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FİZİK 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. 9. Sınıflarda kazanımların, genel olarak öğrencilerin seviyelerine uygun olduğu ve 

kazanımların öğrencilerin anlayabileceği seviyede olduğu görülmüştür. 10, 11 ve 12. sınıflarda 

da bu denge sağlanmalıdır. 

2. Ortaöğretim programları iyi,  kazanımlar çok iyi hazırlanmış fakat ders saati yeterli olmayıp 

hedeflenen kazanımlara ulaşmada sorunlar yaşanmaktadır. 

3. Sayısal derslerin öğretim programları hazırlanırken farklı öğretim programı uygulayan okullar 

için farklı öğretim programlarının hazırlanması faydalı olacaktır. 

4. 12. Sınıf müfredatında konular çok fazla olduğundan müfredat yetişmemektedir. Konular her 

sınıfa dağıtıldığında tekrar anlatılırken bir önceki yıl anlatılanların tekrar hatırlatılması 

gerektiğinden ders saati yetersiz gelmektedir.  

5. 11. Sınıflar fizik derslerinde işlenecek konular ve kavratılacak kazanım sayısı, öğrencilerin 

derslere aktif katılımı, soru – cevap tekniğiyle derslerin işlendiği ve yapılan etkinliklerin de 

belli bir zaman aldığı göz önüne alındığında azaltılması uygun olur. 

6. Her sınıf düzeyine Laboratuar dersi konulmalıdır. Laboratuar dersi için ayrı bir ders saati 

verilmelidir. 

7. 10. Sınıf modern fizik ünitesinde yer alan “Zaman Genişlemesi ve Uzunluk Göreli”  

konularının öğrenci seviyelerinin çok üstünde olması dolayısı ile bu konuların müfredattan 

çıkarılması olumlu olacaktır. 

8. Fizik dersinin ana kazanımlarından biri olan problem çözme becerisi 9. Sınıftan itibaren 

kazanılması gereken bir kazanımdır. Ancak öğretim programının genişliği ve ders saatinin 

yetersizliği nedeniyle test çözümüne yeterince zaman ayrılamamakta bu da öğrencinin 

kazanımının eksik kalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle öğretim programında kazanım 

sayısı azaltılmalı ya da ders saati artırılmalıdır. 

9. Öğretim programlarındaki gelişimsel yapının öğretmenlere tanıtılması gerekir. 

 

B. DERSİN ÖĞRETİMİNDE UYGULANAN ÖĞRETİM YÖNTEM VE 

TEKNİKLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

 

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

ve görsel kaynak paylaşımının sağlanması gerekmektedir.    

2. Fen Bilimleri derslerinde yaparak-yaşayarak öğrenimi gerçekleştirmek için öğrencilerin 

etkinlikleri materyal kullanarak gerçekleştirmesi verimli olacaktır. Bunun için öğretim 

planının zamanlaması uygun hazırlanmalıdır. Öğrencinin psikomotor becerilerinin 

kullanılacağı deney, poster hazırlama, kavram haritaları hazırlama, model inceleme, 

simülasyon üzerinde çalışma gerçeği ile birebir çalışabilme imkanı sağlanmalıdır. 
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3. TÜBİTAK projelerine katılıma önem verilmelidir. 

4. Anlatımda öğrencinin dikkatini çekip ilgisini artıracak durumların önceden hazırlanması 

önemli noktaların ve temel kavramaların vurgulanması gerekir. 

5. Tüm öğrencilerin derse katılımının sağlanması, bol etkinlik ve uygulamalarla, gerektiğinde 

öğrencilerin ödüllendirilerek başarılarının onure edilmesi başarıyı arttıracaktır. 

6. Fizik konuları günlük hayatla ilişkilendirilerek anlatılmalıdır. Problem içerikli konularda 

örnekler öğretmen tarafından çözüldükten sonra öğrencilere de problemler yaptırılarak 

anlamaları sağlanmalıdır. Konuya uygun materyal zenginliği öğrencilerde çoklu zekaya hitap 

etmeli derse ilgi ve motivasyonu canlı kılmaktadır. 

7. Konuların başlangıcında beyin fırtınası yaparak öğrencilerinin aktif katılımının sağlanması 

gerekir. 

 

C. DERS KİTAPLARI VE ÖĞRETİM MATERYALLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

 

1. Okullarımızda yeterli laboratuvar olmadığında küçük gösteri deneyleri ve materyal olarak 

akıllı tahtanın imkânları kullanılmaktadır. 

2. Fizik dersinin etkin ve kalıcı öğretimi laboratuvar çalışmaları ile sağlanabilir; bu nedenle 

modern ve öğretime uygun düzeneklerin sağlanması gerekir. Fizik dersi için uygulama ve 

görsellik en uygun öğretim metodudur. 

3. Yıl içinde kullandığımız kitapları ele aldığımızda kitapların konu anlatımı için yeterli 

olduğu söylenemez fakat öğretmen ek bilgisi ile yeterli seviyeye gelebilir. Kitapların 

içerik zenginleştirilmesi ve örnek soru çözümü için yeteri kadar soru eklenmesi gerekir. 

4.  Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ders kitabının yanı sıra ; 

5.  Soyut kavramları somutlaştırmak, pahalı, tehlikeli ve zor olan fiziksel etkinlikleri 

canlandırmak için similasyon veya animasyonlar, 

6.  Konuları görsel açıdan anlatabilmek için çeşitli sunular ve slaytlar hazırlanmalıdır. 

7.  Temel Bilimlerde güncel gelişmeleri takip edebilmeleri için TÜBİTAK tarafından 

yayınlanan “Bilim ve Teknik” dergisi tavsiye edilmelidir. 

 

D.  SINIF YÖNETİMİ, ÖĞRENCİLERLE İLETİŞİM VE AKADEMİK BAŞARININ 

ARTTIRILMASIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 

 

1. Dersin öğretmeni etkili bir öğrenme ortamı yaratmak, geçerli bir öğrenme yaşantıları 

oluşturmak için öğretmenin öğrencileri tanıması gerekir.  

2. İmam Hatip Liseleri içerisinde soru havuzu oluşturularak bilgi-soru alış verişi yapılarak ortak 

sınav sorularının farklı okullardaki istatistik kıyaslamaları yapılabilir. 
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3. Akademik başarının gerçekçi olabilmesi için ortak sınav sorularının bakanlığın ortak soru 

havuzu içerisinden seçilmesi olabilir.  

4. Öğretmen tahtayı etkin kullanmalı öğrenciyi derse katabilmelidir. Öğretmen dersi basite 

indirgemeli, hayatın içinden örnek vermelidir. Öğrencilerin yetenekleri keşfedilip derse 

katılımı sağlanmalıdır.  

5. Sınıfta ödevini düzenli yapanlar “ödev şampiyonu” olarak belirlenir ve öğretmen tarafından 

ödüllendirilir. Ödevini yapmayan öğrenciye, teneffüste yapması için fırsat verilebilir. Bu 

şekilde ödev yapma alışkanlığı kazandırılabilir. 

6. Sınıf yönetimindeki başarıyı arttırmak bakımından öğretmenin bazı kayıtları tutmasında fayda 

vardır. Bunlar; not defteri, yoklama defteri, kişisel ruhsal dosya, gözlem defteri, veli görüşme 

notları vs. 

7. Seçmeli derslerin seçimi yapılırken öğrencilerin ilgi ve becerileri göz önünde bulundurulmalı, 

bu konuda sınıf rehber öğretmeni ile görüş alışverişi yapılmalıdır. 

  

8. OKUL İÇİ VE DIŞI SOSYAL- KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

 

 

1. Çevredeki işyerleri, elektrik santralleri ve fabrikalara gezi düzenlenerek yapılan çalışmaları 

ve insanların çalışma şartlarını görmeleri sağlanabilir  

2. Geçmiş yıllarda aynı okuldan mezun olup belli makamlara gelmiş çeşitli başarılar elde 

etmiş kişilerin öğrencilere mezun olduktan sonra yapabilecekleri hakkında bilgiler vermesi 

güzel olur. 

3. Grup çalışmaları ile her öğrenciye görev verilerek faal hale getirilmesinin katılımı 

artıracağı, öğrenmeleri güçlü olanlarla zayıf olanlardan oluşturulacak gruplarda, bilenler 

bilmeyenlere yardımcı olsun metodu uygulanarak seviye farkının azaltılacağı 

düşünülmektedir. 

4. Okullarda etkinlik yapılabilecek mekanlar oluşturulabilir. 

5. Proje ve performans ödevlerinin verilmesinde de öğrencilerin kaynaklardan doğrudan 

ulaşabileceği ödevler yerine araştırmalar, gözlemler, deneyler ve ölçümler yaparak 

ulaşabilecekleri ödevler verilerek, derse karşı olan sevgi ve ilgileri artırılabilir. 

6. Kulüpler egzersiz çalışmalarıyla bağlantılı çalıştırılmalı. Rehberlik saati olduğu gibi 

Kulüplere yönelik ayrı bir ders saati olmalı. Kulüp çalışmalarının ürünleri belirli zaman 

dilimlerinde okulda sergilenmelidir.  

7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

 

1. Sınavlardan birinin MEB tarafından merkezi olarak yapılması önerilebilir. 
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2. Ortak sınavlarda öğretmen kendi sınavını yapamadığı için gerekli açıklamaları 

yapamamaktadır.  

3. Liseye giriş sınavında uygulanan merkezi sınavın lisedeki sınavlarda da uygulanabileceği 

belirtildi. 

4. Bazı kazanımları ölçebilmek için laboratuvar da uygulamalı sınav planlanabilir. 

5. Ölçme yapmak için kullanılan yazılı sınavlarda sorular farklı öğrenme düzeylerine hitap 

edebilecek şekilde ve sorular kolay-orta-zor olabilecek şekilde seçilmelidir. 

6. Yazılı sınavlar dışındaki sınıf içi ve dışı etkinlikler, akademik bilgi dışında öğrencide 

davranışsal olarak olumlu değişimler de not takdirinde etkili olmalı. 

7. Yazılı sınav sorulanın okunmasında özellikle her bir soru tek tek farklı öğrencilerin 

kâğıtlarından peş peşe okunması değerlendirmede aksaklıkları ortadan kaldıracaktır. 

 

8. ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

 

1. Branşlara özel hizmet içi eğitimler verilebilir. Eğitimde kullanılacak araç-araç ve teknoloji 

hakkında uygulamalı kurslar verilebilir. 

2. Tablet bilgisayarların Fizik derslerinde daha etkili kullanılması ile ilgili olarak 

öğretmenlere eğitici kurslar verilmelidir. 

3. Öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla, Yurt dışındaki Fizik eğitimine 

tanık olmak için karşılıklı olarak gezilerin düzenlenmesi faydalı olur. 

4. Yeni beceriler kazandırmaya, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları 

bulmaya, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programlar hazırlamaya 

yönelik faaliyetler yapılması gerektiği görüşüldü.  

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

kaliteli bir eğitime sahip olmasını sağlamaktadır. 

6. Özellikle anlaşılması zor olan konular günlük hayatla bağdaştırılarak anlatılmalıdır. Bu 

yüzden güncel olaylar yakından takip edilmelidir. Teknolojik gelişmelerden haberdar 

olunmalıdır. 

7. Öğretmenler bol kitap okumalı, pedagojik alanda çıkan yayınları takip etmelidir. 

8. Öğretmenlerin EBA başta olmak üzere diğer video sunan internet sitelerinden kendi 

alanlarına dair derslerle alakalı bir havuz oluşturulmalı ve öğretmenler bu video havuzuna 

kolayca ulaşmalılar. 

 

 

 

  


