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SAĞLIK BİLGİSİ 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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1-ÖĞRETİM PROGRAMI VE KAZANIMLAR 

 Konular hazırlanırken günlük yaşamda karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik 
içerik hazırlanmasının daha uygun olacağı ifade edilmiştir. 

 Öğrencinin kendisini ve çevresini tanımada etkin rol almasını sağlayacak içeriklerin 
yer alması ve öğrencilerin, bilgileri aktif olarak kullanabilmesi amacıyla müfredat 
programlarının tanzim edilmesi gerekmektedir.  

 Öğretim programları sosyal hayatla bütünlük taşımalı ve uygulanabilir olmalıdır. 

 Kazanımlar ile konular genel olarak örtüşmüştür, bütün kazanımlar amacına uygun 
biçimde verilmiştir. 

 Temizlik, kişisel bakım gibi kazanımların ilköğretimden itibaren verilmeye başlanması 

gerekmektedir. 

 Müfredattan çıkarılan ilk yardım ve kazalar ünitesinin güncelleştirilip genel hatlarıyla 

temel bilgiler şeklinde eklenerek bu ünitenin öğrencilerimize anlatılması daha faydalı 

olacaktır. 

2-ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 

 Bilgi aktarmaktan daha çok öğrenci merkezli yani ‘öğrenmeyi öğrenme’ gibi teknikler 
uygulanmalı ve yaygınlaşmalıdır. 
 Bu tekniklerden beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, benzetim, ikili 
ve grup çalışmaları, eğitsel oyunlar, takrir, gibi çeşitli teknikler ders ve konunun içeriğine 
göre uygulanmaktadır.  
 Bu tür tekniklerle öğrenci her yönüyle araştırmaya yönlenecek ve bu sayede öğrenci 
verimli ve etkili bir katılım gerçekleştirecektir. 
 Özellikle akıllı tahtanın daha aktif bir şekilde kullanılması için gerek EBA sitesinden 
gerekse diğer kaynakların da kullanılması, akıllı tahtaların donanımının tam yapılması 
gerekmektedir.  
 Zümre öğretmenleri arasında özellikle etkileşimli tahtayı aktif olarak kullanabilmek 
için yazılı ve görsel kaynak paylaşımı sağlanmalıdır. 

 
3-ÖĞRETİM MATERYALLERİ 

 
 Kitaplar liselerin işleyiş özelliklerine ve mahiyetlerine göre sınıflandırılarak, liselerin 
içeriklerine uygun ders kitaplarının okutulması başarıyı attıracağı ve kazanımların en üst 
düzeyde kavratılacağı düşünülmektedir. Örnek: Fen liseleri ile meslek liselerinde aynı ders 
kitaplarının okutulması kavrama açısından çeşitli sorunlar oluşturmaktadır. 
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 Konuların anlaşılabilir şekilde sadeleştirilmesi ve akademik ifadelerden kaçınılması 
gerekmektedir.  

 Ders kitaplarında; kazanımla bilgiye ulaşım arasında bütünlük olmadığı bu durumunda 
öğrenmeyi güçleştirdiği tespit edilmiştir.  

 Bu sebeple ortaöğretim kitapları hazırlanırken, ortaöğretim programlarının 
kazanımlarında dikkate alınmalıdır.  

 Derslerin içeriğiyle ilgili;  bilgisayar programlarının paylaşımı, internette yer alan web 
sitelerinin kullanılması, konulara uygun eğitim konulu filmlerin izletilmesi,  derslerin amaç 
ve kazanımlarına uygun olacağı fikrine varılmıştır. Bu tür çalışmalara konunun ve dersin 
mahiyetine göre yer verilmelidir. 

 

4-SOSYAL  KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 
 

 Kültürel etkinlikler bütün öğretmenlere eşit olarak dağıtılmalıdır. 
 

 Kulüplerin daha verimli bir şekilde içeriğinin doldurulması gerekmektedir.  
 

 Duvar gazetesi etkinliği dijital ekran ya da televizyon kullanılarak daha modern hale 
getirilmelidir. (Okul ile ilgili duyurular, üniversite sınavını kazanmış öğrencilerin 
listesi, okulun aldığı ödüller başarılar bu ekrandan duyurulabilir.) 

 Sınıf panoları daha etkin kullanılmalıdır. 
 Her sınıfın kendine ait bir etkinlik planlaması olmalıdır. 
 
 Sosyal etkinlik saatinin olması gerekmektedir. Böylece haftalık olarak ders 

programına dahil edilmesi yapılacak çalışmaları daha etkin kılacaktır. 
 
 Kitap okuma saatinin bütün okulda uygulanması okuma alışkanlığın kazanılmasının 

sağlanmasında önemlidir. 
 
 Dersler ile ilgili kazanımların daha aktif olabilmesi için okul gezilerinin mümkün 

olduğu kadar yapılması ve desteklenmesi gerekmektedir. 
 
 Belirli aralıklarla güncel sağlık konularında farkındalık yaratmak ve bilinçlendirme 

amacıyla konunun uzmanları tarafından okullarda eğitim seminerleri düzenlenmelidir. 
 
 Sınıflar arası münazara yarışmalarının ya da farklı alanlarda düzenlenen yarışmaların 

uygulanması öğrencide özgüven yeterliliğini sağlamlaştıracak ve kendisini ifade 
becerisini geliştirecektir.  
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 Bu tür yarışmalar ve farklı sosyal aktiviteler yaygınlaştırılmalı, sistemli hale 
getirilmelidir. 

 
 Kültürel değerlerin kazanımıyla ilgili hazırlanacak program organizeleri, öğrencilerin 

aktif olacakları ve yaparak yaşayarak öğrenecekleri programlar haline getirilmelidir. 
 
 Branşlarla ilgili özel kulüplerin kurulması öğrencinin kendisini sosyal bir alanda 

keşfetmesi açısından olumlu yönler sağlayacaktır.  
 
 Aynı zamanda, Kulüpler okulların içeriğine ve öğrencilerin ilgi düzeylerine göre 

oluşturulmalıdır. 

 

 

5-SINIF YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI 
 
 

 Sınıf oturma düzeninin de sınıf yönetiminde oldukça etkili olduğu bilinmektedir. 
Bunun için sınıf öğretmenleri ile koordineli olarak çalışılıp planlı bir şekilde yer 
düzenlenmesinin yapılması gereklidir. 

 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 sağlayabilmesine 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 

 Genelde okullarda düzenlenecek eğitim programları için uygun olacak bireyleri 
ayırmak ve sınıflandırmak için öğretmenin öğrencileri tanıması gereklidir. 
 

6-ÖLÇME  VE  DEĞERLENDİRME  
 
 Sağlık Bilgisi dersi kazanımlarını ölçmeye yönelik, 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 edinebilirler. 
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 Yazılı olduğu gün öğrencinin yazılı olduğu için diğer derslere dikkatini verememesine 
karşın sınav haftası yapılarak o hafta sadece sınavın yapılması ve derslerin 
işlenmemesi yöntemi uygulanabilir mi? 

 Öğrencilerin zihinsel kapasitelerini artırmak için yorum sorularına da yer 
verilmektedir. Bu sebeple okuma anlama çalışmalarına sık yer verilmeli ve okuma 
çalışmalarının dönütleri alınmalıdır. 

 Proje görevleri öğrencinin ilgi alanı doğrultusunda ve verimli olacakları bir alanda 
verilmelidir. 

 Bazı okullarda kelebek (karma sınav) sisteminin uygulandığı ve bu sistemin öğrenciyi 
çalışmaya teşvik ettiği gözlemlenmiştir. Söz konusu sistemin tüm okullarımızda 
uygulanması yararlı olacaktır.  

 Ölçme ve değerlendirme araçları öğrencilerin durumları ile ilgili öğretmene veriler 
sağladığı için, her değerlendirme sonucunda öğretmen öğrencilerin yetersizliklerinin 
ve başarısızlıklarının nedenlerini tespit etmeli, öğrencilerin bilişsel yeterliliklerine 
göre konuları daha iyi anlamalarını ve ifade etmelerini sağlayacak etkinliklere 
yönelmelidir. 

7-   MESLEKİ GELİŞİM  

 Mesleki gelişimi etkileyen oluşumlar; etkili konuşma ve yazma, etkin dinleme, etkili 
iletişim becerileri, düşünceleri ifade edebilme, grup çalışmalarını kolaylaştırma, 
organize etme,  arabuluculuk, yordama (ileriye dönük tahminde bulunabilme) 
becerileri,  yeni fikirler oluşturabilme, müzakere edebilme becerisi, sorunları 
tanımlayabilme, kaynakları tanımlayabilme olarak sıralanabilir. Bu bağlamda; 

 Öğretmenlerin yeni beceriler kazanmaya, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere 
çözüm yolları bulmaya, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programlar 
hazırlamaya yönelik faaliyetler yapması gerekmektedir. 

 Seminer dönemlerinde aynı branştaki öğretmenlerin hangi konuyu hangi yöntemle 
nasıl anlatacağına dair örnek ders işlenişleri yapılarak işleyişin olumlu olumsuz 
yönleri tartışılmalı çözüm önerileri getirilmelidir.   


