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TARİH 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 

 
 9. Sınıfta I. Ünite kapsamında yer alan ilk dokuz kazanım azaltılmalı ve bunların 

sağlanmasına dair konu içerikleri daraltılmalıdır. Çünkü ilk ünite “Tarihte Metot” 
konusunu işlemekte ve bu konu da lisans programlarının müfredatı içinde yer 
almaktadır. Öte yandan öğretim programı açısından bu ünitenin toplam süresinin 
kısaltılması ve bu sürenin son ünitedeki Anadolu Beylikleri konusuna eklenmesi daha 
uygun olacaktır. 

 9. Sınıfta Tarih derslerinin temelini oluşturan zaman ve takvim konusunun 
kazanımlarına yeterli ölçüde yer verilmediği gözlenmiştir. 

 9. Sınıfta Roma rakamlarının sayısal anlamları ve yüzyıl kavram kazanımlarının 
1.ünitede yer alması gerekmektedir. 

 9. Sınıf 3. Ünitede kültür medeniyet konularına da yer verilmelidir. 
 9. sınıf programına Moğol tarihi-Eyyubiler-Babürler-Harzemşahlar-Memlükler 

konularının da eklenmesi gerekir. 
 10. sınıfta II. Ünitede yer alan Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform konuları oldukça 

sınırlı ve bu konulara planlarda ayrılmış süreler de yetersizdir. Bu bağlamda 6. ve 7. 
kazanımların öğrencilerimize verilmesi, “Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform” 
konularının  yeterli zaman ve ağırlıkta olmasıyla mümkündür. 

 Tarih dersi 10.sınıf öğretim programında yer alan 5.ünite 16. ve 17. kazanımlarının 11. 
sınıf T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük öğretim programında yer almaktadır. 

 10. sınıflarda içerik sadece Osmanlı tarihi olarak işlendiği için daha başarılı oldu milli 
manevi değerlerin öğrenciye verilmesinde kolaylık yaşandığı gözlenmiştir. 

 Genel olarak 11.sınıf tarih dersi öğretim programının kazanımlarında Türk-İslam 
Devletleri ile ilgili konularının kazanımlarının yetersiz olduğu, Osmanlı Devleti ile 
ilgili konuların kazanımlarının oldukça detaylı olduğu gözlemlenmiştir. 

 Ç.T.D.T dersinde II. Ünite 2.dünya savaşında Türkiye konuları kazanımları 
yetersizdir. 

 
B. DERSİN ÖĞRETİMİNDE UYGULANAN ÖĞRETİM YÖNTEM VE 

TEKNİKLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

 
 Diğer branşlarda olduğu gibi, tarih öğretmenleri de konularını etkili bir şekilde 

öğretmek için çeşitli öğretim stratejilerine ihtiyaç duyarlar. Öğrencinin derse aktif 
katılımını sağlayacak, dersi monotonluktan kurtaracak yöntem ve tekniklerin 
kullanılması derslerde başarıyı arttıracaktır. Bu yöntemler şunlardır; 

  Tarih öğretiminde, “ öğrenme ortamı” oluşturma çok önemlidir. Bu bağlamda 
içinde; tepegöz, projeksiyon makinesi, bilgisayar, özel tahta, haritalar, duvar panoları, 
film ve resim arşivi, tarihi nesneler, yazılı vesikalar, kitap-ansiklopedi,vb. bulunan,  
Tarih Dersliği oluşturmak suretiyle, öğrenme ortamı  sağlanması fevkalade isabetli 
olacaktır. Bu şekildeki uygulama aynı zamanda, burada ders gören bilhassa sosyal 
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bilimlere ilgi duyan öğrencilerinin özel olduğunu hissettirme açısından da önem 
taşımaktadır. Bunun dışında özel dersliğin yanı sıra, bina ve bahçe içerisinde uygun 
alan-bölümlerde, başka öğrenme ortamları ( tarih panosu, resimler, tablolar, büstler, 
heykeller, anıtlar ( Orhun Anıtları vb) oluşturulmalıdır.   

 Diğer taraftan, “Tarihsel Çevre’nin öğrenilmesi de gözden uzak tutulmamalıdır. 
Çevremizde, yöremizde, bölgemizde veya ulaşabildiğimiz her yerdeki geçmişe ait her 
şey (Müzeler, kalıntılar, tarihî eserler vb. ) tarihi çevredir. Bu doğrultuda yetkililerden 
bilgi alınması yoluna gidilmelidir. Çevre geziler öğretim programının içeriğine uygun 
olmalı, gidilecek yerler için öğrencilere özellikle kavramlar ile ilgili ön bilgi 
verilmelidir. 

 Öğretmenin öğrenciyi tanıması eğitim öğretim süresinde büyük önem taşımaktadır. 
Böylece öğretmen öğrenciye nasıl yaklaşması gerektiğini bilir. Bunun sonucunda hem 
okul içi hem de okul dışında yaşanabilecek sorunların yaşanmasına engel olunabilir.  

 Konuya başlamadan önce sorularla dikkat çekerek öğrencilerin derse aktif katılımını 
sağlanır. Dikkat çekecek materyaller sınıfa getirilebilir. Mesela eski Türk Devletlerini 
anlatırken onlara ait bir kıyafet getirilip sınıfa tanıtılabilir. Öğrenciler gruplara 
ayrılarak, öğrenme amaçlı  gazete hazırlama çalışmaları yaptırılabilir. 

 Öğrencilerin dikkatini çekerek disiplin sorunlarının yaşanmasına engel olunabilir. 
Bunu sağlamanın en önemli yollarından biri de ses tonunu ve beden dilini etkili bir 
şekilde kullanabilmektir, masa da oturarak hep aynı ses tonuyla ders anlatıldığında 
öğrencilerin dikkati kısa sürede dağılır ve öğrenciler kendi aralarında konuşmaya 
başlarlar. Bunun için öğretmenin konuları ele alırken gerek ses tonunu gerekse jest ve 
mimiklerini etkili bir şekilde kullanabilmelidir ve öğretmenin sınıf içerisinde dikkat 
çekmek için ses tonunu sınıf atmosferine uygun olarak yükseltip alçaltması ya da bu 
bağlamda beden dilini etkili bir şekilde kullanabilmesi sınıf yönetimi açısından 
önemlidir. 

 Tarih derslerinde “insan “vurgusu ön planda olmakla beraber, insanlığın keşfettiği, 
ürettiği, kullandığı nesneler (kağıt, mürekkep, kumaş, barut vb.) ya da insanlığı 
etkileyen belli başlı olgular (göç, oyunlar, iletişim araçları, kültür öğeleri vb.) gibi 
kendilerinden yola çıkılarak insanlık tarihi fikrine ulaşılabilecek konular net ve öz 
olmalıdır. Konu derinliğine çok girilmemelidir. 

 10. Sınıf Tarih dersinde Osmanlı Toplum Yapısı  konusu işlenişinde ‘’Osmanlı Köy 
ve Mahalle Yaşantısı’’nı öğrencilerle drama yöntemiyle  işlenmesi, drama metninin o 
günün tabirleriyle öğrenciler tarafından hazırlanması, farklı etnik ve dini gruplardan 
insanlara yer verilmesi örnek ders işlenişi olarak görülebilir. 

 Zümre kararlarının; bir yılda yapılacak etkinlik ve çalışmaları planlayan, derste 
kullanılacak yöntem, teknik, araç-gereç, yapılacak işbirliği, verilecek ödev konularının 
tespiti ölçme-değerlendirme, yararlanılacak alan kaynakların belirlenmesi, tutulacak 
defter ve dosyaların neler olacağı hususlarını içermesine özen gösterilmelidir. 
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 Öğretmen; 
 Diksiyonuna, jest ve mimiklerine, el ve vücut hareketlerine çok dikkat etmelidir. Aynı 

zamanda ders anlatırken öğrencilerin dersi anlayabilmeleri için ne süratle konuşacak, 
ne de ses tonunu çok alçaltarak anlaşılmaz ve bayıltıcı kılmayacaktır.  

 Tahtayı kullanma, tahtayı kullanma adına titizlik gösterme, bir öğretmenin verimliliği 
adına çok şey ifade eder. Tahtadan kopuk işlenen ders, ders değildir. Tahtayı 
kullanmada bir plan dahilinde ön hazırlık gerektirir.  

 Dersin özelliğine göre dersle ilgili çeşitli kaynaklarla(materyal, poster, şekil, sesli-
görüntülü alet, vb.)  ders işleyebilmek, bu zenginliklerden istifade edebilmek çok 
önemlidir.  

 Öğretmen derste bir orkestra şefi olmalıdır. Bütün nefesli, telli ve vurmalı çalgı aletleri 
ve elemanları ile öğrenci orkestraya iştirak ettirilmiş olmalıdır. Öğretmen dersini ders 
saati içinde öğretmesini, her öğrenciye özelliğine göre iletişim kurarak inmesini 
bilebilmelidir. 

 Aktif ve verimli bir ders, hazırlıklı gelmiş öğrencilerin katılımıyla elde edilir. 
Öğretmen, mutlaka hem kendisinin hem de öğrencisinin derse hazırlıklı gelmesini 
sağlar. Ve böylece öğrencinin derse katılımı ve ders içi diyalogu sağlıklı bir şekilde 
olur.  

 Ödev vermek, yerinde ve ihtiyaca yönelik ödev verebilmek, öğretmenin ciddi bir 
çalışma ve araştırmasına dayanmalıdır. Ödev verirken ne istediğini ve getirisinin ne 
olması gerektiğini öğretmen çok iyi bilmelidir. Ödev vermek kadar ödevi 
değerlendirmek ve takip etmekte önem arz eder. Öğretmen muhakkak verilen her 
emeğin takipçisi ve değerlendiricisi olmalıdır. 

 

C. DERS KİTAPLARI VE ÖĞRETİM MATERYALLERİ İLE İLGİLİ 

GÖRÜŞLER 

 
 Sözel derslerde ve eğitim-öğretimde kullanılan materyaller; 
 Görsel Araçlar-Gereçler: Sadece görme duyusuna hitap ederler.                                                 

Örnek: , Slayt projeksiyon makinesi. (Her türlü basılı-yazılı gereçler, hareketsiz 
resimler, afişler, slaytlar, haritalar, model küre, grafikler, film şeritleri gibi görsel 
gereçlerdir). 

 İşitsel Araçlar-Gereçler: Sadece işitme duyusuna hitap ederler.                                                            
Örnek: Cd çalar,mp3. 

 Görsel-İşitsel Araçlar-Gereçler:  Hem görme, hem de işitme duyusuna hitap ederler.                   
Örnek: Bilgisayar, televizyon, internet,video,sunum, etkileşimli tahta, tabletler. 

 Tarih öğretiminde kullanılan başlıca materyaller: kitaplar, ders kitapları, tablo, 
grafikler, fotoğraflar, dergiler, cd, slayt, tv programları, müzik gibi görsel ve işitsel 
materyaller, sanat eserleri, doğal kaynaklar, çeşitli maketler, çalışma kağıtları vb. 
olarak sıralanabilir. Ancak tarih öğretiminde kullanılan kanıt ve materyaller geniş bir 
yelpazeye sahip olduğunun göz önünde bulundurulması ve kullanılması 
gerekmektedir. Tarih dersinde özellikle harita kullanımı önem taşımaktadır. 
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 Konu ve ünitelere göre, hangi ders aracının ve teknolojisinin, nasıl kullanılacağı 
önceden belirlenmeli ve planlarda açıkça belirtilmelidir. 

 Okullarda “Her türlü materyalin olduğu bir Tarih sınıfı oluşturulmalı. Okul 
koridorlarına tarihi şahsiyetler ve tarihi olaylarla ilgili resimler asılması 
gerekmektedir.  

 Ders kitaplarının sonunda tarih atlasına yer verilmesinin başarının arttırılması adına 
fayda sağlanacağı düşünülmektedir. 

 
 
D. SINIF YÖNETİMİ, ÖĞRENCİLERLE İLETİŞİM VE AKADEMİK 

BAŞARININ ARTTIRILMASIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 

 
 Etkili öğretim, öğrencilerin başarı oranlarını artırmak için ihtiyaç duyulan başlıca 

öğretmenlik nitelikleri olarak tarif edilebilir. Bu düşünceler çerçevesinde etkili 
öğretmen; mesleğini ve alanını seven, bilgili, iyi yetişmiş, hevesli ve istekli, düzenli ve 
tertipli, tutarlı davranışlara sahip ve adil ve aynı zamanda öğrencilerini teşvik edip 
cesaretlendiren ve onların huzur ve mutluluğu ile ilgilenen bir kişi olarak 
tanımlanmaktadır. 

 Bir öğretici ve kolaylaştırıcı olarak öğretmenin şu özelliklere sahip olması 
beklenmektedir;  

 Düzenleyen ve yöneten rolü etkili öğretmenlerin sınıflarındaki öğrenme olanaklarını 
en yüksek düzeye çıkarmalarını gerektirir. Bu rolde öğretmenin yapması 
gerekenlerden biri, ders planlarını ayrıntılı bir şekilde hazırlayarak; her bir dersin 
tutarlı ve kolay anlaşılır, ilgi çekici, sınıftaki bütün öğrencilere hitap eden ve onların 
hepsi için olumlu olarak nitelendirilebilecek öğrenme deneyimleri şeklinde 
gerçekleşmesini sağlamaktır. Diğer bir görevi ise sınıfta otorite ve düzeni sağlamaktır.  

 Etkili öğretmen, öğrencileriyle iyi ve sıcak ilişkiler kurmalı; bu ilişkiler ne öğrencileri 
çok sınırlayan bir tarzda gerçekleşmeli, ne de çok toleranslı olmalıdır. Ayrıca etkili 
öğretmen tutarlı, açık fikirli, esnek olmalı ve gerektiğinde öğrencilerinin sorunlarını 
fark edebilmelidir. Bunun yanı sıra, düzenleyen ve yöneten rolünde öğretmen, sınıf 
içinde olumlu bir atmosfer oluşturarak iletişim etkinliklerini artırmalı; ve kendisi 
öğrencileriyle iyi ilişkiler kurduğu gibi onların da bir birleriyle iyi ilişkiler kurmalarına 
yardımcı olmalıdır. Bunu gerçekleştirebilmek ise ancak sınıfta uyulması gereken temel 
kuralları ve öğrencilerden beklenen davranışların neler olduğunu onlarla paylaşmakla 
mümkündür. 

 Sınıf yönetiminde etkili yollardan birinin öğretmenin sınıf içinde dolaşması, 
öğrencilerle yakın iletişim kurmasıdır. 

 Dersin başında bütün öğrencilerin dikkatini toplayacak, ilgisini çekecek etkinlikler 
bulup uygulamak, öğrenciyi motive ettikten sonra derse geçmek gerekir. 

 Sınıf yönetiminde sınıfın fiziki şartları da etkilidir. Ayrıca dersin içeriği/konusu da 
öğrenciyi etkiler. Öğretmenin beden dilini etkili bir biçimde kullanmasının sınıf 
yönetiminde çok önemlidir. Ödül ve cezanın da etkili kullanılması yararlı olmaktadır. 
Ders dışında da öğrencilerle vakit geçirmek sınıf yönetimini kolaylaştırır. 
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 Akademik başarıya yönelik yapılan sempozyum ve konferanslara dinlemeye gönüllü 
öğrencilerin ve sınıfların gönderilmesi gerekir. 

 Öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmak için derslerde konu sonlarında 
konuyu pekiştirmek amacıyla test çalışmaları yapılması buna ilave olarak da aylık 
deneme sınavları yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

 
E. OKUL İÇİ VE DIŞI SOSYAL- KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE İLGİLİ 

GÖRÜŞLER 

 
 Öğrencilerimizin okul genelinde tarihe olan ilgilerini artırmak için okullarımızda 

“Tarih Kulübü” kurulmalıdır. 
 Tarihteki önemli şahsiyetleri hayatları ve bilimsel çalışmaları kavratmak için 

öğrenciler tarafından ilgi ve istekleri doğrultusunda biyografi çalışmaları yapılmalı ve 
çalışmalar okul koridorlarında sergilenmelidir. 

 Her lise öğrencisinde tarih bilincinin gelişmesi nedeniyle mutlak suretle Çanakkale’ye 
geziler düzenlenmelidir. 

 Pansiyonlu okullarda Yatılı kalan öğrencilere film günleri düzenlenmelidir 
 Okullarda yapılan konferans çalışmalarının da (tanınmış kişiler, meslek sahibi eski 

okul mezunları veya okul öğretmenleri vb.) yararlı olduğu gözlemlenmiştir. 
 İmam hatip liseleri olarak sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde eksik olduğumuz 

noktalardan biri de uluslararası projelere (Cominius, Davinci) katılımdır. Bu projelere 
katılım çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

 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. 

 Sınıflar arası “Bilgi Kültür Yarışması” düzenlenmesi öğrencilerin tarih dersine merak 
ve ilgilerini artıracaktır. 

 Tarih Sokağı adlı sergi düzenlenerek tarihi yapıların maketleri ve padişah portreleri 
sunma çalışması yapılabilir. 

 Tarihte bu ay panosu ile tarihi olaylar ve tarih koridoru çalışması ile güncel olaylar ile 
öğrenciler bilgilendirilmesi sağlanabilir. 

 Tarih konulu edebi eserlerin çizgi romanla ifade edilerek panolarda sergilenebilir. 
 
F. ÖLÇME DEĞERLENDİRMEİLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 
 

 Tarih derslerinde öğrencilerin bilişsel yeterliliklerinin ölçülmesinde kullanılan yazılı 
sınav soru tipleri öğrencilerin sadece bilgi seviyelerini ölçmeye değil, analiz, sentez ve 
değerlendirme seviyelerini ölçmeye yönelik olmalıdır.  

 Tarih derslerinde ölçme ve değerlendirme, sınıf içerisinde öğrencilerin tarihsel 
fikirlerini geliştirmeye yardım eden etkileşimin bir parçasıdır ve öğrenci 
öğrenmelerinin kalitesini artırır. Geçmiş hakkında öğrenme, bilgi elde etmenin yanı 
sıra anlamaların geliştirilme süreci olarak da görüldüğü için ölçme ve değerlendirme 
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çalışmaları ile öğrencilerin tarihsel içerik, tarihsel kavram ve tarihsel dili anlamalarını 
nasıl geliştireceği üzerinde durulmalıdır.  

 Tarih derslerinde sınıf değerlendirmelerinde  öğrenciler tarihsel bilginin ve tarihsel 
anlamanın derinliği, tarihsel düşünme becerilerini uygulayabilmeleri açısından 
değerlendirmeye tabi tutulmalıdırlar.  

 Tarih derslerinde değerlendirmeler yapmak için sınavlarda; uzun cevaplı soru, kısa 
cevaplı sorular, çoktan seçmeli testler, doğru-yanlış soruları; tamamlama (boşluk 
doldurma soruları), kullanılmaktadır. Yenilenen programa göre yazılmış tarih ders 
kitaplarında ünitelerin içerisinde ya da her ünitenin sonunda bu tür soru örneklerine 
yer verilmiştir. 

 Tarih dersinde öğrencilere yöneltilen uzun cevaplı bir soruda “Takvimler nasıl ortaya 
çıkmıştır? Hicret neden İslam tarihinin en önemli olayı olarak algılanmış ki takvime 
başlangıç yapılmıştır. Hicretin önemini nasıl anlamak gerekir” şeklindedir. Bu soru 
öğrencilerin sadece bilgileri hatırlamasını değil, yüksek bilişsel becerilerini kullanarak 
konuyu açıklamalarını gerektirmektedir.  

 Ayrıca tarih dersi sınavlarında yer verilen ve öğrencilerin üniversiteye giriş 
sınavlarında karşılaştıkları çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin tarihsel bilgi, 
düşünme, genelleme, sınıflandırma, yorumlama ve değerlendirme becerilerini 
kullanabilecekleri kapsamlı soruların hazırlanmasına dikkat edilmelidir 

 Tarih derslerinde performans ödevleri ile öğrenciler, tarihçinin çalışma yöntemlerini 
kullanarak araştırma yapabilecek, bilgi kaynaklarına ulaşarak tarihçinin çalıştığı 
malzemeleri toplayarak ve bunları tenkit süzgecinden geçirerek ortaya bir ürün 
çıkarabilecektir. Böylece öğretmenlerde öğrencilerin tarihsel bir araştırma yapma 
sürecinin değerlendirmesini yapabileceklerdir 

 Ölçme aracı yeterli fazlalıkla soru içermesi, soruların kolay anlaşılabilir olması, 
kapsam geçerliği (işlenen konuları içerme gücü) yüksek olması, soru tip ve 
çeşitliliğinin fazla olması, puanlama ölçeklerinin hatasız olması gibi faktörler, ölçme 
aracının geçerliğini ve güvenirliğini artırır. 

 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. 

 Ölçme değerlendirme aşamaları ile ilgili ortaya çıkan bazı sorunlar ve çözüm 
önerileri şöyle sıralanabilir; 

 Ortak sınavlarda her öğretmen kendi girdiği sınıfın sorularını hazırlarsa daha yüksek 
başarı elde edilebilir. 

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

yapamamaktadır.  
 Tarih zümresi tarafından Ortak bilgi ve soru bankası oluşturulmalıdır. 
 Sınav haftası okulun tatil olması öğrencilerin sınavlara hazırlanmasında etkili olacaktır 
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 Performans notu olarak hem performans çalışmaları hem de sınıf içi etkinlik ve 
davranışları göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Sınavların analizleri e-okul üzerinde oluşturulacak bir veri sistemi ile yapılmalıdır. 
 
G. ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 
 

 Mesleki gelişim açısından YÖK’ün Ulusal Tez Merkezi sürekli bir incelemeye tabi 
tutulmalıdır. Yüksek Lisans ve Doktora tezleri mesleki gelişim açısından kaynak 
olarak kullanılmalıdır. 

 Tarihle ilgili süreli yayınlar takip edilebilir. 
 MEB-YÖK işbirliği ile öğretmenlere yönelik tezli yüksek lisans programları 

düzenlenmeli ve yüksek lisans özendirilmelidir. 
 Öğretmenlerin konularla ilgili materyallerini kendilerinin hazırlamasının mesleki 

gelişim açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. 
 Diğer ülkelerin Tarih Öğretmenleri ile bilgi alışverişi, tekniklerin paylaşımı ve Tarih 

eğitimindeki gelişmelerin paylaşılması amacıyla uluslararası ziyaretlerin, ortak 
çalışmaların, seminerlerin önünün açılması gerekmektedir. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


