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DİL VE ANLATIM 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 

 

1. 10. sınıf müfredatında yer alan tartışma türleri konusu 11. sınıf dil ve anlatım müfredatına eklenebilir.  

Çünkü 11. sınıf dil ve anlatım müfredatında sözlü anlatım ve hazırlıklı konuşmalar bölümünde 

tartışma türlerine tekrar yer verilmektedir.  

2. 9. sınıf Dil ve Anlatım dersi öğretim programı incelendiğinde kelime gruplarını kavratmak için ön 

görülen sürenin yetersiz olduğu görülmekle birlikte bu konunun kavranabilmesi için sözcük türlerinin 

bilinmesi gerekmektedir. Sözcük türleri konusu ise 10.  Sınıf Dil ve Anlatım öğretim programındadır.  

Bu konunun 11.  Sınıf Dil ve Anlatım dersinde ayrıntılı şekilde işlenmesi kararlaştırılabilir.  

3. 11. sınıf Dil ve Anlatım dersi öğretim programında öğretici metinlerin olduğu ve YGS’de bu 

konudaki soru sayısının sınırlı olduğu görülmektedir.  Öğrencilerin YGS’de başarılarını arttırabilmek 

için 11. sınıf Dil ve Anlatım dersinde ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri, kelime 

grupları, kelimede yapı, cümle türleri ve anlatım bozuklukları konularının işlenmesi hususu 

kararlaştırılabilir.  

4. Dil  ve  Anlatım  dersinde  konular  dil  bilgisi  ağırlıklı  olduğundan  öğrencilerin  sözlü  ve  yazılı  

anlatım becerilerini geliştirme konusunda yetersiz kalmaktadır.  

5. Cümle Bilgisi konusu lise-1 öğrencilerine ağır geldiği için öğretilmesinde zorluk çekilmektedir.  

Cümle bilgisi konusu lise-4 müfredatının içine alınmalıdır.  

6. Müfredatın daha çok teorik konulara dönük olması ders saatlerinin bu konular için harcanmasına 

neden olmakta ve öğrencilerde edebi zevkin oluşturulması ve geliştirilmesine fırsat kalmamaktadır.  

7. Üniversite sınavlarında daha ziyade bilgi ağırlıklı çoktan seçmeli soruların yer alması nedeniyle 

öğrenciler 12. sınıfta Dil ve Anlatım dersinin amaçladığı becerileri kazanmaya çalışmak yerine test 

çözmeyi tercih ediyor.  Bu durum son sınıflarda istenen kazanımları aksatıyor.  

8. 10.  ve 12. sınıf Dil ve Anlatım dersi müfredatının kapsamı geniş olduğundan kazanımlara ulaşılsa 

bile öğretilenlerin pekiştirilmesinde güçlükler yaşanmaktadır.  

9. Dil ve Anlatım derslerinde yazılı kompozisyon çalışmalarına yeniden yer verilmesi gerekmektedir.   

10. Müfredatta yer alan bazı konular hazırbulunuşluk açısından kazanım boyutuna ulaşamamaktadır.  

Özellikle “Kelime Grupları” başlığının 10. sınıf ya da 11. sınıf müfredatına ertelenmesi 

gerekmektedir.  

11. 12. sınıf Türk Edebiyatı dersi ile Dil ve Anlatım dersi müfredatı paralellik arz etmektedir.  Bu da 

gereksiz tekrara neden olmaktadır.  Bunun yerine 12. sınıf Dil ve Anlatım müfredatının üniversite 

sınavlarına yönelik hale getirilmesi gerekmektedir.  

12. Hızlı Okuma, Kompozisyon, Diksiyon, Güzel Yazı Yazma gibi derslerin öğretim programına 

tekrardan yer verilmelidir.  
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13. 11.  Sınıf Dil ve Anlatım dersinde  “Noktalama İşaretleri, Yazım Kuralları, Anlatım Bozukluğu”      

konularının bulunmaması.  11.  Sınıf Dil ve Anlatım dersine  “Noktalama İşaretleri, Yazım Kuralları, 

Anlatım Bozukluğu”  konuları eklenmelidir.  

14. Ders müfredatı ve kitaplardaki en önemli eksikliğin öğrencilerin kendini yazılı ve sözlü ifade etme 

noktasında ortaya çıktığı öne sürüldü.  Bu alana yoğunlaşamamanın öğrencilerin yeteneklerini 

körelttiği vurgulandı.  Bu amaçla 9.  sınıftan itibaren bu konu ile ilgili kazanımların olması gerekliliği 

ortaya çıktı.  

15. Fiiller konusu zaman alan bir konu olduğu için bu konunun 11. sınıf müfredatına yayılması 

gerekmekte.  Çünkü bu konu 10.  sınıfta öğrencileri zorlamakta kısıtlı zaman diliminde öğrenciler 

sıkıntılar yaşamaktadır.  

16. Ortaokulda bitişik eğik yazı kullanan öğrencilerin lisede eğik yazıyı bırakması yazılı anlatım 

becerilerini kazanmada problemlere yol açabilmektedir.  

17. Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım derslerinin zorunlu ve seçmeli olarak ayrılması karışıklığa sebep 

olmaktadır.  Aynı öğretim programına sahip bu iki (seçmeli-zorunlu) dersin birleştirilmesi gerekir.  

18. Uygulamalı ders saati konulabilir, böylece öğrenilenler pekiştirilebilir, etkinliklere daha çok zaman 

ayrılabilir.  

19. 9. sınıf programından çıkarılan “yapım ekleri” ile ilgili kazanımlar.  Daha sonraki sınıflarda da 

görüldüğü için "ekler” konusunun tekrar programa konulması gerekmektedir.  

20. 12.  Sınıf programındaki “Fabl ve masal” türleriyle ilgili kazanımların 11. sınıftaki ”öğretici anlatım” 

içinde işlenmesi daha uygun olacaktır.  

21. 9. sınıflarda dil ve anlatım dersinde anlatım bozuklukları konusu kaldırılmış, diğer sınıf 

programlarında da yer almamıştır.  Anlatım bozuklukları konusu diğer sınıfların müfredat 

programlarında yer almalıdır.   

22. 9.  Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile Dil Anlatım dersleri içeriklerinin bütünlük oluşturması için 

paralel programlar hazırlanmalıdır.  Örnek olarak Türk Edebiyatı dersindeki şiirin inceleme yöntemi 

konusu ek-kök bilgisi gerektirdiğinden Dil Anlatım dersinde bu konu ile ilgili konulara yer 

verilmelidir.  

 

 

B.  DERSİN ÖĞRETİMİNDE UYGULANAN ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİYLE 

İLGİLİ GÖRÜŞLER 

 

1. Dersler işlenirken konunun içeriğine uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesi etkili bir öğretim için 

gereklidir.  Özellikle öğrenciyi dersin içine çekebilecek, onları öğrenme sürecinin içinde aktif 

olarak rol almalarını sağlayacak etkinlikler düzenlemek öğretmen merkezli bir süreçten ziyade 

öğrenci merkezli bir süreç tasarlamak konu kazanımlarının gerçekleştirilmesi bakımından çok 

önemlidir.  



4 
 

2. Zümre öğretmenleri arasında özellikle etkileşimli tahtayı aktif olarak kullanabilmek için yazılı ve 

görsel kaynak paylaşımının sağlanması gerekmektedir.      

3. Türk ve dünya klasiklerinden seçme eserler okutulduktan sonra soru sorma, analiz-sentez, beyin 

fırtınası, örnek olay, oyunlaştırma (drama) vb. yöntemlerden yararlanılarak çok çeşitli duyma, 

düşünme ve hareket etme örnekleri verilir ve öğrencilerin kişilik gelişimlerine katkıda bulunulur.  

4. Dil ve Anlatım dersinde konunun içeriğine, öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve özelliklere göre; beyin 

fırtınası, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, benzetim, grup çalışmaları, eğitsel oyunlar, tutor, 

tartışma, problem çözme, örnek olay incelemesi,  tümevarım, tümdengelim, sunum, bulmaca, not 

tutturma gibi çeşitli yöntem ve teknikler kullanılabilir.  

5. Edebiyat dönemleri anlatılırken, tarih ve coğrafya biliminin verilerinden yararlanmak 

öğrencilerin konunun özünü kavramaları bakımından önemlidir.  

6. YGS sürecine bağlı olarak daha çok öğretmen merkezli anlatım kullanılmaktadır. Akıllı 

tahtalardan azamî derecede yararlanılmakta; yeri gelince tahta üzerinde soru-cevap yapılmakta ve 

öğrencilerin en üst seviyede derse katılımları sağlanmaktadır. 

7. Dil ve Anlatım dersi uygulamaya yönelik bir derstir.  Öğrencinin bir metni anlaması, sözcükleri 

ve cümleleri tahlil edebilmesi gerekmektedir.  

8. Sözlük kullanma, İmla Kılavuzu kullanma becerilerinin geliştirilmesine dikkat edilmelidir. 

9. Münazara yarışmaları yapılmıştır ve öğrenci üzerinde araştırma, analiz, sentez ve değerlendirme 

yapma noktasında çok faydası görülmüştür.  Bireyin etkin katılımı ve grup çalışması görülmüştür. 

10. Dil ve Anlatım dersinde günün sözü, Türk Edebiyatı dersinde günün şiirinin dersin ilk 5 

dakikasında yorumlatılması derse karşı ilgi uyandırmak için etkili bir yöntemdir.  

11. Öncelikle ses ve telaffuz çalışmaları üzerinde durulmalıdır.   

12. Okuma çalışmaları yapılmalıdır.  

13. Metin çözümleme çalışmaları yapılmalıdır.   

 

 

 

C.  DERS KİTAPLARI VE ÖĞRETİM MATERYALLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

 

1. Dil ve Anlatım derslerinde sözlükler, ders kitabı, imla kılavuzu, akıllı tahta, bakanlığımızca 

tavsiye edilen kitaplar kullanılmaktadır.   

2. Tabletlerin şarjlarının kısa süreli olması dersin işlenişine engel olabileceğinden, tabletlerin yanı 

sıra ders kitapları ve defterlerinin de ayrıca bulundurulması gerektiğini inanıyoruz.   

3. TRT Market’in dokümanlarından öğretmenler ücretsiz faydalanmalıdır.  

4. Yine 100 temel eser tabletlere öğretmen ve öğrenciler için ücretsiz yüklenmelidir.   

5. Duvar gazeteleri ve elektronik gazete hazırlanarak konuların sınıflarda ve okul koridorlarında 

sergilenerek öğrencilerin faydalanması sağlanabilir.  
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6. Dersle ilgili;  bilgisayar programlarının paylaşımı, internette yer alan web sitelerinin kullanılması, 

konulara uygun eğitim konulu filmlerin izletilmesi,  derslerin amaç ve kazanımlarına uygun 

olacaktır.   

7. Akıllı tahtalar üzerinden filimler, belgeseller, karagöz oyunu izlettirilebilir ve şiirler 

dinlettirilebilir.   

8. Online soru çözümü yapılabilir. 

9. Zümre olarak faydası görülen videolar, filimler, ders notları, slaytlar ve sorular ortak kullanıma 

sunulabilir.   

10. Derslerimizde, Dil ve Anlatım ders kitapları, Türk Edebiyat ders kitapları, kompozisyon  

kitapları, akıllı tahta, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve deyimler sözlüğü, edebiyat tarihleri, 

ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler, konularla bağlantılı çeşitli test bankalarının yanı sıra;  

konularla ilgili roman, öykü, tiyatro, masal, anı, günlük, gezi kitapları gibi kaynaklardan, 100 

Temel Eser’den  ve okul kütüphanesinden yararlanılması  gerekmektedir.   

11. Belirli gün ve haftaların önemine binaen öğrencilere Milli Eğitim tarafından hazırlanmış 

belgeseller ve filmler izletilebilir.  

 

D.  OKUL İÇİ VE DIŞI SOSYA- KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 

 

 

1. Derslerin daha kalıcı olması için sosyal ve kültürel faaliyetler yapılmalıdır. Öğrencilerin 

sosyalleşmesi için bu faaliyetler olumlu etkide bulunuyor.   Özellikle önemli gün ve haftaların 

kutlanması,  mezuniyet törenleri bu açıdan olumlu olacaktır. Her çeşit yarışmaya katılımın 

sağlanması öğrencilerin gelişimi açısından çok faydalıdır. Bunun yanında okul dergisi çıkarılması 

sosyal ve kültürel faaliyet olarak olumlu sonuçlar verecektir.   

2. Kutlama ve anma etkinlikleri kulüp çalışması olarak belirlenip verilebilir. Kulüplerin daha 

verimli bir şekilde içeriğinin doldurulması gerekmektedir.   

3. Öğrencilerin kendilerini ifade edebilme, tartışabilme, bilgilerini arttırabilme, sorumluluk sahibi 

olabilme, işbirliği kurabilme yeteneklerini harekete geçiren münazara çalışmalarına devam 

edilmelidir.   

4. Öğrencilerin konuyla ilgili olarak açık oturum, sempozyum, panel, forum, şiir dinletisi, tiyatro 

gösterilerine katılmaları, takip etmeleri sağlanmalıdır.  Bu onların edebiyatı hayata taşımalarına 

vesile olacaktır.    

5. Duvar gazetesi etkinliği dijital ekran ya da televizyon kullanılarak daha modern hale 

getirilmelidir.   

6. YGS süreci öğrencilerimiz üzerinde baskı oluşturmakta ve kendilerine yeterince zaman 

ayırmalarını engellemektedir.  Bu durumlara alternatif olması için üniversite gezileri, haftanın 
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uygun günlerinde birlikte piknikler düzenlenmesi, ailelerle birlikte kahvaltılar, uygun zamanlarda 

yapılan aile ziyaretleri, rehber öğretmenimizin yaptığı birebir veya toplu görüşme süreçleri gibi 

uğraşlar içerisinde yer alınabilir.     

7. Sınıf panoları daha etkin kullanılmalıdır.   

8. Her sınıfın kendine ait bir etkinlik planlaması olmalıdır.   

9. Dil şenlikleri gerçekleştirilebilir.  Türkçenin dışındaki Türk şivelerini tanıtmak ve karşılaştırmak 

amaçlı etkinlikler düzenlenebilir, bu etkinliklere Türk dünyasından misafir öğrenciler 

çağırılabilir.   

10. Sosyal etkinlik saatinin daha etkin kullanılması sağlanabilir.   

11. Kitap okuma saatinin bütün okulda uygulatılarak bu alışkanlığın kazanılması sağlanmalıdır.   

12. Dersler ile ilgili kazanımların daha aktif olabilmesi için okul gezilerinin mümkün olduğu kadar 

çok yapılması gerekmektedir.  

13. Okul idaresi ve rehberlik servisi ile işbirliği içinde yapılan veli ziyaretleri öğrencinin kendisini 

değerli hissetmesine ve böylece okula ve öğretmenlerine olan tutum ve davranışlarını olumlu 

yönde etkileyerek akademik başarısını arttırıcı bir rol oynar.  Sınıf rehberliği kapsamında piknik, 

futbol, voleybol, gezi gibi sınıf dışı etkinliklerle öğrenciler için sosyal bir ortam oluşturulabilir.   

14. Yazma yeteneğinin geliştirilebilmesi adına öğrencilerin becerilerini sergileyebilecekleri 

yarışmalara katılmalarına devam edilmelidir.   

15. Yerel gazete ziyareti, tüm okulda sınıf seviyelerine göre naat okuma yarışması, Çanakkale 

Şehitliği gezisi, toplum hizmeti çalışmaları, spor müsabakaları gibi sosyal ve kültürel etkinlikler 

gerçekleştirilebilir.  

16. Yeni yönetmelikle öğretmenlere verilen sorumlulukların azaltılarak sosyal ve kültürel etkinliklere 

daha çok yer verilebileceği düşünülmektedir.  

17. Başarı gösteren öğrencilerin okul müdürlükleri, İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından, 

belgelerle ödüllendirilmesi faydalı olacaktır.   

18. Sosyal ve kültürel etkinliklere yönelik çalışmalar yapılırken, öğrencilerin derslerinden geri 

kalmaları, ders dışı zamanlarında çalışmalara katılmaları, konusunda sorunlar yaşamaları aynı 

amaca yönelik çalışma yapacakların, farklı sınıflarda olmaları münasebetiyle istenilen zamanda 

bir araya gelmelerinin, bazen mümkün olmaması gibi sorunlar yaşandığı, bu sorunların önüne 

geçebilmek için, okullarda sosyal ve kültürel etkinlik saatlerinin oluşturulmasının uygun olacağı 

düşünülmektedir.  

19. Okullarda özellikle uyum problemi yaşayan öğrencilerin sosyal çalışmalarla, topluma 

kazandırılmasının yararlı olacağı bu çocukların kendini ifade edebilecekleri ortamın sağlanması 

neticesinde, yaşanan uyum probleminin ortadan kaldırılabileceği bir gerçektir.   

20. Okullarda özellikle, liselerde her yıl en az bir tiyatronun sahneye konulmasının, okullarda tiyatro 

kulübünün oluşturulmasının, öğrencilerin doğaçlama, hitabet, beden dili ve diksiyon gelişimi 

açısından yararlı olacağı unutulmamalıdır. Bu konuda ilçelerde ve illerde liseler arası, tiyatro 
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şenliklerinin düzenlenmesi, sahnelenen oyunlarda başarılı olan okul öğrencilerine çeşitli ödüller 

verilmesi yararlı olacaktır..  Bunların dışında gençlerin, ilgisini çekecek ve onları üretmeye sevk 

edecek, kısa film yarışmaları, onları araştırmaya duygu ve düşüncelerini ifade etmeye, yarışma 

bilinci oluşturmaya yönelik, liseler arası münazara yarışmalarının yapılması uygun olacaktır. 

21. Bu türdeki sosyal çalışmaların planlanarak il ve ilçelerde kültür ve sosyal faaliyetler uygulama 

kurullarının oluşturulmasıyla faaliyetlerin genele yayılması, planlı ve disiplinli bir şekilde 

yürütülmesi açısından, yararlı olacaktır.  

22. Branşlarla ilgili özel kulüplerin kurulması öğrencinin kendisini sosyal bir alanda keşfetmesi 

açısından olumlu yönleri olacaktır.  Örneğin; Tarih Kulübü, Okuma Kulübü, Felsefe Kulübü, 

Bilim ve Teknoloji Kulübü gibi.    

23. Sosyal etkinlikler ve yarışmalar sonunda verilen ödüller özenle seçilmelidir.  Bunlar öğrenciyi 

teşvik edici mahiyette olmalı, oluşturulacak jüriler tarafsız değerlendirme yapmalıdır.   

 

 

E.  SINIF YÖNETİMİ, ÖĞRENCİLERLE İLETİŞİM VE AKADEMİK BAŞARININ 

ARTTIRILMASIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 

  

1. Sınıf geçme yönetmeliğinde değişiklik yapılarak ders geçmenin getirilmesi gerekir. Çünkü 

öğrenci ortalama ile geçince kredisi yüksek derslere daha fazla önem vermekte, kredisi düşük 

derslere ise daha az önem vermektedir.   

2. Okul veli öğrenci üçgeninin daha aktif bir şekilde kurulması ve öğrencinin kendisini sadece okul 

değil velisi de takip ediyor bilincinin oturtulması gerekmektedir.   

3. Öğrencilerin dikkatini derse çekmek sınıf yönetimi açısından çok önemlidir.  Bunu yaparken 

özellikle konularla günlük hayat arasında bağlantı kurmaya dikkat etmek gerekir.  Günlük hayat 

ile bağlantı kurulan konular daha kalıcı oluyor.   Aksi halde öğrenci konuları gereksiz görüp 

öğrenmekten kaçınıyor. Öğretilmeyen çalışılan konunun günlük hayatta karşılığı olması 

öğrencinin dikkatini çekiyor.    

4. Başarı seviyesi diğer öğrencilerden düşük olan öğrencilerin kendi algı ve yetenekleri 

doğrultusunda görevlendirilerek öğrenim sürecine aktif olarak katılımını sağlamak sınıf 

yönetimini sağlamada ve öğrencilerin olumlu sınıf ikliminden üst düzeyde yararlanmalarını 

sağlamada faydalı olur.  Uygun şartlar sağlandığında akademik başarının da yükseldiğini görmek 

mümkün olur.  

5. Hangi dersin öğretmeni olursa olsun etkili bir öğrenme ortamı yaratmak, geçerli bir öğrenme 

yaşantıları oluşturmak için öğretmenin öğrencileri tanıması gerekir.   

6. Öncelikle öğrencilerin kişilik yapıları, ailesel durumları, yetenekleri ve akademik seviyeleri okul 

rehberlik öğretmenleriyle belirlenmelidir.  

7. Okul ve sınıf kurallarında öğrencilerin de söz hakkı olmalıdır.  
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8. Disiplin sorunu yaşanan öğrencilerin aile, arkadaş, okula karşı izlenimleri, yanlış öğrenmeleri göz 

önünde bulundurularak okul-aile-çevre işbirliği ile soruna yaklaşılmalıdır.  

9. 9. sınıftan itibaren öğrencileri motive edici ve bilgilendirici rehberlik faaliyetlerinin tüm okul ve 

velilerle işbirliği içinde yapılmasının ileriki yıllardaki başarılara katkı sağlayabileceği 

unutulmamalıdır. 

10. Öğretmenin “sabırlı, sağduyulu, tutarlı, cesaretli olmasını, öğrencide adil davrandığı hissini 

uyandırmasını ayrıca öğrencilerin psikolojik gelişim özelliklerini bilmesini ve ona göre 

davranmasını gerektirir.  

11. Konular anlatıldıktan sonra yapılacak etkinliklerle konunun pekiştirilmesi sağlanmalı, uygun 

zamanlarda geçmiş konuların tekrarının yapılması ve öğrencilerin yapacağı çalışma planına 

uymalarının akademik başarıyı arttıracağı düşünülmektedir.  Uygulanan kitap okuma saatlerinin 

akademik başarıyı arttıracağı düşünülmektedir.  Ödev takiplerinin de belirli aralıklarla takibinin 

yapılması öğrencinin başarısını arttırmaktadır.  

12. Sınıf yönetiminde disiplin anlayışı katı kuralların uygulanmasından çok bilgiye, sevgiye dayalı 

olmalıdır.  Öğretmen bunun için de disiplini, bilgisiyle öğrenciye sevgi göstermesiyle ve ona 

saygı duymasıyla kurmalıdır.    

13. Okulun ilk haftalarında bir oryantasyon eğitimiyle öğrenciye okulun kuralları kavratılmalıdır. 

14. Sınıf yönetim konusunda öğrenci ve öğretmenlere yönelik olarak iletişim kurma, iletişime engel 

unsurların anlatılması, iletişim becerisi kazandıracak eğitim seminerleri yararlı olacaktır.   

15. Akademik başarıya yönelik yapılan sempozyum ve konferanslara dinlemeye gönüllü öğrencilerin 

katılımı sağlanmalıdır.  Ayrıca rehberlik servisiyle sürekli iletişim içerisinde olunmalıdır.  

16. Akademik olarak öğrencilerimizin hedef belirleyerek daha disiplinli çalışması başarıyı 

artıracaktır.  

17. Dil ve Anlatım derslerinin işlenmesinde karşılaşılan güçlüklerin birisi de öğrencinin dersin 

günlük hayatta işine yaramadığına inanmasıdır.  Bu yanlış inanç ve kanı, öğrencinin dersi 

dinlememesine sebep olmaktadır.  Öğrencinin dersi dinlememesi de beraberinde sınıf içi disiplini 

bozacak davranışlara neden olarak sınıf yönetimini olumsuz yönde etkileyecektir.  Bu olumsuz 

durumun önüne geçebilmek için Dil ve Anlatım ders konularının mutlaka günlük hayatla 

ilişkilendirilmesi gerekmektedir.  Günlük hayatla ilişkilendirilen ders etkinlikleri öğrencinin derse 

olan motivasyonunu güçlendirecektir.  Motivasyonu güçlü olan bir öğrencinin de akademik 

başarısı artacaktır.  Derslerde bir şairin şiiri ya da bir romancının romanı anlatılırken, o eserdeki 

konunun aslında günlük hayatımızın içindeki bir konu olduğu, o eserin bizi anlattığı öğrencilere 

sezdirilmelidir.  Bunu sezen bir öğrenci, dersin günlük hayattan kopuk olmadığını, günlük 

hayatımızın içinde her zaman rastlayabileceğimiz şeyleri anlattığını kavrayacaktır.  

18. Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım derslerinin işlenişinde karşılaşılan diğer bir güçlük de düz anlatım 

tekniğinin uzun süre kullanılmasıyla öğrencinin dersi sıkıcı bulmasıdır.  Sınıf yönetiminde bir 

öğretmenin değişik yöntem ve teknikleri uygulayarak dersini tekdüzelikten kurtarması esastır.  
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Bir öğretmen dersini ne kadar çok teknik ve yöntemle süsleyebilirse, o dersi o kadar çok 

sıkıcılıktan kurtaracak ve zevkli hale getirecektir.  Bu şekilde farklı yöntem ve tekniklerin 

kullanıldığı bir ders, öğrencinin ilgisini çekerek motivasyonunu artıracak ve öğrencinin akademik 

başarısını yükseltecektir.  

19. Dersin işlenmesinde öğretmenin karşılaşması muhtemel en büyük sıkıntılardan biri de konuların 

öğrenci seviyesine indirgenememesi, zor ve soyut şekilleriyle kavratılmaya çalışılmasıdır.  

Öğretmen, böyle durumlarda anlatacağı konuyu mümkün mertebe basitleştirmeye çalışmalıdır.  

Görsel öğelerle dersin zenginleştirilmesi, öğrencinin beş duyu organı tarafından somut olarak 

algılayabileceği bir eğitim ortamının hazırlanması gerekmektedir.   

20. Öğrenci başarısının artırılabilmesi için eksik öğrenmelerin bir an önce tespit edilip gerekli 

önlemlerin alınarak tam öğrenmenin sağlanması gerekmektedir.  Eksik öğrenmelerin tespiti için 

düzenli aralıklarla yapılan izleme testleri faydalı olacaktır.  Testlerde görülen eksik öğrenmeler 

yapılacak olan ders tekrarları ile giderilecektir.     

21. Yazar, şair ve akademisyenlerle öğrencilerin buluşturulması; bu konuda yapılan  çalışmaların 

arttırılması ve yaygınlaştırılması gereklidir.  

 

 

F.  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

 

1. Tekrar sınavları nedeniyle derslerde zaman sıkıntısı yaşıyoruz.  Öğrenciler nasıl olsa tekrarı var 

diye sınava çalışmıyor.  Sınav sayısı artığı için öğrenciler derslere motive olamıyorlar.   

2. Yeni ortaöğretim yönetmeliğinde bulunan %50 başarı şartı öğrenciler tarafından bilindiği için 

olumsuz yönde kullanılmaktadır. Öğrenciler kendi aralarında anlaşarak barajın altında notlar alıp 

sınav tekrarı yaptırıyor.  Bu da zaman kaybına sebep oluyor. Tekrar sınavında öğretmen kolay 

soru sorup barajı aşmak zorunda hissediyor.    

3. 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.   

4. Sınıflar arasındaki seviyeler farklı ama soruları aynı olduğundan ortak sınavlar gerçek başarıyı 

yansıtmamaktadır.    

5. Ortak sınavlarda öğretmen kendi sınavını yapamadığı için gerekli açıklamaları yapamamaktadır.  

Bundan dolayı sınavların ortak sınav şeklinde yapılmaması gerekmektedir.  

6. Sınavlardan önce öğrencilere sınavlara hazırlık için çalışma notları verildi.  Sınav sonunda sorular 

ve cevap anahtarları öğrencilerin görebileceği panolara asılarak, ilan edildi.  Ancak her dönemde 
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her dersin sınavlarından biri test usulüyle yapıldı.  Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav 

analizleri yapıldı.   

7. Ölçme değerlendirmenin bütün konuları kapsaması gerekir. Yazılıların cevap anahtarları 

hazırlanıp panolara asılarak öğrencilerin yanlışlarını ve doğrularını görmelerini sağlamak gerekir.   

8. Öğrencinin örnek teşkil edecek olumlu davranışları ve sosyal ve kültürel faaliyetleri de 

değerlendirme kapsamında olmalıdır.   

9. Ölçme değerlendirme için geçtiğimiz sene alt yapısı oluşturulan soru bankasının daha da 

zenginleştirilmesinin faydalı olacağı düşünülmüştür.  Ortak sınavlarda bu soru bankasında 

oluşturulan soruların kullanılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.   

10. Sene başında hangi dersten kaç sınav yapılacağı, kaç performans notu verileceği belirlenmeli; bu 

durum öğrencilere duyurulmalıdır.   

11. Ortak sınavların tek bir hafta içinde toplanması öğrencilerin sınavlara hazırlanmasını 

zorlaştırmaktadır.  

12. Performans ödevleri hem öğrencinin hem öğretmenin iş yükünü arttırmakta ve bu eğitimi 

olumsuz etkilemektedir.  

13. E-Okul Sistemine Milli Eğitim tarafından analiz programı eklenerek analizde ortak bir standardın 

yakalanması iyi olur. 

14. Başarısız ders sayısı, dört ve üzerin olan öğrencilerin, not ortalaması ne olursa olsun, doğrudan 

sınıf geçmelerinin doğru olmadığı, bu konuda yeni bir düzenlemenin gerekli olduğu ifade edildi.  

15. Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım derslerinde klasik sorular öğrencinin yorum yeteneğini 

geliştirecek nitelikte olmalıdır.  Eser ve yazar ezberlemekten ziyade öğrencinin bir edebiyat 

eserini inceleyebilmesi, o eseri incelerken de eserin yazıldığı dönemin zihniyetiyle birlikte eseri 

farklı yönlerden el alabilmesi gerekmektedir.  Yoruma dayalı sorular, bu yönüyle öğrencilere çok 

yönlü düşünebilme becerisi kazandıracak nitelikte olmalıdır.  

16. Ölçme ve değerlendirmede klasik sınavlarla birlikte çoktan seçmeli testlere de yer verilmelidir.  

Çünkü, ortaöğretim son sınıf öğrencileri bir üniversiteye yerleşebilmek için YGS ve LYS 

sınavlarına girmektedir.   

17. Performans ve proje görevleri verilirken öğrencilerin ilgi, istek, merak ve bilgileri göz önünde 

bulundurulmalı, 

 

G.  ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

 

1. Hizmet içi eğitimlerin daha aktif bir şekilde uygulanması öğretmen ve öğrencilerin daha kaliteli 

bir eğitime sahip olmasını sağlamaktadır.   

2. Öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri için kendi bilgilerini diğer öğretmenler ile paylaşmaları 

gerekiyor.   Her öğretmen daha faydalı ders anlatmak ve öğrencilere yardımcı olmak için diğer 

arkadaşlarından faydalandığı internet sitelerinin adreslerini,  kullandığı yardımcı kaynak 
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kitaplarını,  kullandığı ders anlatma tekniklerini,  dijital eğitim materyallerini öğrenmelidir.   

Bunu yaptığı zaman kısa zamanda zengin bir kaynağa sahip olacaktır.    

 

3. Yurt içi ve yurt dışı seminerlerin yaygınlaştırılmasının mesleki gelişim açısından faydalı 

olacağını düşünüyoruz.   

4. Öğrencilerle beraber soru çözmek, farklı soru tekniklerini görmemizi sağlar.  Hem güncel hem de 

edebiyat dönemlerine ait kitapları okumak, şair ve yazarların hayatlarını gözden geçirmek, 

eserlerini takip etmek, günlük gazeteleri takip etmek mesleki anlamda gelişimimizi destekler.    

5. Eğitim müfredatımızda genelde her yıl yapılan değişiklikleri takip ederek ona göre ders işlenişini 

düzenlemenin faydalı olacağı düşünülmüştür.   

6. Yeni eğitim-öğretim yılında da her ay içerisinde zümre öğretmenlerinin toplanarak paylaşımlarda 

bulunmasının faydalı olacağı görüşü vurgulanmıştır.   

7. Dille ilgili yeni kavramlardan, oluşumlardan haberdar olmalıdır.  Öğretmen, sürekli kendini 

tekrar eden bir dil öğretimi yerine akademik kaynaklardan beslenen bir eğitim anlayışı içerisinde 

olabilmelidir.   

8. Seminer dönemlerinde aynı branştaki öğretmenlerin hangi konuyu hangi yöntemle nasıl 

anlatacağına dair örnek ders işlenişleri yapılarak işleyişin olumlu olumsuz yönleri tartışılmalı 

çözüm önerileri getirilmelidir.   

9. Ayrıca gezi, sinema, tiyatro, münazara gibi faaliyetler de kişisel gelişimleri olumlu etkiler.  

10. Üniversitelerle MEB’in anlaşarak öğretmenlerin kişisel gelişimi için lisansüstü eğitim vermeleri 

için olanak sağlanmalıdır.  

11. Çağımızın bize sunduğu bu imkânları kullanarak internet üzerinden Türk Dili ve Edebiyatı 

öğretmenleri kendi branşlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunabilirler.  Branşla ilgili internet 

sitelerinden derslerle ilgili aktivite ve dokümanlara kolaylıkla ulaşılıp bu etkinlikler, derslerde 

öğrencilerin eğitim-öğretim sürecine aktif katılımı için kullanılabilir.   

12. Aynı şekilde öğretmenlerin derslerde teknolojiyi aktif şekilde kullanmalarını sağlamak için Millî 

Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu eba. gov. tr adresindeki Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım 

ders videoları sınıflarda kullanılabilir.  Bu gibi paylaşım sitelerini yakından takip etmek 

öğretmenin meslekî gelişimine olumlu katkılarda bulunacaktır.   


