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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Zümre Çalıştayı İl Raporu 

a) Dersin öğretiminde uygulanan öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili görüşler 

1-) Öğretim programlarında ki amaç ve kazanımların kazandırılmasında; atölye ortamların hijyen 

sanitasyon kurallarına uygun olması, iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarını taşıması gerekmektedir. 

2-)  Derslerin uygulamalı olarak işlenmesi başarıyı arttıran önemli bir unsurdur. 

3-) Atölye şartlarının uygun olmaması öğrencilerin gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

4-) Konu işlendikten sonra öğrencilerden konu ile ilgili araştırma yapıp elde ettikleri sonuçları sınıf 

ve atölyede aktarmaları kazanımlarını arttırmaktadır. 

5-) Bireysel farklılıkları olan öğrencilere daha kolay uygulamalar yaptırılarak becerilerini ve 

tecrübelerini arttırarak gelişmelerine yardımcı olunabilir.  

b) Derslerin öğretiminde kullanılan etkili materyaller ile teknolojik altyapı ve içerik ile ilgili 

görüşler 

1-) Etkileşimli tahtaların kullanılması dersin öğretimini kolaylaştırmaktadır. 

2-) Bafra İsmail Ahıskalı mesleki eğitim merkezi projesi  “Ustasıyız biz” çalışmalarını videosunu 

EBA ya yüklendiği için derslerde kullanılabilir. 

3-) Yiyecek içecek hizmetleri atölyelerinde etkileşimli tahtalar olmadığı için teknolojiden 

yararlanılamamaktadır. 

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

1-) Yiyecek içecek hizmetleri ile ilgili yarışmalara, fuarlara katılmak öğrencilerin gelişiminde 

olumlu etki bırakmaktadır. (Kurumlarımız tarafından gerçekleştirilen bu tür faaliyetlerin örnekleri 

de ekte sunulmuştur.)* Tarım ve gıda fuarların gezi düzenlendi.* İstanbul Gastronomi festivaline 

yarışmaya öğrenci götürüldü. (Birincilik alındı, Gümüş ve bronz madalyalar kazanıldı.)* Alan 
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tanıtım günlerinde okula stantlar kuruldu.* Alan tanıtım günlerinde “Gülen Yüzlü Cup Cake” 

yarışması yapıldı.* Do&Co Şirketine (T.H.Y.’na Yiyecek içecekleri hazırlayan şirket) gezi 

düzenlendi. 

1-) Birinci maddede belirtilen tüm çalışmaların öğrencilerin motivasyonu, derse ilgileri, bölümlerini 

sevmeleri konularında olumlu etkisi görülmüştür. Devamı fayda sağlayacaktır. 

d) Etkili Sınıf Yönetimi ve Öğrencilerle Etkili İletişim ve Akademik Başarının Arttırılmasıyla 

İlgili Görüşler 

1-) Meslek liselerine gelen öğrencilerin TEOG da başarısı olmayan çocuklar olması parçalanmış 

aile çocukları olması sosyo ekonomik ve kültürel düzeyi düşük öğrenciler olması sınıf yönetiminde 

öğrenciler ile iletişimde ve akademik başarıda olumsuz sonuçlar alınmasına sebep olmaktadır.  

2-) Müfredat programının çok yoğun olması, ders geçme sistemindeki açıklar öğrencinin başarısını 

olumsuz yönde etkilememektedir. 

3-) Milli Eğitim Müdürlükleri, RAM, öğretmenler, sivil toplum kuruluşları birlikte hareket ederek 

aile eğitimleri düzenlenirse etkili iletişim ve başarı artacaktır. 

4-) Yiyecek içecek hizmetleri gibi bir mesleğe öğrenci yetiştiren okullarda başarı; akademik başarı 

olarak değil mesleğe öğrenci yerleştirme başarısı olarak değerlendirilmelidir. 

5-) Öğrencilerin derse ilgisizliği, hazırlıksız gelmeleri, anti depresan ilaçları kullanmaları, 

uykusuzluk çekmeleri, çok devamsızlık yapmaları, çünkü kolay bir şekilde rapor almaları başarıyı 

olumsuz etkilemektedir. 

e) Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili görüşler 

1-) Yapılacak tüm ölçme ve değerlendirme kriterleri okulun derslerin ve atölyelerin şartları göz 

önünde bulundurularak sene başında yapılan meslek dersi zümresinde kararlaştırılmalı. 

2-) Uygulamalı dersler de sınavların yazılı olarak değil de uygulamalı olarak yapılması öğrenci 

başarısını arttırmaktadır. 

f) Dezavantajlı Öğrenciler ile İlgili Örnek Çalışmalar 

1-) Öğrencilerin kapasitesine uygun olarak görevler verip yaptırma en azından çocukların el 

becerilerini geliştirir. Bunun yanında da sorumluluk duygularını geliştirir. Örneğin, Yeşil yapraklı 

sebzelerin yıkanıp temizlenmesi gibi. 

2-) Yiyecek İçecek Hizmetleri sektöründe çalışacak olan personelin bedensel ve zihinsel engelli 

olması İşyeri güvenliği ve sağlığı ve kendi sağlığı açısından da sakıncalıdır.  

3-) Megepte Yiyecek içecek hizmetleri alanını seçecek öğrencilerde aranan nitelikler belirtilmiştir. 

Buna göre seçimler yapılmalıdır.  

4-) Okula öğrenci alınırken mülakat yapılması ve bu komisyonda tıp doktorunun bulunması yararlı 

olacaktır.  
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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, okuma-yazma, okuma alışkanlığı, matematik becerileri geliştirme, 

kültür-sanat, sportif örnek çalışmalar 

1-) Orman haftasında okulun bahçesine ağaç dikildi, böylece öğrencilerimize doğa sevgisi aşılanmış 

oldu. 

2-) Kariyer günlerinde okuldan mezun olan ve bir alanda başarı elde etmiş eski öğrencilerimizi 

okula davet ettik. Böylece öğrenciler ileride hangi başarıları elde edebileceklerini görmüş oldular. 

3-) Sektörde çalışan yetkili kişileri de okula davet ettik böylece sektörle öğrencilerin iletişimini 

sağlamış olduk.  

4-) Okuma alışkanlığı kazandırmak amaçlı öğrencilerimize okuma saatleri düzenledik. Bu sene 

ikincisi yapılan Samsun kitap fuarına öğrenci ve öğretmenlerimizle gezi düzenledik. 

5-) Zaman ayıramamakla beraber ara ara sorunlu öğrencilere veli ziyaretleri yapmak olumlu etkiler 

sağladı. 

h) Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi ile ilgili Görüşler 

1-) Aşçılıkla ilgili en iyi 10 film izletilebilir. 

2-) Yiyecek içecek hizmetleri alan öğretmenlerine il içinde sebze meyve dekorları, tabak süsleme ve 

sunumu, pasta süsleme konularında kendilerini geliştirmeleri adına seminer düzenlenebilir. Bununla 

ilgili proje hazırlanabilir. 

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

ilçelerinde görevli Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanı Öğretmenlerinin çalışma raporlarına göre tanzim 

edilmiştir. 

 

Raportör 
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