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COĞRAFYA DERSİ 

MÜZÂKERE KONULARI 
 

 

 

Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. 

Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri 

öğretmenlerimizin katılımıyla komisyonlar oluşturuldu. Bu komisyonlar, belirlenen ana 

başlıklar çerçevesinde ilgili dersleri müzakere ettiler ve dile gelen görüşler raportörler 

tarafından yazıya geçirildi. İllerde birleştirilerek gönderilen bu dosyalardan seçilen bazı 

önemli maddeler “Eylül-2014 Mesleki Çalışmalarda” öğretmenlerimizin görüş alışverişine 

ve müzâkerelerde bulunmasına esas olması için buraya alınmıştır. Bu metin, yayınlanmış bir 

eser, akademik bir çalışma veya Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan bir 

rapor değildir. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde belirtilen mesleki çalışmalar 

çerçevesinde, alan öğretmenlerinin görüşlerinden oluşan ve birbirinden farklı teklifleri de 

içeren bir metindir. Emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederiz. 
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A. DERSİN ÖĞRETİM PROGRAMI VE KAZANIMLARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 

 

 Müfredatın yeniden güncellenerek sadeleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle 9. sınıf 

müfredatı çok ağır ve yoğundur.  

 9. sınıf coğrafya kazanımları haftalık 2 ders saati için kapsamlı olup bu kazanımların 

sadeleştirilmesi ya da ders saati süresinin bu kazanımlar için yeterli süreye çıkartılması 

gerekmektedir. Örneğin “jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla 

ilişkilendirerek açıklar” kazanımının 10. sınıfta levha hareketleri ünitesine aktarılması 

gibi. 

 11. Sınıf Coğrafya öğretim programındaki en temel sorun Biyoçeşitlilik, Ekosistem ve 

Döngüler gibi daha çok biyoloji dersiyle ilgili kazanımların konulması öğrencilerin 

konuyu anlamalarını güçleştirmektedir. Çözüm önerisi olarak bu kazanımların 

sadeleştirilmesi veya Coğrafya dersi öğretim programından çıkartılmasıdır. 

 Program ile ilgili öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesinin, programda yer alan 

kazanımlara ulaşmada katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 12. Sınıf ders kitabındaki kazanımlar öğrencilerin üniversite hazırlık çalışmaları 

düşünüldüğünde fazla ve ağır olmaktadır. Kitabın hacminin biraz hafifletilmesi 

gerekmektedir. 

 

B. DERSİN ÖĞRETİMİNDE UYGULANAN ÖĞRETİM YÖNTEM VE 

TEKNİKLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

 

 Beyin Fırtınası, Gösteri, Soru-cevap, Rol Yapma, Drama, Benzetim, İkili ve Grup 

Çalışmaları, Eğitsel Oyunlar, Takrir, gibi çeşitli teknikler ders ve konunun içeriğine 

göre uygulanmaktadır. Özellikle akıllı tahtanın daha aktif bir şekilde kullanılması için 

gerek EBA sitesinde gerekse diğer kaynaklarda kullanılması gerekmektedir.  

 Etkileşimli tahtaların donanımının tam yapılması gerekmektedir. Tabletlerinde daha 

etkili kullanılması için içeriklerin belirlenmesi gerekmektedir. Zümre öğretmenleri 

arasında özellikle etkileşimli tahtayı aktif olarak kullanabilmek için yazılı ve görsel 

kaynak paylaşımının sağlanması gerekmektedir. 
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 Ders kitaplarının düzenlenerek geliştirilmesinin, okullarda ders için gerekli olan 

materyaller ile desteklenecek coğrafya sınıflarının oluşturulmasının, gezi gözlem 

metodu sık kullanılmalı; özellikle coğrafya ve tarih derslerinde doğa gezileri, tarihi ve 

turistik mekânları ziyaret öğrenciyi motive etmektedir. 

 Kullanılan öğretim materyalleri. 

- Akıllı tahta 

- Ders kitabı 

- Harita 

- Tarih ve coğrafya sözlüğü 

- Üniversiteye hazırlayıcı dergiler ve test kitabı 

- Yardımcı kaynaklar 

- CD ve benzeri görsel araçların kullanılması konu ile ilgili film izleme  

 Özellikle Coğrafya dersi için materyal kullanımını çok gereklidir, bunu sağlamak için 

öğretmenler birbirleriyle iletişim halinde olmalıdır. 

 Hareketli görsellerin kullanılmasının konunun anlaşılmasında etkili olduğu 

görülmüştür. Konu ile ilgili belgesellerin, yaşanmış doğa olaylarının izlettirilmesi 

öğrencinin ilgisini arttırmıştır.Coğrafya dersinde denizleri, okyanusları,yeryüzü 

şekillerini gösteren grafik ve resimler yapma etkinlikleri önemlidir. 

 Akıllı tahta, internet,eba.gov.tr, projeksiyon,animasyonlar,sunumlar,haritalar,maketler, 

dilsiz haritalar, toprak numuneleri,kayaçlar,atlaslar küre yardımcı kaynaklar vs. gibi 

çok sayıda kaynak coğrafya dersi için kullanılmaktadır. 

 Her derse ait bir dersliğin olması büyük önem arz ediyor. Bu şekilde hem öğretmenin 

hem de öğrencinin daha başarılı olacağını ve öğrencilerin kazanımlara daha kolay 

ulaşacağı düşünülmektedir. 

 Öğretmenlere kılavuz kitaplar ve öğrencilere atlas verilmesinin uygun olacağı kanısına 

varılmıştır. Coğrafya ders kitaplarında verilerin bilgilerin doyurucu olmadığı, konu 

geçişlerinde öğrencinin kafasının karıştığı gözlemlenmiştir. Bazı konularda kitapta 

verilen şemalar ile verilen bilginin farklı olduğu görülmüştür. Örneğin dış kuvvetler 

için verilen şema ile konunun anlatılış ve sıralanış biçimi farklıdır.  

 Öğretmenlerin ders materyallerini etkili kullanmasıyla başarı oranında bir doğru orantı 

olduğu vurgulanarak öğrencilerin aktif katılımlarının bu şekilde daha iyi sağlanacağı 

belirtildi. 
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C. SINIF YÖNETİMİ, ÖĞRENCİLERLE İLETİŞİM VE AKADEMİK 

BAŞARININ ARTTIRILMASIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 

 

 Genel olarak özetleyecek olursak, hangi dersin öğretmeni olursa olsun etkili bir 

öğrenme ortamı yaratmak, geçerli bir öğrenme yaşantıları oluşturmak için öğretmenin 

öğrencileri tanıması gerekir. Bu gerekliliği aşağıdaki noktalar açısında 

vurgulayabiliriz. 

 Ünite etkinliklerini planlamak, ders etkinliklerini düzenlemek, öğrencilerin ilgi ve 

gereksinmelerine uygun yöntem ve teknikleri seçmek, en uygun değerlendirme 

tekniklerini kullanmak. 

 Her öğrencinin bireysel farklılıklarına göre ve gizil güçlerine uygun olarak en üst 

düzeyde gelişmelerine yardım edebilmek. 

 Öğrencinin sağlıklı bir kişilik geliştirmesi kendini gerçekleştirebilmesi, çevresine 

olumlu ve dinamik bir uyum sağlaya bilmesine yardımcı olabilmek. 

 Öğrencilerin gerçekçi bir benlik kavramı geliştirmelerine ve kendi problemlerini 

çözebilme gücü kazanmalarına yardım edebilmek. 

 Öğrencileri ilgileri, güdüleri, yetenekleri doğrultusunda kedilerine en uygun öğrenim 

dalına ve mesleğe yöneltebilmek. 

 Öğrencileri belli bir mesleğe hazırlamak, bu meslekle ilgili davranışları kazanmalarına 

yardım edebilmek. 

 Sınıf içi ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek. 

 Genelde okullarda düzenlenecek eğitim programları için uygun olacak bireyleri 

ayırmak ve sınıflandırmak için öğretmenin öğrencileri tanıması gereklidir . 

 Öğrencilerin günlük performanslarını artırabilmek ve derse güdüleyebilmek amacıyla 

sürekli öğrencinin derse katılımını artı ve eksi ile değerlendirmek ve bu sonucun 

performans notuna yansıtılması başarıyı ve derste otokontrolü sağlamaktadır. 

 Akademik başarının artması için öğretmen-öğrenci ve veli diyalogunun sağlanması, 

veli ev ziyaretlerinde bulunulması, verilen ödev ve görevlerin veliler tarafından da 

takip edilmesinin sağlanmasının faydalı olacağı düşünülmüştür. 
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D. OKUL İÇİ VE DIŞI SOSYAL- KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE İLGİLİ 

GÖRÜŞLER 

 

 Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti ile ilgili örnek etkinlik çalışmaları; okul 

yönetiminin sorumluluğunda okul pano, gazete, dergilerinde; gerektiğinde ilgili 

birimlerin web sitelerinde yayımlanabilir. Ayrıca okul müdürlüğü ve il/ilçe millî 

eğitim müdürlüğünün uygun bulduğu yerlerde bu çalışmalar sergilenebilir.  

 Sosyal etkinlik çalışmalarında üstün gayret gösteren öğrenciler; okul yönetimi, il/ilçe 

millî eğitim müdürlüğü, resmî, özel kurum ve kuruluşlar ile diğer sivil toplum 

kuruluşlarınca ödüllendirilebilir.  

 Okul ve sınıf içi yarışmaların değerlendirilmesi, yarışmalar için oluşturulan 

komisyonca; okullar arası yarışmaların değerlendirilmesi ise ilgili alan 

öğretmenlerinden, alan öğretmeni bulunmaması durumunda okul yönetimince uygun 

görülen diğer öğretmenlerden oluşturulan komisyonca yapılır. Okul içi yarışmalarda, 

yarışmaya katılan sınıflardan temsilci birer öğrenci de bulundurulur. 

 

E. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

 Öğretmenler öğrencilerini değerlendirirken kısa cevaplı, çoktan seçmeli, doğru-yanlış, 

eşleştirmeli sorulardan oluşan soru tekniklerini kullanabileceği gibi performansa 

dayalı değerlendirme yapmak için; açık uçlu sorular, gözlem formları, posterler, 

öğrenci ürün dosyaları, projeler, performans ödevleri de kullanılabilirler. Ayrıca 

öğretmenler görüşmeler yapıp, öğrencilerin kendilerini ve akranlarını 

değerlendirmelerine fırsat vererek öğrenme süreçleri hakkında bilgi edinirler 

 Öğrencilerin ve sınıfların zekâ seviyesi, becerileri, hazır bulunuşlukları göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

 Uygulanan sınavda klasik sorulardan, boşluk doldurma ve doğru - yanlıştan ve 

çoktan seçmeli sorulardan oluşması gerekmektedir. Ancak ortak sınavlarda test 

soruları ağırlıkta olmaktadır. 

 Ölçme ve değerlendirme sonuçları öğrencilere en kısa zamanda bildirilmelidir. 

 Her ölçme değerlendirmenin sonucunda istatiksel analizler yapılmalı. Öğrencilere bu 

sonuçlar verilmelidir. Hangi konularda yeterli veya yetersiz oldukları böylece 

bildirilmelidir 
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 Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları geçerlilik, kullanışlılık, 

objektiflik, örnekleyicilik, ayırt edicilik, özelliklerine sahip olmalıdır. Coğrafya 

derslerindeki ölçme ve değerlendirmelerde, öğrenmelerin izlenmesi ve öğrenme 

düzeyinin belirlenmesine çalışılmaktadır. 

 İzleme amacı güden ölçme ve değerlendirmelerle, dersin her ünitesi sonunda her 

öğrencinin bu ünitede öğrenmesi gereken davranışlardan hangilerini öğrenmiş, 

hangilerini öğrenmemiş ve bu eksiklerini muhtemelen neden öğrenmemiş olduğunun 

saptanmasına çalışılmaktadır. 

 Öğrenciler değerlendirilirken yalnız bilgilerine göre değil davranışları, sorumluluk 

anlayışları, sınıf dışı etkinlikleri de göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. 

Ayrıca yapılacak sınavlardan en az birinin test olmasına, yazılıların çok sorulu, kısa 

cevaplı olmasına özen göstermesi gerektiği belirtilmiştir. 

 Her konu ve ünitenin sonunda öğrencilere sorular sorularak alınacak cevaplara göre 

konunun anlaşılıp, anlaşılmadığını tespit etmek, olumlu cevapları not ile 

değerlendirmek başarıyı arttırır. Ayrıca Coğrafya derslerinde konuların özelliğine göre 

hangi özel hedefler belirlenmiş ise o hedefe ulaşmada çaba içerisinde olan öğrenciler 

not ile değerlendirmeleri diğer öğrenciler için teşvik oluşturulması gerektiği 

belirtilmiştir. 

 

F. ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

 Öğretmenlerin mesleki gelişimi için hizmet içi seminerleri ve coğrafya öğretmenleri 

için dönem başlarında çevreyi tanıtıcı arazi gezilerinin düzenlenmesi faydalı olacaktır. 

 Seminer dönemlerinde konunun uzmanları tarafından öğretim yöntem ve teknikleri ile 

ilgili öğretmenlere seminerler düzenlenmesi öğretimin niteliğini arttıracaktır. 

 

 

     


