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GÜNDEM:
1.AçılıĢ ve yoklama.
2.Zümre baĢkanı ve yazman seçimi.
3.Bir önceki yılın il zümre öğretmenlerinin toplantısında alınan kararların incelenmesi.
4.Türk Milli Eğitiminin, okulun ve dersin genel ve özel amaçları ile öğrencilere kazandırılacak davranıĢların
incelenmesi.
5.Ders programlarının ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesine, bölgede bulunan ders araçlarından
laboratuvar, spor salonu, kütüphane, iĢlik vb. imkanlardan bir program çerçevesinde planlı bir Ģekilde
yararlanılması.
6.Ġlkokul ve ortaokul kurumları haftalık ders çizelgelerinde yapılan değiĢikliklerin incelenmesi.
7.Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler ile kullanılacak araç-gereçlerin ve uygulanabilecek
etkinliklerin belirlenmesi.
8.Müfredat programlarında derslerin iĢleniĢinde karĢılaĢılan güçlükler, güçlük çekilen konuların
belirlenmesi ve çözüm önerileri ile eğitim öğretimde yeni yaklaĢımların paylaĢılması.
9.Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili sınıf/zümre öğretmenleri ile
iĢbirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması.
10-Yıllık,ünite ve günlük planlar ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında bölgede birlik ve
beraberlik sağlanması.
11.Ölçme değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması .
12.Atatürk Ġlke ve Ġnkılapları ile Atatürkçülük konularının yıllık planda belirtilip derslerde iĢlenmesi.
13.BaĢarıyı artırmak için alınacak tedbirlerin görüĢülmesi.
14.Diğer zümre öğretmenleri ile iĢbirliğinin sağlanması.
15.Bölgenin eğitim ihtiyacı belirlenerek bu ihtiyacın giderilmesine iliĢkin görüĢ ve önerilerin sunulması.
16.Okul-veli iletiĢiminin sağlanması için yapılacakların belirlenmesi.
17.Mesleki yayınların ve faydalı internet sitesi adreslerinin görüĢülmesi.
18.Dilek ve temenniler.

GÜNDEM KONULARININ GÖRÜġÜLMESĠ
1.AçılıĢ ve yoklama.
Vakıflar Ġlkokulu Müdürü Ġhsan ÇELĠK ’in açılıĢ konuĢmasından sonra yoklama yapıldı.
2.Zümre baĢkanı ve yazman seçimi.
Toplantı baĢkanlığına Hüseyin Yardımcı Ġlkokulu’ dan Enes SÜKÜT seçildi. Toplantının yazmanlığına
ġener ĠSMAĠOĞLU ve Mehmet BĠLGEN seçildiler.
3.Bir önceki yılın il zümre öğretmenlerinin toplantısında alınan kararların incelenmesi.
Zümre baĢkanı açılıĢ konuĢmasını yaptı ve bir önceki yılın zümre toplantısı kararlarını okuyarak toplantıya
baĢladı. Geçen yılın zümre kararları değerlendirildi.
2012/2013 2.sınıf 1.dönem zümre toplantısında alınan kararlar:
1-Serbest Etkinlik saatlerinin bir saatinin okuma yazması zayıf olan öğrenciler için kullanılmasına,
2-Okulun birinci haftası genel tekrar yapılması ve öğrencilerin durumlarının tespit edilmesine,
3-Okullar hayat olsun projesinin yürütülmesinde gerekli katkıların verilmesine,
4-Veli toplantıları, ev ziyaretleri ve bireysel görüĢmelere azami özen gösterilmesine,
5-Sınıf içinde yapılan özgün etkinliklerin mail grubunda paylaĢılmasına,
6-Öğrencilerin seviyesine uygun ölçme yöntemlerinin kullanılmasına,
7-Performans çalıĢmalarının sınıf ortamında yapılmasına,
8-Atatürkçülük konularının Belirli Gün ve Haftalarla sentezlenerek iĢlenmesine,
9-Yeni yayınların MEB ve Talim Terbiye kurumu sitelerinden takibine
Enes SÜKÜT: Serbest etkinlikler dersinde sadece okuması zayıf olan öğrencilerden ziyade tüm öğrencileri
kapsayacak çalıĢmaların yapılması gerektiğini belirtti.
Sevim ġENGÜN: Bu yıl serbest etkinlikler saatlerinde hızlı okuma çalıĢmalarına ağırlık vereceğini, bu
çalıĢmayı sınıfın geneline yayacağını belirtti.
Enes SÜKÜT: Bu konuda Ziya BARAN tarafından yazılmıĢ “Ġlköğretim Ġçin Anlayarak Hızlı Okuma” adlı
kitabın bu yöntemi uygulayacak kiĢilere yol gösterebileceğini belirtti. Yapılacak hızlı okuma çalıĢmalarının
hem çocukların ilgisini çektiğini hem de çocuklarda anlama kabiliyetini geliĢtirdiğini söyledi.
Ayça KOPUZ: Serbest etkinlik ders saatlerinde öğrencileri sıkacak okuma çalıĢmalarıyla doldurulmasının
yanlıĢ olduğunu belirtti .Çocukları eğlendirecek, aynı zamanda anlaĢılmayan konuların kavratılmasını
sağlayacak eğitici oyunlarla daha renkli, ilgi çekici hale getirilebileceğini söyledi. Kendisinin de hızlı okuma
tekniklerini sınıfında uyguladığını ve verim aldığını söyledi.
Enes SÜKÜT: Okulun ilk haftalarında öğrencileri ikinci sınıfa hazırlayacak çalıĢmaların yapıldığını belirtti.
ġener ĠSMAĠLOĞLU: Zümre toplantılarının genelinde bir mail grubu oluĢturma kararının alındığı; fakat
verimli olmadığını bu kararı bu yıl almanın gereksiz olacağını söyledi.
Enes SÜKÜT: Geçen yıl alınan kararların bir çoğunun zaten öğretmenden istenen genel konular olduğunu
belirtti ve bu yıl daha ayrıntılı bir Ģekilde karar alınmasını önerdi. Gündem maddelerinin görüĢülmesine
devam edildi.
4.Türk Milli Eğitiminin, okulun ve dersin genel ve özel amaçları ile öğrencilere kazandırılacak
davranıĢların incelenmesi.
Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçlarını Enes SÜKÜT tarafından okundu.
5.Ders programlarının ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesine, bölgede bulunan ders
araçlarından laboratuvar, spor salonu, kütüphane, iĢlik vb. imkanlardan bir program çerçevesinde
planlı bir Ģekilde yararlanılması.
Enes SÜKÜT: Bu yıl yaz tatilinde Rize Ġl Kütüphanesi’nden aktif olarak yararlandığını belirtti. Yaz tatilinde
öğrencileriyle her haftanın bir gününde kütüphanede okuma çalıĢması yaptığını söyledi. Okullar baĢladıktan
sonra da cumartesi günleri fırsat buldukça kütüphanede sınıf olarak kitap okuma faaliyetine devam
edeceğini belirtti.

Emel HAMAMCI: Ġlimizde bulunan Kültür Merkezi’nin de bu amaçla kullanılabileceğini söyledi. Sınıf
olarak Kültür Merkezi’nde yapılan tiyatro faaliyetlerine katıldığını belirtti. Ayrıca Ġlimizde faaliyet gösteren
TIP Fakültesi’ne de gezi yapılabileceğini söyledi.
ġener ĠSLAMOĞLU: Ayrıca ilimizde bulunan Rize Atatürk Evi’ne gezi yapılabileceğini, programda
verilmesi istenen Atatürkçülük konularının bu Ģekilde daha anlaĢılır bir Ģekilde, öğrencilerin yaparak
yaĢayarak öğrenmesine imkan tanıyacak Ģekilde verilebileceğini belirtti.
Asiye ATMACA: Ġlimizde bulunan Kültür Merkezi’nde sınıf etkinliklerinin ve sınıf sunumlarının
yapılabileceğini söyledi.
6.Ġlkokul ve ortaokul kurumları haftalık ders çizelgelerinde yapılan değiĢikliklerin incelenmesi.
Enes SÜKÜT, yapılan değiĢiklikler hakkında bilgi verdi. Ders saatlerindeki değiĢiklikleri anlattı.
TTK’nin 28/05/2013 tarih ve 22 sayılı kararıyla değiĢikliği kabul edilen Ġlköğretim Kurumları haftalık ders
saatleri çizelgesinin incelenerek bu eğitim öğretim yılında 2 ders saati Ġngilizce ,2 ders saati Serbest
Etkinlikler dersinin olduğu görülmüĢtür. Ġlkokul 2.sınıf haftalık ders çizelgesi
Türkçe 10, Matematik 5, Hayat Bilgisi 4, Yabancı Dil 2, Görsel Sanatlar 1, Müzik 1, Oyun ve Fizikî
Etkinlikler 5, Serbest Etkinlik 2 , Ġngilizce 2, Toplam 30 saat
Yukarıda belirtilen ders saatleri ile, okul idaresinin haftalık Ġngilizce ders saatinin düzenlemesinden sonra
ders programının yapılmasının uygun olduğunu söyledi. Bir önceki yıl 4 saat olan serbest etkinlikler
saatlerinin bu yıl “Ġngilizce” dersinden dolayı azaldığını ve planlama yapılırken buna dikkat edilmesi
gerektiğini belirtti.
7.Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler ile kullanılacak araç-gereçlerin ve uygulanabilecek
etkinliklerin belirlenmesi.
Enes SÜKÜT: Ders kitaplarını ve ders programlarını incelediğini söyledi. Dikkatini çeken yöntem, teknik ve
etkinlikler hakkında bilgi verdi.
Kartopu tekniği: Verilen bir problem ya da konu ile ilgili olarak öğrenciler önce tek baĢlarına düĢünüp
sonra iki daha sonra dört ve sekiz kiĢilik gruplarda tartıĢırlar. Yönteme kartopu denmesinin nedeni grubun
giderek büyümesidir. En son grupta ulaĢılan sonuçlar sınıfa sunulur.
Sıcak Sandalye Tekniği: Bu teknik öğrencilerin soru sorma, tartıĢma, görüĢme yapma, danıĢma ve
üreticiliklerinin geliĢiminde baĢvurulacak bir yöntemdir. Uygulamada iki sandalye belirlenir.
Kırmızı sandalye sınıfça soruları cevaplayacak kiĢinin yani uzman olan kiĢinin oturacağı sandalye, diğer
yeĢil sandalye ise uzman kiĢiye soru sormak isteyen kiĢinin oturacağı sandalye. YeĢil sandalyede oturan
öğrenci cevabını aldıktan sonra yerine oturur.
KonuĢma Halkası: Bu yöntem, öğrencilerin görüĢ farklılıklarını görmeye ve farklı görüĢlere saygı
gösterme alıĢkanlığı geliĢtirmelerine yarayan bir yöntemdir. Bu yönteme göre öğrenciler sınıfın ortasında bir
halka halinde durur. Belirlenen bir konuda herkes fikrini söyler. Örnek: En mutsuz olduğum gün.
Ġstasyon Tekniği: Öğrencilerin çok yönlü düĢünmelerini sağlayan bir yöntemdir. Grup Ģekilde yapıldığı için
paylaĢım ön plandadır. Bu tekniğin uygulamasında sınıf belli gruplara ayrılır, gruplara ortak bir konu verilir.
Bir grup konuyla ilgili resim yapar diğeri Ģiir yazar, diğer grup gazete hazırlar. Belirli bir süre sonra gruplar
yer değiĢtirir ve diğer grupların yarım bıraktığı çalıĢmaları bitirmeye çalıĢırlar.
Bu yöntem ve tekniklerin “Hayat Bilgisi” dersinde kullanılabileceğini söyledi.
Hazırlıksız KonuĢma Tekniği: Bu teknikte öğrenciye bir kelime verilir ve bu konuda konuĢması istenir.
Öncelikle yapılacak konuĢmalarda hangi konulara değinileceğinin listesi hazırlanır. Örneğin, okul hakkında
konuĢulacaksa; okulun nasıl bir yer olduğu, ne iĢe yaradığı ,kimlerin gittiği, hangi bölümlerden oluĢtuğu gibi
konulara göre konuĢması sağlanır.
Hızlı, Doğru Güzel Yazma Tekniği : Bu teknik öğretmen yazı yazdırırken yetiĢtirme problemini tamamen
ortadan kaldırarak, dersi hiç kaçırmadan rahat bir Ģekilde güzel yazı yazmasını sağlayacak bir yöntemdir. Bu
yönteme önce bir kelime ile baĢlanır. Öğretmen bir kelimeyi bir kere söyler ve öğrencilerden yazmalarını
ister. Sonra kelime sayısı artar.2 kelime söyler ve yazmalarını ister. Öğretmen kesinlikle tekrar yapmaz.
Söylenen kelime sayısı sınıf seviyesine göre artırılır. Bu teknik giderek oyun halini aldığı için öğrenci
öğretmenin söylediği kelimelere odaklanır.6 kelimelik bir cümleyi tek seferde yazanlar ödüllendirilir.
Bu yöntem ve tekniklerin “Türkçe” dersinde kullanılabileceğini belirtti.

Matematik dersinde eğitici oyunlarla beraber iĢlendiğinde daha fazla verim alındığını, matematik dersinde
araç-gereç kullanımının çok önemli olduğunu belirtti.
Ayrıca diğer derslerle ilgili kılavuz kitaplarda araç-gereç bölümlerine dikkat edilmesi ve mutlaka derslere
hazırlıklı gidilmesini önerdi.
Gülizar ĠNCE: Okuma ve yazma alıĢkanlığı kazandırma adına sınıfında yaptırdığı bir çalıĢmayı anlattı. Bir
defter aldırdığını bu defterin bir bölümüne çocuğun okuduğu hikaye ile ilgili resim yapmasını istediğini
diğer bölümüne hikaye ile ilgili sorduğu soruların cevaplarını yazdırdığını söyledi.
Asiye ATMACA: Okuma alıĢkanlığı kazandırma adına sınıfında yaptırdığı çalıĢmayı anlattı. Sınıfça aynı
kitabı okuyup sunum yaptırdığını söyledi. Herkes aynı kitabı okuduğu için hikayenin canlandırmasının
yapılmasın da çocukları eğlendirdiğini belirtti.
Süleyman ALAġALVAR: Kitabımı okuyorum, pazılımı yapıyorum etkinliğini anlattı. Sınıfa bir pazıl
getirdiğini istediği bölümü okuyup sorulan soruya cevap veren öğrencinin pazıla bir parça yerleĢtirme hakkı
olduğunu söyledi. Pazıla parça yerleĢtirmek için her öğrencinin okuma konusunda çok istekli olduğunu
söyledi.
Özlem ÇALAPKULU: Öğrencilerin ilgilerini çekecek konularda sınıf kitaplığını zenginleĢtirdiğini belirtti.
Bu durumun öğrencilerin okuma isteklerini artırdığını söyledi.
Nursen KALDIRIM: Matematik dersini olabildiğince somutlaĢtırmaya çalıĢtığını, dersin iĢleniĢinde araçgereçlerin çok önemli olduğunu belirtti.
Ayça KOPUZ: Öğrencilerin yeni kelimeler öğrenmesini sağlamak amacıyla, sözlük okuma etkinlikleri
yaptırdığını belirtti.
8.Müfredat programlarında derslerin iĢleniĢinde karĢılaĢılan güçlükler, güçlük çekilen konuların
belirlenmesi ve çözüm önerileri ile eğitim öğretimde yeni yaklaĢımların paylaĢılması.
Enes SÜKÜT: Okulda yapılan zümre toplantısına bir önceki yıl 2.sınıfı okutan öğretmenin çağrıldığını
belirtti. O öğretmenden edindiği bilgi ve kendi incelemelerine göre uygulama esnasında bazı konuların
istenildiği gibi anlaĢılamadığını belirtti.
Matematik: Eldeli toplama iĢlemi, onluk bozarak çıkarma, çarpma iĢlemi, verilemeyen toplananı bulma
,eksilen veya çıkanı bulma ve problem çözme konuları.
Hayat Bilgisi: Yönler, maddenin halleri, suyun halleri, Dünya’nın hareketleri konuları.
Türkçe: Yazım ve noktalama kuralları.
Emel HAMAMCI: Problem çözme konusunda sıkıntı yaĢanmaması için problemlerin iyi bir Ģekilde okunup,
anlaĢıldıktan sonra çözülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca problemler konusunda drama yönteminden
yararlandığını, problem çözmede çözülen problem sayısından çok problemin nasıl çözüldüğünün önemli
olduğunu söyledi.
Sezgi KAPLAN: Problem çözmede çözülen soru sayı üzerinde durulmaması gerektiğini, problemin
hikayeleĢtirilmesi gerektiğini belirtti.
ġener ĠSMAĠLOĞLU: Matematik dersini eğlenceli hale getirerek daha iyi sonuçlar aldığını belirtti. Eğitici
okul oyunlarından yararlandığını, ders için yarıĢmalar düzenlediğini belirtti.
Gülizar ĠNCE: Matematik konusunda çocukları zorlayacak, programın bizden istediğinin dıĢında yapılacak
çalıĢmaların bazı öğrencileri matematiğe karĢı yapamam düĢüncesine sevk ettiğini belirtti. Bu yüzden
öğretmenlerin yaptıracakları etkinliklerde çok fazla öğrencileri zorlamamaları gerektiğini söyledi.
Mehmet BĠLGEN: Hayat Bilgisi ile ilgili öğrencileri zorlayıcı konuların kavratılmasında deney yönteminin
çok verimli olduğunu söyledi. Yönler konusunda okulun bahçesinde bir çalıĢma yapılabileceği, maddenin
halleri, suyun halleri, dünyanın hareketleri gibi konularda sınıfta deney yapılabileceği söylendi.

Asiye ATMACA: AnlaĢılması zor konularda, bilgisayardaki etkinliklerin kullanılabileceği, hazırlanmıĢ
oyun ve programların öğrencilerin dikkatini çektiğini belirtti.
Emel HAMAMCI: Türkçe ders kitabındaki bazı metinlerin çok uzun olduğunu, uzun metinlerin de
çocukların sıkılmasına ve dikkat dağınıklığına neden olduğunu belirtti.
Enes SÜKÜT: Kitaplarda verilen okuma parçalarının beğenilmemesi durumunda çıkarılabileceğini, ayrıca
ders kitaplarında her tema ile ilgili 2 tane serbest okuma parçaları olduğunu, herhangi bir metnin
beğenilmemesi durumunda bu parçalarla yer değiĢikliği yapılabileceğini, bu durumda değiĢtirilen metinle
ilgili etkinliklerin öğretmen tarafından planlanıp, ünitelendirilmiĢ yıllık plana yazılmasının gerektiğini
söyledi.
9.Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili sınıf/zümre
öğretmenleri ile iĢbirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması.
Yasemin ÖZTÜRK: Sınıf içerisinde öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin belirlenip, seviyelerini belirleyici
ölçme ve değerlendirme etkinliklerinden sonra bu tip öğrencilere uygun çalıĢmaların planlanması gerektiğini
belirtti. Bu tip öğrencilerin sınıf içerisinde diğer öğrenciler tarafından doğru bir Ģekilde anlaĢılması için
öğretmenlerin gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyledi.
Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için ders ders hedefler konulmalıdır. Diğer öğrencilerin bu çocuklara
karĢı onur kırıcı davranıĢlarda bulunmaması için öğretmen tarafından sınıfa belli bir üslupta bilgi verilmesi
gerektiğini söyledi.
10-Yıllık,ünite ve günlük planlar ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında bölgede birlik
ve beraberlik sağlanması.
Enes SÜKÜT: Eğer kitaptaki sıra takip edilecekse kılavuz kitaplardaki ünitelendirilmiĢ yıllık planların
üzerinde gerekli tarih düzenlemeleri yapılıp kullanılabileceğini söyledi. Ayrıca ünitelendirilmiĢ yıllık
planlarda belirtilen etkinlik dıĢında yapılacak baĢka etkinliklerin mutlaka plana iĢlenmesi gerektiğini
söyledi.
Enes SÜKÜT: Bu yıl için 2 tane gezi planladığını, bu gezileri ilgili haftalarda yapacağını belirtti.
Kütüphaneler haftasında; Rize Ġl Kütüphanesine, müzeler haftası veya Atatürk Haftasında ;Rize Atatürk
Müzesi’ne gezi yapmak istediğini belirtti.
Nuh AFACANLAR: Rize’de yaĢayan çocukların çayın nasıl iĢlendiğini bilmediklerini belirtti. Rize’de bir
çay fabrikasına gezi yapılmasını önerdi.
Sevim ġENGÜL: Postane gezisi yaptırılabileceğini söyledi.
Nursen KALDIRIM: Rize Kalesi’ne önceki yıllarda yaptığı gezilerin çok beğenildiğini söyledi.
11.Ölçme değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması .
Enes SÜKÜT: Ġlkokul 2.sınıfta yapılacak ölçme değerlendirme çalıĢmaları hakkında bilgi verdi.
“Notla değerlendirme etkinliklerinin “Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35. ve 42. maddesinde belirtilen
hükümlere göre yapılması, madde 11’de belirtilen hükümlere göre ve velileri bilgilendirmek ve öğrenci
geliĢimlerini takip etmek amacıyla ilköğretim 2. sınıf öğrencilerine Kasım ve Nisan aylarının 2. haftasının
son iĢ gününde “Öğrenci GeliĢim Raporlarının” verileceği belirtildi.
Ġlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin geliĢimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleĢtirilecek olan
proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalıĢmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak
yapılır. Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalıĢması Ģeklinde
öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin baĢarılarının belirlenmesinde ders ve
etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.
Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya
dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalıĢmalarında yararlandıkları kaynak veya

kiĢileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalıĢmalarını verirler. Projeler verildikleri
dönemde değerlendirilir.
Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir. Dersteki
geliĢimlerini yansıtmak amacıyla öğrenciler ürün dosyası hazırlar. Bu dosyalar, öğrencinin geliĢim düzeyini
belirlemek, öğretim sürecinde gerekli önlemleri almak ve öğrencinin baĢarısına iliĢkin öğrenciye,
öğretmene, veliye ve okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amacıyla kullanılır. “dedi.
Sevim ġENGÜN: Kılavuz kitaplarda ve ders programlarında yer alan gözlem formalarının doldurulmasının
öğrencinin her yönüyle tanınmasını sağlayacağını bu formalardan uygun olanların öğretmen tarafından
belirlenip uygulanabileceğini söyledi. Özellikle öz ve akran değerlendirme çalıĢmalarına ağırlık vereceğini
belirtti.
ġener ĠSMAĠLOĞLU: Verilecek performans ve proje görevi konularının hayatın içinden, maliyet
gerektirmeyen, öğrencileri etkileĢime sokacak, iletiĢim kurmasını sağlayacak etkinliklerden seçilmesi
gerektiğini belirtti. Bir kitaba bakarak yazılan veya öğrencileri internete bağlı araĢtırmaya yönelten
görevlerden kaçınılması gerektiğini söyledi.
Enes SÜKÜT: Ölçme değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması adına performans ve proje
görevleri konularında da ortak konuların belirlenebileceğini söyledi. Performans ve proje görevi konuları
önerdi.
Hayat bilgisi performans görevi önerileri:
Sınıf baĢkanı kim olsun? (Sınıfta baĢkan olmasını istediği 5 arkadaĢını belirler. Nedenleriyle yazar)
Güçlü yanlarım, geliĢecek yanlarım (Sahip olduğu güçlü yanlarını yazar, geliĢtirebileceği özellikleri yazar.
UlaĢım araçları (UlaĢım araçları posteri hazırlar. Sınıfta getirdiği araçlarla alan oluĢturur.)
Çevrelerindeki atık malzemeleri kullanma bir eĢya tasarlama.
Ġstediğim meslek ( Ġlerde olmak istediği meslekle ilgili araĢtırma yapar, mesleği seçme nedenini açıklar.)
Matematik performans görevi önerileri:

Günümü planlıyorum(Bir gün içinde yaptıklarını saat modelleriyle gösterir.)
Fiyat araĢtırması yapma. (ailesi ile alıĢveriĢe çıkınca alınan ürünlerle ilgili fiyat araĢtırması yapar.)
Deste ve düzine hazırlama (Evdeki malzemelerle deste düzine modelleri hazırlar.)
Makarna, fasülye, boncuk gibi nesnelerle örüntü hazırlama.
Türkçe performans görevi önerileri:
ġiir yazıyorum. (Sınıf belli gruplara ayrılır. Grup halinde önceden verilen konularla ilgili Ģiir yazarlar.)
(Bir Ģiir verilir. Beğenmediği bir mısrasını çıkarıp, istediği bir mısrayı ekler.
EĢ anlamlı kelimeler( Bir metin verilir metindeki kelimelerin eĢ anlamlılarını bulup, yeniden yazar.)
Müzik dersi performans görevi önerileri:
Yöremizde kullanılan çalgılar posteri hazırlama.
Proje görevi önerileri:
Türkçe: Her güne bir kelime ( Öğrenci her gün bir yeni kelime öğrenir ve bu öğrendiği yeni kelimeyi sözlük
defterine yazar .Ġsterse bu kelimenin resmini yapabilir.)
Hayat Bilgisi: Gazete hazırlama.(Öğrenci gruplara ayrılır ve her grup gazetenin belli bir bölümünü hazırlar.)
Kumbara yapımı(Yapılan kumbarada biriktirilen parayla istediği bir Ģeyi alma.)
Matematik: Yeni yılla ilgili takvim hazırlama, özel günleri takvim üzerinde açıklama.
Bu konular örnek olarak verilmiĢtir. Birlikteliğin sağlanması adına bazılarını kullanılabileceğini söyledi.
Enes SÜKÜT: Ölçme değerlendirme adı altında hazırlanmıĢ deneme testlerinin ikinci sınıf öğrencilerine
uygulanmasının yanlıĢ olacağını belirtti. En iyi ölçme değerlendirme çalıĢmalarının öğretmen tarafından
hazırlanmıĢ çalıĢmalar olduğunu söyledi.
Asiye ATMACA: Ġlimizde sınıf seviyesine bakılmaksızın öğrenciler arasında yarıĢ olduğunu, deneme ,test
çözdürme gibi çalıĢmaların 1.sınıfta bile yaptırıldığını belirtti.
Mükerrem ġEKER: Öğrenci ders kitaplarında tema ve ünite sonlarındaki, ünite ve tema değerlendirme
bölümlerinin de bu amaçla kullanılabileceğini belirtti.

12.Atatürk Ġlke ve Ġnkılapları ile Atatürkçülük konularının yıllık planda belirtilip derslerde iĢlenmesi.
Enes SÜKÜT: Atatürkçülük konuları ders kitaplarına, kitaplarda bulunan ünitelendirilmiĢ yıllık planlara
uygun Ģekilde yerleĢtirilmiĢ durumda. Bu konuların belirtilen tarihlerde iĢlenmesi çok önemli. Bunun
dıĢında Atatürkçülük konularının ezbere dayalı olmamasına, öğrencilerin özümsemelerine önem
gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Tarihi olayların üzerinde fazlaca durulması gerektiği ve mümkün olduğu
kadar görsel sunuların kullanılması gerektiği belirtildi. Belirli Gün ve Haftalar ile derslerimizi
destekleyebiliriz. Öğrencilerin sosyal yönlerinin, sorumluluk duygularının geliĢmesi adına belirli gün ve
haftalara da mutlaka dikkat edilmelidir.
13.BaĢarıyı artırmak için alınacak tedbirlerin görüĢülmesi.
Sevim ġENGÜN: BaĢarıyı artırmak için sınıflarımızda öğrencilerin severek gelebilecekleri bir sınıf ortamı
oluĢturması gerektiğini belirtti. Öğrencilerin katılımını artırıcı yöntem ve tekniklere yer verilmesi gerektiğini
vurguladı.
ġener ĠSMAĠLOĞLU: Özellikle ilk üç sınıfta okuma alıĢkanlığının kazandırılmasının öğrencinin sonraki
eğitim öğretim hayatındaki baĢarısını da artıracağını vurguladı.
Enes SÜKÜT: Öğrenci baĢarısının artırılmasında en önemli nokta takip ve geri bildirim sürecidir.
Öğrencinin yaptığı her çalıĢmanın takip edilmesi ve gerekli geri bildirimin yapılması gerektiğini vurguladı.
14.Diğer zümre öğretmenleri ile iĢbirliğinin sağlanması ve ortak yapılacak çalıĢmaların belirlenmesi.
Enes SÜKÜT: Zümre toplantılarındaki asıl amacın zümre öğretmenleri arasındaki iĢ birliğinin artırılması ve
gerekli paylaĢımın sağlanması olduğunu söyledi. Ortak yapılacak çalıĢmalarla, zümre öğretmenlerinin
sürekli irtibat halinde olacağını belirtti. 2.sınıf zümre öğretmenleri arasında yapılabilecek ortak etkinlikler
önerdi.
Ortak etkinlik önerileri:
Sınıflar arasında mektup arkadaĢlığının oluĢturulması.
Sınıflar arası spor turnuvalarının düzenlenmesi.
Dönemlik gazete çıkarılması.
En iyi performans görevlerinden oluĢan sergi açılması.
Emel HAMAMCI: Öncelikle okullarda yapılacak spor yarıĢmalarında baĢarıya ulaĢan sınıfların merkezdeki
diğer okullarla spor yarıĢmaları yapabileceğini söyledi. Ortak sor etkinliği olarak halka oyununu önerdi.
Sevim ġENGÜN: Okullarında “Sınıf Ligi” adlı bir proje uyguladıklarını, öğrenciler tarafından çok
beğenildiğini, bu projenin diğer okullar ve zümre öğretmenleri tarafından da kullanılabileceğini belirtti.
Sınıf Ligi: Öncelikle okul içerisinde bu lig için kriterler belirleniyor. Temizlik, Ģiir okuma, drama, yazı
yazma… Sonra belli günlerde bu belirlenen konularla ilgili her sınıftan faaliyet yapacak bir öğrenci
belirleniyor. Bu arada bu konularla ilgili yapılan faaliyetleri değerlendirmek için kiĢiler seçiliyor.
Değerlendirme sonucunda beğenilen sınıf ödüllendiriliyor.
16.Okul-veli iletiĢiminin sağlanması için yapılacakların belirlenmesi.
Asiye ATMACA: Velilerle etkili iletiĢimin sağlanmasında veli ziyaretlerinin önemli bir yer tuttuğunu
söyledi. Yapılacak veli ziyaretleriyle velilerin okulla ilgili düĢünceleri olumlu anlamda değiĢiyor.
Öğretmene daha çok değer veriyor. Bu tip faaliyetlerin yapılması gerektiğini belirtti.
Mehmet BĠLGEN: Okullarda yapılan veli toplantılarının genele hitap ettiğini, velilerin öğrencisi ile ilgili
bilgileri daha çok bire bir görüĢmelerde almak istediğini söyledi. Bu açıdan veli toplantılarından çok veli
görüĢmelerinin daha verimli olduğunu belirtti. Küçük gruplar halinde de veli görüĢmeleri yapılabileceğini
vurguladı.
Enes SÜKÜT: Öğretmen veli toplantılarının sürekli aynı konu etrafında döndüğünü, velilere toplantılarda
farklı bir konudan bahsedilmediğini söyledi. Sürekli aynı Ģeyi dinleyen velilerin de toplantılara yeterli ilgiyi

göstermediğini belirtti. Veli toplantılarının içeriğini sürekli değiĢtirmeyi, belli konulara dönük toplantılar
yapılmasını önerdi.
Örnek konular: (YanlıĢ anne-baba tutumları, öğrencilere verilen ödevlerle ilgili velilerin nasıl yardımcı
olacağı, etkili ders çalıĢma yöntemleri, bilgisayar ve televizyonun çocuklar üzerindeki etkisi gibi)
Ayrıca velilerle çocuklarıyla ilgili yapılacak telefon görüĢmelerinin de önemli olduğunu söyledi.
17.Mesleki yayınların ve faydalı internet sitesi adreslerinin görüĢülmesi.
Enes SÜKÜT: Derslerin daha zevkli hale getirilmesinde kullanılan yöntem ve tekniklerin önemli olduğunu,
bu konudaki bilgimizi de ancak katılacağımız seminerlerle ve okuyacağımız kitaplarla geliĢtirebileceğimizi
belirtti. Rize’de yıl boyunca Kültür Merkezi’ne eğitim alanında önemli uzmanların geldiğini, bu gibi
faaliyetlere mutlaka katılınması gerektiğini söyledi.
Kitap önerileri:
Zekadan Dehaya / Ahmet MaraĢlı
Evde Okul Okulda Kalite / Ahmet MaraĢlı
Oyun ve Etkinliklerle Türkçe/ (Alpaslan DurmuĢ, Hatice DurmuĢ)
Öğretme Yürekleriyle Öğrensinler / Roland S. Bath
Ben Farklıyım (Çocuğunuzun Öğrenme Tarzını KeĢfedin) / Cheri Fuller
Nuh AFACANLAR: Ġnternet sitelerinde de yaralandığını belirtti.”Eğitimhane” sitesinde öğrenciler için
kullanılabilecek etkinlikler olduğunu belirtti.
ġener ĠSMAĠLOĞLU: “Morpakampüs” sitesinde derslerle iliĢkili çok güzel videolar olduğunu, takip
edilmesi halinde faydalı olacağını söyledi.
Ġyi dilek ve temennilerle, güzel bir yıl geçirilmesi dileğiyle toplantı sonlandırıldı.

1.DÖNEM 2.SINIF MERKEZ ĠLÇE ZÜMRE BAġKANLARI TOPLANTISI ALINAN KARARLAR
1-Öğrencilerde okuma alıĢkanlıklarının geliĢtirilmesi için sınıf kitaplarının zenginleĢtirilmesine, öğrencilerin
dikkatini çeken konulardaki kitapların temin edilmesine ve her öğrenciyle ilgili kitap okuma listesi tutularak
gerekli takibin ve özendirici çalıĢmaların yapılmasına,
2-Öğrencilerde okuma alıĢkanlığı kazandırma adına Rize Ġl Kütüphanesi’nde uygun tarihlerde okuma
etkinlikleri düzenlenmesine,
3-Dersleri daha ilgi çekici hale getirmek için istasyon, sıcak sandalye , kartopu , hazırlıksız konuĢma, hızlı,
doğru ve güzel yazma gibi tekniklerin kullanılmasına,
4- Öğrencilerin yaparak yaĢayarak öğrenmelerini desteklemek amacıyla imkanlar dahilinde, okul dıĢı
faaliyet olarak; Rize Ġl Kütüphanesi’ne ve Rize Atatürk Evi’ne gezi yapılmasına,
5-Zümre öğretmenleri arasında iĢ birliğinin geliĢtirilmesi için; spor turnuvaları, öğrenciler arasında mektup
arkadaĢlığı, dönemlik gazete çıkarılması ve ürün sergileri yapılmasına,
6-Atatürkçülük konularının ezbere dayalı olmamasına, özümsenmesine özen gösterilmesine, bu konuların
öğretilmesinde mümkün olduğunca görsel sunuların kullanılmasına,
7-Velilerin okula katılımını sağlamak için; yapılacak veli toplantılarında sürekli aynı konulardan
bahsetmeyip, her toplantı için ayrı bir içerik belirlenmesine; veli görüĢme günleri belirlenip, bireysel veli
görüĢmelerine ağırlık verilmesine,
8-Performans ve proje görevlerini daha ilgi çekici hale getirmek için; dönem sonlarında ortaya çıkan
ürünlerle sergi yapılmasına,
9- Özellikle matematik dersinde öğrencilerin zorlandığı problem çözme, çarpma iĢlemi, bölme iĢlemi,
verilmeyen terimleri bulma gibi konuların; günlük yaĢamla iliĢkilendirilip, daha somut hale getirilmesine ve
hikayeleĢtirme yönteminin kullanılmasına,
10- Türkçe ders kitabında uzun, sıkıcı veya öğrenci seviyesini aĢan metinlerin yerine tema sonlarındaki
serbest okuma metinlerinin kullanılmasına ve bu metinlerle ilgili gerekli etkinliklerin öğretmen tarafından
hazırlanılmasına,
Karar verildi.
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