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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

MATEMATİK DERSİ İL ZÜMRE ÇALIŞTAYI RAPORU  

 

a. Dersin Öğretiminde Uygulanan Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri İle İlgili Görüşler 

Klasik Anlatım Yöntemlerinin Öğrenciyi Pasif Duruma Düşürdüğü İçin Tercih Edilmemesi, 

1. Çoklu zekâ kuramına göre hareket edilmesi, 
2. Bazı durumlarda teknolojinin öğrenciyi tembelliğe yönelttiğin den dolayı tercih edilmemesi, 
3. Matematik öğretiminin tamamlanabilmesi için öğrencilerin yarış ortamından çıkarılması gerektiği, 
4. Sınıf mevcudu az olan sınıflarda soru-cevap yöntemi yerine grup yönteminin daha çok tercih 

edilebileceği, 
5. BEP’li öğrenciler için boş zamanlarda birebir öğretim yapılabileceği önerildi. 
6. Ders işleniş esnasında seçilen soruların öğrencilerin ders sonrasındaki hayatlarını olumlu etkileyecek 

şekilde, gündelik hayattan, seçilmesi, 
7. Ders işlenişinde konunun akılda kalıcı olmasının sağlanması için türkü, şarkı, tekerleme vb 

kullanılması 
8. Etkileşimli tahta üzerinden vektörlerin ötelenmesini gösterdik. Etkili oldu. 
9. Geometri dersinde tablet kullanımı etkili oluyor, katılım artıyor. 
10. Grup çalışması yapmak ve geri dönüt çalışması yapmak etkili olmuştur. 
11. Sunuş buluş ve araştırma inceleme yoluyla konuyu kavratılması etkili olmuştur. Ardından yaprak 

testlerle pekiştirme yapılmıştır. 
12. Ünite sonu ölçmesi yapılarak değerlendirmesi yapılmıştır. 
13. 7.sınıflarda rasyonel sayılarda dört işlem yapabilme kazanımının kazandırılmasında istasyon 

tekniğinin uygulanması etkili olmuştur. Öğrenciler gruplara ayrılır, beş küme oluşturulur, her bir 
küme bir işlemi temsil eder, öğrenciler farklı gruplarda sırayla çalışır.  

14. Genel olarak 5, 6, 7. Sınıflarda konulara uygun olarak boyama etkinlikleri ile öğrencilerin derse ilgisi 
arttığı gözlenmiştir. 8.sınıflarda TEOG kazanımlarının yoğunluğundan ve test tekniğine 
odaklanıldığından farklı yöntem ve teknikler fazla kullanılamamaktadır. 

15. 2016/2017 Eğitim Öğretim yılında 8.sınıf konularında sadeleşmeye gidilmesinin olumlu olacağı 
belirtildi. 

16. Bafra Örencik Ortaokulu’ndan Matematik Öğretmeni İlker CANDAN söz alarak internette Matematik 
Hikâyeleri olduğunu bunların zaman zaman derslerde kullandığını ve öğrencilerin bundan çok 
hoşlandığı ve matematik sevgisini artırdığını anlattı. Ayrıca değişik kaynaklardan toplandığı 
etkinlikleri öğrencilere fotokopi yaparak dağıttığını, defterlerine yapıştırıp gerekli olduğunda 
kullandırttığını söyledi. 

17. Ders işlenirken güncel olarak çocukların hayatında yer alan sosyal medya ağları, tv dizi ya da 
programları, hatta ünlü oyuncu ya da sporcular soruların içine yerleştirilebilir. Böylece çocuklar 
bunları duyduğunda derse karşı ilgileri artacaktır.  
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18. 6. sınıflarda tamsayılarla toplama işleminin anlaşılması için mıknatıslardan yararlanılmıştır.  

19. 7. sınıflarda mod konusu güncel hayattaki moda(en çok tekrarlanan) şeklinde örneklendirilerek 

anlatılmıştır. 

20. 7. sınıflarda Çemberde merkez ve çevre açı çember modeli üzerinde paket lastiği yardımıyla 

hareketli olarak yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri sağlanmıştır. 

21. Özellikle 8. Sınıflarda bireysel çalışmayı teşvik edebilmek için ödüllendirme yapılarak daha çok soru 

çözmeleri sağlanmıştır. 

22. 5. sınıflarda geometri tahtasının kullanılması, geometrik şekillerin anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. 

23. 7. sınıf koordinat sisteminin anlatımında okulun çevre şartları göz önüne alınarak bir düzenek 

hazırlanabilir, amiral battı oyunundan yararlanılabilir. 

24. Geometrik cisimlerin kapalı ve açık hallerinin anlaşılabilmesi için ilaç vb kutulardan yararlanılabilir. 
25. Bireysel farklılıkları dikkate alarak öğrenciler düzeylerine göre gruplar oluşturularak bu doğrultuda 

çalışma kâğıtları hazırlanıp dağıtılmasının faydalı olacağı düşünüldü. 
26. 9. sınıfa gelen öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri yeterli olmadığından üst düzey bilgi ve 

becerilerini geliştirebilecek uygun yöntem ve teknikleri kullanmalıyız. Bunun içinde Fatih Projesi 

kapsamında geliştirilen etkileşimli tahta kullanımı, EBA ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 

adım adım başarı projelerinden öğrencilerin faydalanmaları sağlanmalıdır. Hatta öğrencilere 

dağıtılan tabletler göz önünde bulundurularak öğrenciler EBA üzerinden test, sınav gibi 

uygulamalarla takip edilmelidir. 

27. Her okulda internet bağlantısı ve tablet olmadığından EBA ' nın kullanılamadığı belirtildi. Ancak 

taşıyıcı bellek ya da kaynak kitaplarla öğrencilere destek olunduğu belirtildi. 

28. Ünite sonlarında kazanım değerlendirme testlerinin yapılmasının başarıyı artıracağı ancak 

müfredatın özellikle 9. ve 10. sınıflarda yoğun olmasının gerekli başarıyı sağlamada engel 

oluşturduğu belirtildi. 

29. Endüstri meslek liselerinde 6 saat matematik dersi işlenirken EBA da ki videoları kullanarak 

tanımları oradan görsel olarak izletiyorum. Bunun yanında günlük hayattan örneklerle konuları 

pekiştiriyorum. Örneğin; tamsayılarda -,+ öğretiminde - ‘lerde borç, +’lara para gibi…    

 

b. Dersin Öğretiminde Kullanılan Etkili Materyaller İ le Teknoloji ve Teknolojik Alt Yapı ve       

İçeriklerle İlgili Görüşler 

 

1. Matematik materyallerinin MEB tarafından her okula dağıtılması ve saklanabilmesi için ayrıca oda 
tahsis edilmesi, 

2. Öğrencilerin matematik dersine karşı olumlu motive olabilmesi için derslik sistemine geçilmesi, 
3. Akıllı tahtalardan azami ölçüde faydalanabilmesi için her okula internet sağlanması gerektiği, 
4. EBA’ya video indirme özelliğinin getirilmesi, 
5. Etkileşimli tahta alt yapılarının tamamlanması, 
6. Materyallerin öğrencilere ulaştırtması için Milli Eğitim Müdürlüklerinin okullara gerekli 

desteği(kâğıt, toner…) vermesi, 
7. 5. Sınıf: Ders kitabı( Özgün Yayınevi) görsel öğeler ve soru bakımından yetersizdir. İçerik bakımından 

da beğenilmemiştir. Çalışma kitabının olmaması öğrenci- öğretmen için sıkıntı yaratmaktadır. 
Öğrenciler ödevlendirilirken materyal eksikliği oluşmuştur. 

8. 6. Sınıf: Ders kitabı (Dikey Yayınları) görsel olarak yetersizdir. İçerik öğretim programıyla örtüşür 
niteliktedir, şekil ve şemalar sınıf düzeyine uygun, anlaşılır ancak miktar olarak yetersizdir. Çalışma 
kitabının bulunmayışı öğretmen- öğrenci için sıkıntı yaratmaktadır. 

9. 7. Sınıf: Ders kitabı( Dörtel Yayınları) görsel açıdan yetersizdir, desteklenmelidir. 
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10. 8. Sınıf: MEB yayınlarına ait kitapta müfredata uygun sıralama yoktur. Örnekler az, sorular 
yoğundur, ancak çalışma kitabının olması ödevlendirmede sıkıntı yaratmamaktadır.  

11. Tüm sınıf seviyelerinde kılavuz kitaplar tekrar geri dönmelidir.  
12. Okullarımızdaki matematiksel öğretim materyalleri yeterlidir. Bilgisayar destekli öğretim yapılırken 

kullanılan projeksiyon cihazları ve kablolarında aksaklıklar olduğunda, ders işleyişinde aksaklıklar 
görülmekte ve bu sıkıntıların giderilmesi zaman almaktadır.  Her okulda akıllı tahta olmadığından 
EBA yeterince kullanılamamaktadır.  

13. Matematik uygulama dersleri için hiçbir kaynak bulunmamaktadır. Bu durum öğretmen ve 
öğrenciye sıkıntı yaratmaktadır. 

14. Ders kitabındaki sorularla bursluluk sınavlarındaki soru kalıplarının örtüşmesi gerekmektedir. 
15. EBA öğretimde etkili ancak içeriği her kullanıcıya uygun düzeyde değil. 
16. Etkiletişimdi tahtanın kullanımı ders işlenişinde faydalı ancak kimi tahtaların sürekli bozulması ve 

kimi öğretmenlerin tahta kullanımındaki bilgi eksikliği kullanın bazen sekteye uğratmaktadır. 
17. Dersi sevdirmek için Pİ gününün kutlanması, öğrencilerde ilgiyle karşılamıştır. Pi sayısı görselleriyle 

tişört boyama, Pi şeklinde magnet yapımı, öğrencilerle bahçede Pi şekli oluşturup kuşbakışı 
fotoğraflama, balonlara Pi sayısının basamaklarının yazılıp asılması, Pi şeklinde pastalar hazırlanıp 
kermes düzenlenmesi aktiviteleri okullarda Pi gününde kullanılabilecek aktivitelerdir. 

18. Kavram haritaları kullanılarak öğrencilerin konular arasında bağlantı kurabilmeli. 
19. Akıllı tahtaların amacına uygun kullanılamadığı ve ilköğretimden gelen öğrencinin seviyesinin çok 

düşük olması uygulamaların verimsiz olmasına neden olduğu belirtildi 
 

c. Derse Katkı Sağlayan Okul İçi ve Dışı Sosyal- Kültürel ve Sportif Etkinliklerle İlgili 

Görüşler 

 

1. Okul dışı gezilerde prosedürün kolaylaştırılması, 
2. Geziler için okulların bütçe oluşturması veya desteklenmesi, 
3. Okul içinde yılda bir kez de olsa matematik yarışması, proje yapma yarışması yapılması. 
4. Şehir merkezinden uzaktaki çocuklar için şehir merkezine geziler düzenlenebilir.  

5. Matematik panosu yapılması ve bu panonun sürekli güncellenmesi etkili olmaktadır. 

6. Origami çalışması yapıldı ve faydası görülmüştür. 

7. Öğrenci ders çalışma programı düzenlendi. 

8. Mat-matik oyununun internette çarpım tablosu ile ilgili çocukların gelişimine katkıda bulunduğunu 

belirtti. 

9. Sosyal ve sportif etkinliklerin öğrencilerin çok işine yaradığını, fakat bu faaliyetlerle ilgili plan 

zamanlamasının özellikle TEOG sınavına girecek öğrenciler için dezavantaj oluşturduğunu, sportif 

etkinliklere katılan öğrencilerin TEOG da başarısız olduğunu, bu etkinliklerle ilgili planlamanın daha 

dikkatli yapılması gerektiğini belirtti. 

10. Okullarda konferans salonunun olmaması, müzik, resim sınıflarının olmaması da sosyal faaliyet 

yapılmasına engel olmaktadır.  

11. Okuma alışkanlığı kazanan öğrenciler anlama ve yorumlama yeteneği geliştirir. 

12. Ders saatlerinin çok olması sebebiyle sosyal etkinliklere zaman bulunamamaktadır.  

13. Koridorlara öğrencilerin ilgisini çekebilecek etkinlikler asılması, 

14. Sınıf içi etkinliklerinde ödüllü takım çalışması yapılması, 
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d. Etkili Sınıf Yönetimi, Öğrencilerle Etkili  İletişim ve Akademik Başarının Artırılmasıyla 

İlgili Görüşler 

 

1. Öğrencilerin bireysel olarak tanınması için öğrenci bilgi formlarının detaylı olarak ele alınması, elde 
edilen bilgilerin tüm branş öğretmenleriyle paylaşılması, 

2. Velilerin eğitimde daha aktif olması için velilere yönelik eğitici seminerlerin verilmesi, 
3. Destekleme kurslarının daha cazip hale getirilmesi, 
4. Deneme sınavlarının düzenli olarak ve sıklıkla yapılması, 
5. Mesleki yönlendirmelerin daha erken dönemlerde (ortaokul çağı) yapılması, 
6. Davranış bozukluğu olan öğrencilerin sınıf içinde küçük görevlendirmelerle derse motive edilmesi, 
7. Öğretmenlerin öğrencilerin güvenini kazanacak davranışlar göstermesi, 
8. Davranış problemlerinin öncelikle aileden kaynaklı olduğu bu nedenle davranış problemi bulunan 

öğrencilerin ailelerinin seminerlere yönlendirilmesi, 

9. Disiplin kurallarının kuvvetlendirilmesi ve aktif olarak uygulanması, 

10. İlkokuldan sonra öğrencilerin yeteneklerine göre tespit edilip liselerdeki gibi yeteneklerine göre 

yönlendirilmesi, 

11. Okullara matematik atölyeleri ya da laboratuvar gibi uygulama yapılabilecek alanlar sağlanması, 

12. Koridorlara öğrencilerin ilgisini çekebilecek etkinlikler asılması, 

13. Sınıf içi etkinliklerinde ödüllü takım çalışması yapılması, 

14. Davranış problemleri olan öğrencilerle birebir görüşülmesi önerildi.  
15. Matematiksel başarının artırılması yönünde akran danışmanlığı yönteminin kullanılması faydalı 

olacaktır. Bu sayede öğrenciler birbirini hem taze tutacak hem de sorumluluk bilinci gelişecektir. 
16. Kırsal kesimlerde rehber öğretmenin olmaması bu tarz yerler için çok önemli bir sorundur. 

17. Olumlu davranışlar “+” ya da benzeri şekliyle ödüllendirilmesi olumlu etki yaratmaktadır. 

18. Konuların öyküsünü oluşturup kullanım alanları ile ilgili bilgiler vermek olumlu olmuştur. 
19. Sınıf mevcutlarının az olduğu sınıflarda başarının yüksek olduğu gözlenmiştir. 
20. Öğrencilerle ilgili kişisel özelliklerini tanımak için öğrencilere yaşam öykülerini yazdırılması öğrenciyi 

tanımak açısından etkili olmuştur. 
21. Cep telefonu kullanımını engellemek için okul öğrenci dolabı uygulaması yararlı olacaktır. 
22. Kolaydan zora gidilerek konu işlenmesi daha fazla öğrencinin derse katılımını sağlamaktadır. 
23. Dersin başında öğrencilerin güdülenmesinin pasif öğrencileri derse katmak için sorumluluk 

vermenin sınıf yönetimine katkı sağladığını, BEP raporlu olan öğrencilerin TEOG sınavında diğer 
öğrencilerle aynı sınava tabi tutulmasının kaynaştırma öğrencisinin diğer arkadaşlarıyla aynı 
kazanımlara yönelik soruların cevaplamasının beklenmesinin öğrenciye fayda sağlamadığı belirtildi. 

24. Her okulun sene başında hazırlanacak bir TEOG – YGS - LYS planının oluşturulmasının sınava katkı 
sağlayacağı belirtilmiştir. 

25. Matematik sınıflarının kapılarla açı ölçülmesi çalışmasının matematik görselleriyle koridorların 
dizayn edilmesi, merdivenlere uzunluk ölçüleriyle ilgili görsellerin yapıştırılması gibi uygulamaların 
öğrencilerde matematiğe karşı olumlu tutum geliştireceği belirtildi. 

26. Sınıfta kaynaştırma öğrenci sayısının fazlalığı sınıf yönetimini olumsuz etkilemekte destek sınıflarına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Her öğrenciyi derse aktif olarak katmaya çalışmak, söz hakkı verirken adil 
olmak ve öğrenci seviyelerine göre soru sorarak tahtaya kaldırmak öğrenci için daha motive edici 
olmaktadır. 

27. Mülteci çocukların Türkçe bilmemelerinden dolayı sınıf içinde uyum sağlamakta zorlandıkları, derse 
katılamadıkları görülmüştür. Bunun çözümü için uyum çalışmasına alınması gerektiği belirtilmiştir. 

28. Öğrencilerin matematiğe karşı önyargısının öğretmenle iletişimine de yansıdığı bu anlamda 

öğretmenlerimizin öğrencileri kazanmak için kendini ve dersi daha eğlenceli hale getirmeli bunu 

yaparken de ölçüyü kaçırmamalı. 

29. Derse ilgisi ve başarısı düşük çocukların yanlarına oturulup kendini iyi hissetmesi sağlanabilir. 
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30. Öğrencilerin öğretmenlerle ilgili görüşlerini korkmadan söylemesi için öğrencilerin öğretmene 

mektup yazması ve gerek ders işlenmesi gerek öğretmeniyle ilgili diğer düşüncelerini paylaşması 

sağlanabilir. 

31. Yazılı sınavlarının sonunda sınav analizleri yapılmalı, 

32. Sınıf bazında matematik dersi için ayın öğrencisi seçilmeli, 

33. Sınıf panolarının işlevsel olarak kullanılması , matematik sokağı , matematik sınıfı mümkün olan 

okullarda oluşturulmalı, 

34. Koçluk sisteminin akademik başarıyı artırmak için uygun olduğu söylendi. 

35. Ailelerinde içinde olduğu etkinlikler yapılarak öğrenci başarısını olumlu etkileyeceği söylendi. 

36. Okullarda rehber öğretmenlerin yanında psikologların da bulunması belirtildi. 

37. Kursların akademik başarının artırılmasında etkili olduğu belirtildi. 
38. Ortaokulda başarısız öğrenciler bir üst kuruma geçirilmemelidir. Ayrıca sınıfların kalabalık olması ve 

ailevi problemlerinin olması dersin işlenişini olumsuz etkiliyor dedi. 
 

e. Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Görüşler  

 
1. Üç sınav yapılması öğrenci açısından geri dönüt işlemi yapılması için daha yararlı olacaktır. 

2. Öğrencilerin öğretim sürecinin gözlenmesi açısından klasik sınavlar yararlı olmaktadır. Sonuç odaklı 

çoktan seçmeli sınav gerekli ölçmeyi sağlayamamaktadır. 

3. Performans görevlerinin öğrencilerin kişisel özelliğine göre verilmesi yararlı olacaktır. 

4. Proje görevlerinin öğrencinin görevlendirilmesi üzerine değil öğrencinin kendi projesini oluşturması 

üzerine çalışma yürütmek projenin amacına ulaşmak açısından çok önemli olacaktır. 

5. Aynı statüdeki okullarla bir havuz oluşturulup havuz içindeki okullarla ortak sınav uygulaması 

yapılabilir. 

6. 8. sınıf düzeyinde sadece klasik sınav yapmanın öğrenciler açısından faydalı olmadığı TEOG sınavına 
hazırlık olması açıcından çoktan seçmeli soruların sınavlarda kullanılması gerektiği belirtildi. Konu 
sonlarında öğrencilerin kavram haritası hazırlaması matematik dersini somutlaştırmakta ve 
öğrenciyi aktif bir şekilde derse katmaktadır. 

7. Sınav analizlerinin uygulanmasının sınıf düzeyinin ve eksik konuların belirlenmesinde, sınıf 
ortalamasının belirlenmesinde faydalı olduğu görüldü. 

8. TEOG kazanımları ile ders kitaplarının birbirini tutmadığı, nakil gelen öğrenciler olduğunda 
öğrencilerin sıkıntı yaşadığı görülmüştür. 

9. Son 3 yıldır uygulanan TEOG sınavının Milli Eğitimin yayınladığı “kazanım kavrama testleri” ile uyum 
sağladığı halde son uygulanan TEOG sınavında bu uyumun olmadığı görüldü. Ayrıca yapılan TEOG 
sınavlarındaki soru dağılımının kazanımlara göre eşit bir şekilde yapılması gerektiği ve kazanım 
dışına çıkılmaması gerektiği sonucuna varıldı. 

10. Sınavlarda öğrencilerin çoğunluğunun çözebileceği 15-20-25... soruluk sınavlar yapılabileceği 
belirtildi. 

11. Her bölüm sonunda konuyu kapsayan küçük sınavlar yapılabilir. 

12. Verilen projelerin sınıfta öğrenci tarafından sunum yaptırılabileceği söylendi. Örneğin " 75 Soruda 

Trigonometri " konulu proje yapan bir öğrencinin konuyu tam olarak anladığı ifade edildi. 

13. Ders dışı hazırlık olarak mutlaka elde döküman olması gerektiği ve öğrencilerin dikkatinin çekecek 

uygulamalar yapılması gerektiği ifade edildi. 

14. Ders kitabının ünite sonundaki sorular öğrencilere çözdürülüp performans notu olarak verilmeli 

15. Ortak sınavların güvenilirliği için tüm öğretmenlerin daha hassas olması gerektiği belirtildi. Sınavlar 

ortaokuldaki TEOG sınavı gibi yapılabilir. 

16. Performans kriterleri daha net belirtilmeli. 
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17. Ortak sınavların sağlıklı yapılmadığı ve faydalı olmadığını düşünüyorum. Her arkadaş bu konuda titiz 

davranmamaktadır. 

18. Canik Anadolu Lisesinde ortak sınavlar öğrenciler karıştırılarak yapılıyor buna rağmen kopyanın 

önüne geçilemiyor. Bunda da gözetmenlik yapan öğretmenlerin titiz davranmamasının etkisi büyük. 

19. Ortak sınavlarda farklı bilgi düzeyindeki öğrenciler aynı sorular soruluyor. Her sınıfa kendi seviyesine 

göre soru sorulmalıdır. 

20. Her öğretmen konu olarak aynı yere gelmediği için soru hazırlarken sıkıntı oluyor. 

 

f. Dezavantajlı Öğrenciler ile İlgili Örnek Çalışmalar  

 

1. Her hafta kaynaştırma öğrencilerinin derslerine giren öğretmenler okul rehber öğretmeni 
ile birlikte toplantı yaparak neler yapılabileceğinin konuşulması ve planlanması ayrıca bu 
öğrencilerin velilerinin de bilinçlendirilerek işin içine katılması gerektiği vurgulandı.  

2. Görme problemi bulunan öğrenciler için sınav kâğıtları, notlar büyük puntolarla yazılabilir. Öğrenme 
güçlüğü çeken öğrenciler belirlenerek onun düzeyinde ders anlatımı yapılabilir. 

3. BEP programına dâhil öğrencilerin meslek liselerinde sayıca yığılmaları engellenmeli. Tüm okullara 
eşit dağıtılması söylendi. 

4. Sınıflarda okuyan kaynaştırma öğrencilerine destek odalı eğitim verilmesinin faydalı olduğu görüldü. 
5. Dezavantajlı öğrenciler için daha fazla desteğe gereksinim duyulduğu ortak görüş olarak ortaya 

çıkmıştır. 
6. Kalabalık sınıflar dezavantajlı öğrenciler için daha da olumsuz durum yaratmaktadır. 
7. Öğrenci koçluğu ve veli ziyaretleri yapıldı, yararlı oldu. 
8. Etkileşimli tahtalarla ilgili eğitim çalışması gerekir, 
9. İl dışı seminerlerinin kalitesinin yükseltilmesi istendi, 
10. Öğretmenlere yurt dışı gezi ve seminerleri istendi.  
11. Destek eğitimi sınıflarının okullarda etkin bir şekilde çalışmasının dezavantajlı öğrenciler açısından 

faydalı olacağı, yabancı uyruklu öğrencilerin TEOG sınavına tabi tutulmasının uygun olmadığı, bu 
durumun sınıf, okul başarısının düşüreceği belirtildi.  

12. Kaynaştırma öğrencilerinin müzik, beden eğitimi, görsel sanatlar öğretmenleri tarafından farklı 
aktivitelere katılımının sağlanmasının öğrencilere fayda sağlayacağı, onu motive edeceği, okulu bu 
şekilde daha çok benimseyeceği belirtildi. 

13. Kaynaştırma öğrencilerinin destek eğitimi sınıflarında Türkçe, Matematik gibi ana dersleri bireysel 
olarak aldıkları eğitim ile daha fazla yol katledebileceği, bu uygulamanın bazı okullarda uygulandığı 
ve fayda görüldüğü belirtildi.  

14. Engelli öğrenciler için asansör, rampa gibi fiziki kolaylıklar sağlanması, gerekirse sınıfların 
alt kata taşınması gibi uygulamaların engelli öğrencileri rahatlatacağı belirtildi.  

15. Öğrencilerin anneleri ile ayda bir yapılan veli çaylarının, aile ve öğrenciyi olumlu 
etkilediği, veli-öğrenci-öğretmen iletişimini kuvvetlendirdiği görülmüştür.  

16. Atakum ilçesinde bazı okullarda yapılan ev ziyaretlerinin çok faydalı olduğu, öğrencinin evdeki 
çalışma ortamının görülüp eksiklerinin belirtilip, çalışma ortamının nasıl olması gerektiği veli ile 
konuşulmasının verimli olduğu belirtildi. 

17. Bu öğrencilerin sosyal faaliyetler içine dâhil edilerek daha aktif hale getirilmesi gerektiği belirtildi. 
Bu öğrencilere ders kazanımlarından daha çok günlük hayatta kullanması gereken kazanımlarla ilgili 
( para tanıması, saat okuması, kendini tanıtması, çevreyi tanıması, ulaşım araçlarını kullanması vb ) 
çalışmalar yapılmasının öğrencilerimizi okul dışı hayatta sosyal ve mutlu edebileceği belirtildi. Bazı 
öğrencilerin hiperaktif olduğu bu öğrencileri derste tutabilmenin zor olduğu ve ilgisini çekecek 
etkinlikler yaptırılması gerektiği söylendi. 

18. Asarcık Armutlu ortaokulunda okul aile iletişim ve işbirliği ile ilgili velilere “benim için okur musun” 
projesi adı altında bir kitap okumaları önerilmiş ve sonrasında sınav yapılarak sonuçlara göre veliler 
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ödüllendirilmiştir. Bunun sonucunda çocuklarına olan yaklaşımlarının olumlu anlamda değiştiği ve 
faydalı olduğu gözlemlenmiştir. 
 
 

g. Serbest Zaman, Öğrenci Kulüpleri, Toplum Hizmeti, Değerler Eğitimi, Hijyen Eğitimi, 

Sağlıklı Beslenme, Doğa Sevgisi, Veli Ziyareti, Aile Eğitimi, Yöneltme, Kariye r Günleri, 

Meslek Tanıtımı vb. İyi Örnek Çalışmalar, Okuma-Yazma, Okuma Alışkanlığı, Matematik 

Becerileri Geliştirme, Kültür-Sanat, Sportif Örnek Çalışmalar  

 

1. Sağlık merkezlerinin okullarda düzenli olarak verecekleri diş temizliği, hijyen eğitimlerinin 
faydalı olduğu, köylerde son kullanma tarihi geçmiş ilaçların toplanarak il gili merkezlere 
götürülmesinin faydalı bir toplum hizmeti olacağı söylenmiştir.  

2. Spor kulübü tarafından yapılan  Mangala turnuvalarının öğrencilerin ilgisini çektiği, 
stratejik düşünme becerilerinin geliştirdiği belirtildi.  

3. Meslek tanıtımı kapsamında 8. Sınıf öğrencileri ile her meslekten biri ile görüşülmesinin, polis, 
mimar, hemşire, mühendis gibi kişilerin gelip öğrencilerle sohbet etmelerinin faydalı olduğu 
görülmüştür. 

4. Öğrencileri kitap fuarına götürülmesi okuma alışkanlığını geliştirdiği özellikle de kö y 
okulundaki öğrencilerin bu gibi etkinliklerle okumaya yönlendiği belirtildi.  

5. Toplum hizmeti çalışmalarının kâğıt üzerinde kalmayıp, uygulamaya geçirilmesi öğrencilerde saygı, 
sevgi, merhamet duygularını kuvvetlendirecektir. 
 

h. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İle İlgili Görüşler  

 

I.  Öğretmenlerin mesleki gelişimi ile ilgili görüşler 
            Kitap önerileri; 
 

1. Ahmet ARDUÇ’ un Altın Nokta Yayınları Matematik Oyunları 
2. Mümin SEKMAN Her Şey Seninle Başlar 
3. Ahmet Şerif İZGÖREN Avucumuzdaki Kelebek 
4. Grigory PETROV Beyaz Zambaklar Ülkesinde 
5. Mehmet Akif ÇAKIRER Lider Öğretmen 

 

II. Mesleki gelişim için tavsiye edilen gezi, film vb. etkinlikler,  

          Film önerileri; 
 

1. Her Çocuk Özeldir 
2. Üç İdiot 
3. Black – Benim Dünyam 
4. İki Dil Bir Bavul 
5. Ölü Ozanlar Derneği 
6. Canım Öğretmenim 

 
i. Ücretsiz yurtdışı gezileri olmalıdır.  

ii. Bu çalıştayların turistik yerlerde yapılması.  

iii. Öğretmenlerin entelektüel düzeylerinin yükselebilmesi için ekonomik kaygılarının ortadan 
kaldırılması gerekmektedir. Matematik köyü öğrenciler teşvik edilebilir. 
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iv. Bu çalıştayın çok verimli olduğunu düşünüyorum. 

v. Öğrenciler matematik problemlerini günlük hayata uygulayamıyor. Bu yüzden öğrencilere 
matematik problemlerini günlük hayata uygulayacak etkinlikler verilmelidir.  

 

i. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MEB’e Önerileri, Taleplerimiz. 

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MEB’den en önemli isteğimiz, okul zümrelerinden başlamak 

üzere sene sonu zümre çalıştaylarına kadar yapılan toplantılarda bizzat sahada olan 

öğretmenlerin düşüncelerine değer verilmesi, zümrelerde alınan kararların, isteklerin, 

önerilerin mutlaka dikkate alınması ve geri dönüşlerin okullara ulaştırılmasıdır. Yukarıda 

her konu başlığı altında istek ve öneriler sıralanmıştır.  

 

NOT: 28-29 Haziran 2016 tarihinde iki gün süren İl Zümre Çalıştayı ile ilçelerimizde yukarıdaki 

konularda öğretmenlerimizin branşlarında iyi örneklerinin paylaşılması, kayıt altına alınması ve 

çoğaltılması ile ilimizde her branşta eğitim kalitemizi yükseltmek amaçlı grup raporlarının yukarıdaki 

formatta Samsun İl Zümre Çalıştayı İl Raporunu halinde hazırlamaktır. 

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

Tekkeköy ilçelerinde görev yapan Matematik  Öğretmeninin çalışma raporlarına göre tanzim 

edilmiştir. 

 

İbrahim KOCA 

Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Raportör 

 


