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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MESLEK DERSLERİ İL ZÜMRE ÇALIŞTAY RAPORU 

 

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

GÖRÜŞLER: 

1- 12. Sınıflarda üniversite sınav bilincinin sürekli canlı tutulması için sınıfın derslerine giren 

tüm öğretmenlerin sürekli açıklayıcı bilgiler vermesi gerekir. Sınav kazanma oranlarının 

artığı denenerek tespit edilmiştir. 

2- Ösym sisteminin tanıtılması ile ilgili bölüm olarak bir takvim belirlenerek rehberlik servisinin 

12. Sınıflarımızda tanıtım yapmaları sağlanmalıdır. 

3- Teknik gezilerin sıklıkla yapılması gerekir. Öğrencilerimizin uygulamaları yerinde canlı 

görerek öğrenmeleri etkili olmuştur. 

 

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

içeriklerle ilgili görüşler 

GÖRÜŞLER: 

1- Öğrencilerimiz mesleki konuları öğrenmede perspektif düşünmekte ve gözünde 

canlandırmada sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu nedenle konuların dijital ortamda perspektif olarak 

hazırlanarak öğretmenlerin kullanımına hazırlanması gerekir. Ayrıca uygulamaların küçük 

ölçekli maketler halinde hazırlatılarak kullanıma hazır hale getirilmelidir. Bina maketleri 

dersinde kat planları makete dönüştürülerek hazırlanmış ve derslerimizde kullanılarak 

konuların anlaşılması sağlanmıştır. 

2- Son yıllarda kitap ve modüllerin öğrencilerimize hazır verilmesi, internet üzerinden akıllı 

tahtalarda konuların veya ders görsellerinin anlatılması, öğrencilerimize not tutma ve defter 

getirme gibi görevlerinden uzak kalmaktadır. Bununda sonraki günlerde bilginin unutulması 

ve derslere gelen öğrencilerin sanki gezmeye gelmiş durumundadır. Meslek derslerinde defter 

ve not tutma yöntemlerinin daha sıklıkla kullanılması öğrenmede ve tekrar etmede etkili 

olmaktadır. 

 

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

görüşler 

GÖRÜŞLER: 

1- Eski mezun öğrencilerimizin elde ettikleri başarıları sınıf ortamında öğrencilerimize 

anlatmaları başarılarını artıracaktır. Ayrıca hedeflerini belirlemelerinde faydalı olacaktır.  
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D- Etkili sınıf yönetimi, öğrencilerle etkili iletişim ve akademik başarının artırılmasıyla 

ilgili görüşler 

GÖRÜŞLER: 

1- Mesleki ve teknik terimleri öğretmede sıkıntılar yaşamaktayız. Öğrencilerimizin bu terimleri 

öğrenmede kolaylık sağlamak için duyuru panosuna açıklamalı soru ve cevaplar hazırlanarak 

sonucunda da ödüllendirerek teşvik edici olmalıyız. Ayrıca günlük çalışmalar vererek geri 

dönütler sağlamalıyız. 

 

E- Ölçme ve değerlendirme ile ilgili görüşler 

GÖRÜŞLER: 

1- Ortak sınavlarda kullanılmak üzere soru havuzu oluşturarak bütün öğretmenlerimizin 

sınavlarda kullanımına hazır hale getirmemiz gerekmektedir.  

2- Projelerde ve performans ödevlerinde öğrencilerimize mesleklerine uygun olarak uygulama 

projeleri vermek faydalı olacaktır. 

 

F- Dezavantajlı öğrencilerle ilgili örnek çalışmalar 

GÖRÜŞLER: 

1- Kaynaştırma öğrencimiz olmadığından çalışmalarımız yapılmamıştır. 

2- Öğretmen – okul – aile iletişim ve işbirliği açısından sınıf öğretmenlerimiz birebir her 

öğrencinin velisiyle irtibata geçerek devamsızlık yapmamaları sağlanmıştır. Özellikle 12.sınıf 

öğrencilerimiz için velilerle daha sıklıkla iletişim kurulmuştur. 

G- Serbest zaman, öğrenci kulüpleri, toplum hizmeti, değerler eğitimi, sağlık bilgisi 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 

GÖRÜŞLER: 

1- Çarpım tablosu öğrencilerimiz tarafından bilinmemektedir, uzunluk, alan ve hacim 

kavramlarını tam olarak kavrayamamıştır. İlk ve Ortaokul seviyesinde öğrencilerimize bu 

konuların tam olarak kavranması sağlanmalıdır.  

2- Meslek derslerinde Öğrencilerin defter tutmaları performanslarını artırmıştır. 

3- Meslek derslerinde uygulama projelerinin verilmesi performanslarını artıracaktır. 

4- Zorunlu ilkokul eğitiminin artırılması konuların yayılmasını sağlayacaktır. Buda matematik 

konularının daha iyi pekiştirilmesini sağlayacaktır. 

5- Mesleki eğitim merkezlerinin daha aktif hale getirilerek mesleki eğitimlerin tabana yayılması 

sağlanmalıdır. 

 

H- Öğretmenlerin Mesleki gelişimi ile ilgili görüşler 

GÖRÜŞLER: 

1- Meslek kitaplarının daha içerikli duruma getirilmesi gerekir. Modüllerin sık sık 

güncellenmesi gerekmektedir. 

2- MEGEP tarafından hazırlanan modüllerin internet sitesinde hazır hale getirilmesi gerekir. 

Çoğu modül internet sitesinde açılmamaktadır. 

3- EBA sisteminin meslek derslerine uygun hale getirilmesi gerekir. 

4- İnşaat bölümünün özelliğinden dolayı deprem ile ilgili görsellerin ve öğretici filmlerin 

hazırlanarak eğitim sisteminin içine dahil edilmesi gerekir. 

 

 

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

ilçelerinde görevli İnşaat Teknolojileri alanı Öğretmenlerinin çalışma raporlarına göre tanzim edilmiştir. 


