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GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Açılış Ve Gündem Maddelerinin Okunması
Cumhuriyet İlkokulu 2. Sınıf 2. Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu, yukarıda yeri,
zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere Öğretmenler Odası toplandı. Zümre
başkanı Yusuf ÇOBAN yoklama yaparak tüm öğretmenlerin toplantıda hazır olduğunu
söyleyerek gündem maddelerini okudu ve görüşmeye açtı.
2. Bir Önceki Dönemin Değerlendirilmesi
2013 – 2014 Eğitim Öğretim yılının 1. dönemi yapılan çalışmalar genel olarak
değerlendirildi. 2/A Sınıf Öğretmeni Abdulbaki KAYGUSUZ , ilk dönem tüm derslerin
nitelendirilmiş yıllık planlara uygun olarak işlendiğini, planlanan kazanımların tamamının
işlendiğini, öğrencilerin çoğunluğunun kazanımlara ulaştığını ve konularda herhangi bir geri
kalma durumu olmadığını belirtti. Diğer şube öğretmenleri de aynı görüşü paylaştılar. İkinci
dönemde de çalışmaların planlara uygun olarak yürütüleceği söylendi.
3. Ders İşlenişlerinde Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi, İkinci Dönemde
Yapılacak Çalışmaların Belirlenmesi
2/B Sınıf Öğretmeni Kadriye DURSUN; Birinci dönem boyunca ders işlenişlerinde
öğrenci merkezli etkinliklere ağırlık verildiğini, yapılandırmacı yaklaşım da dikkate alınarak
etkinlikler hazırlandığını, bu etkinliklerin hem derslerin işlenişini daha zevkli hale getirdiğini,
hem de öğrenmenin daha kalıcı olmasını sağladığını belirtti.
2/E Sınıf Öğretmeni Yusuf ÇOBAN; Ders ve çalışma kitaplarındaki bazı etkinliklerin
öğrenci seviyelerinin üstünde olduğunu kimi öğrencilerin bunları yapmakta zorlandığını
etkinliklerin günlük hayatın içinden ve daha anlaşılır olmasının gerektiğini söyledi.
2/C Sınıf öğretmeni Necmiye KORKMAZ; Ders ve çalışma kitaplardaki etkinliklerin
yanı sıra farklı ve eğlenceli etkinlikler hazırlandığını, bu çalışmaların ders işlenişlerini daha
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verimli hale getirdiğini belirtti. Ayrıca sınıf panolarının da etkin bir şekilde kullanılması
gerektiğini söyledi.
Zümre başkanı Yusuf ÇOBAN; Çalışmaların ikinci dönemde de bu şekilde
yürütülmesinin başarıyı daha kalıcı hale getireceğini söyledi. İkinci dönemde ilk dönemde
uygulanan çalışmaların devam ettirilmesini, Hayat Bilgisi ve Türkçe derslerinde dikte
çalışmalarına ve okuduğunu anlama konularına daha fazla ağırlık verilmesini, bu şekilde
öğrencilerin bu konulardaki eksiklerinin de giderilmeye çalışılması gerektiğini belirtti.

4. Başarısız Öğrencilerin
Belirlenmesi

Başarılarını Artırmak

İçin

Alınacak

Önlemlerin

2/E Sınıf Öğretmeni Yusuf ÇOBAN; bazı öğrencilerin özellikle istenilen başarıyı
gösteremediğini, kazanımlara ulaşma düzeylerinin çok ağır olduğunu belirtti.
Lütfi SAYIN; Bu öğrenciler için ikinci dönem ek çalışmalar hazırlanmasını önerdi.
2/A Sınıf Öğretmeni Abdulbaki KAYGUSUZ; Velilerle iş birliğinin şart olduğunu
yoksa boşuna kürek sallayacaklarını ifade etti. Veli toplantılarında özellikle durumu kötü olan
öğrenci velileriyle görüşülmesi gerektiğini söyledi.
2/C Sınıf Öğretmeni Necmiye KORKMAZ; Bu öğrenci velileriyle belirli aralıklarla
sürekli görüşülmesinin daha faydalı olacağını söyledi.

5. Temizlik ve Sınıf Düzeni:
Tüm şube öğretmenler öğrencilerin genel temizlik durumlarında çok belirgin bir sorun
bulunmadığı belirttiler. Zümre başkanı Yusuf ÇOBAN; Bu konuda sık sık uyarıda
bulunulması ve yeri geldikçe derslerde de temizlik, sağlık konularından bahsedilmesinin çok
önemli olacağını söyledi.
Sınıf düzeninin sağlanması için sınıf içinde uygulanan günde iki nöbetçi öğrenci
sisteminin bu dönem de devam ettirilmesine karar verildi.

6. Sınıf Başarısını Artırmak İçin Yapılması Gerekenler
2/A Sınıf Öğretmeni Abdulbaki KAYGUSUZ; Sınıf başarısı için öğrencilerin takip
edilmesi gerektiğini, ödev verilmişse kontrol edilmesi gerektiğini, gerekirse öğrencilerin
velileriyle telefon görüşmeleri yapılıp çocuğun planlı çalışıp çalışmadığının takip edilmesinin
faydalı olacağını ifade etti.

7. Öğrencilerin Sağlığı ve Beslenmeleri:
2/B Sınıf Öğretmeni Kadriye DURSUN; Birinci dönemde yapılan veli toplantılarında,
velilerin sağlıksız yiyecekler konusunda uyarılmalarına rağmen öğrencilerin beslenme
çantalarında evde hazırlanan sağlıklı besinler yerine, satın alınan markasız, sağlıksız ve uygun
olmayan bisküvi, gofret gibi besinlerin bulunduğunu belirtti. Bu durumun önüne geçmek için
ikinci dönemde, sağlıklı beslenme konusunun daha fazla üzerinde durulması gerektiğini
söyledi.
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2/C Sınıf Öğretmeni Necmiye KORKMAZ; Beslenme listesine çok fazla uyulmadığını
birçok velinin menüyü kendi kafalarına göre hazırladığını belirtti.
8. Okul, Öğretmen, Veli İlişkileri:
Lütfi SAYIN; Birinci dönem boyunca velilerle ilişkilerde herhangi bir problem
yaşanmadığını, velilerin öğrencileriyle ilgili çağrıldıkları görüşmelere katıldığını ve genel
olarak sorunların çözümü için istekli olduklarını belirtti.
Diğer şube öğretmenleri de velilerle ilişkilerde herhangi bir sorun yaşamadıklarını
belirttiler.
9. Öğrencilerin Okuma Alışkanlığı Kazanması İçin Yapılan
Değerlendirilmesi, İkinci Dönem Bu Konuda Yapılacak
Belirlenmesi:

Çalışmaların
Çalışmaların

Zümre başkanı Yusuf ÇOBAN; Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları için ilk
dönem alınan tedbirlerden bahsetti. Sınıf kitaplığının veli desteğiyle zenginleştirildiğini,
öğrencilerin düzenli olarak kitap okumaları ve okudukları her kitabı anlatmaları için gerekli
çalışmaların yapıldığını söyledi. Ancak bazı öğrencilerin ne kadar çaba gösterilse de düzenli
kitap okumadığını ve bu durumun ders başarılarını olumsuz etkilediğini belirtti.
2/B Sınıf Öğretmeni Kadriye DURSUN ; Her hafta en çok kitap okuyan öğrencilerin
ödüllendirilerek diğer öğrencilerin de kitap okumaya özendirilmesini önerdi. Bu öneri diğer
şube öğretmeler tarafından benimsendi.
10. Öğrencilere Verilecek Proje ve Performans Konularının Uygunluğu Ve
Değerlendirme Ölçütlerinin Değerlendirilmesi
2/E Sınıf Öğretmeni Yusuf ÇOBAN; Performans görevinin Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından kaldırılacağını; eğer benzer çalışmalar gelecekse şimdiden tedbiren yine de yerine
benze uygulama konabileceği ihtimali nedeniyle tedbirli olmak gerektiğini, performans
görevlerini belirlemek gerektiği, kaldırılması durumunda hükümsüz kılınacağını beyan etti.
Tedbiren bu dönem öğrencilere verilecek proje ve performans görevlerinin kısa bir süreye
sıkıştırılmaması gerektiğini belirtti. Performans görevlerinin ilk dönem olduğu gibi sınıfta
uygulanabilecek basit, konuların kavranmasına yönelik, etkinlikler şeklinde düzenlenmesini
istedi. Buna göre ikinci dönem derslerden verilebilecek performans görevi ve proje konuları
aşağıdaki gibi belirlendi. Gerek duyulursa bu konulara yenilerinin eklenebileceği veya
değişiklik yapılabileceği belirtildi.
PERFORMANS GÖREVİ KONULARI
TÜRKÇE DERSİ:
- Kelime ve cümle bilgisi
- Noktalama işaretleri ve yazım kuralları
- Yazılı ve sözlü anlatım
- Hikâye anlatma
- Masal tamamlama
MATEMATİK DERSİ
- Problem kurma ve problem çözme
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-

Simetriyi modelle açıklama
Örüntüler
Çarpım tablosu
Dört işlem

HAYAT BİLGİSİ DERSİ
- İlimizin tanıtımı
- Doğal afetlerden korunma.
- Atatürk’ün hayatı
Mevsim şeridi
GÖRSEL SANATLAR DERSİ
- Çevremizdeki kirlilik
- Ana ve ara renkler
MÜZİK DERSİ
- Şarkı söyleme
- Bir müzik aletinin resmini çizme
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER
- Bir oyunun kurallarını açıklama
- Yarışma
PROJE GÖREVİ KONULARI
TÜRKÇE DERSİ
Hikâye kitabı oluşturma, 23 Nisan konulu akrostiş çalışması, röportaj yapma.
MATEMATİK DERS
Geometrik cisimleri benzeyen materyallerden(araba,robot bebek) yapma.
HAYAT BİLGİSİ DERSİ
Geri dönüşüm, suyun macerası, vücudumuzun bölümleri.
GÖRSEL SANATLAR
Okulumuzun resmi yapma.
11. Dilek ve Temenniler:
İkinci dönemin veli, öğrenci, öğretmen ve idareci diyalogu içerisinde sağlıklı, başarılı
ve huzurlu bir dönem olması dileği ile toplantıya son verildi.
ALINAN KARARLAR
1. İlk dönem olduğu gibi ikinci dönemde de konuların ünitelendirilmiş yıllık planlarda
belirtilen sürelerde işlenmesine, gerek görüldüğünde bu sürelerde esneklik
sağlanmasına, eksiklerin ek çalışmalarla giderilmeye çalışılmasına,
2. Ders işlenişlerinde çalışma kitaplarına ek olarak konulara uygun teknolojiyi kullanarak
ek çalışma kâğıtları ve etkinlikler hazırlanmasına,
Sayfa 4 / 5

3. Derslerde başarısız olarak sınıf seviyesinin gerisinde olan öğrenciler için ek çalışmalar
yapılmasına, akran yardımlaşmasından yararlanılmasına, her fırsatta bu çocukların
sınıf seviyesine yetişmeleri için gerekli çalışmaların yapılmasına,
4. Temizlik ve sınıf düzeninin sağlanması için öğrencilere sorumluluk verilmesine, bu
amaçla her gün dönüşümlü olarak iki öğrencinin sınıf nöbetçisi olmasına,
5. Öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak için, 2. dönemde sağlıklı beslenme
konusuna daha fazla ağırlık verilmesine,
6. Okul, öğretmen, veli işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi için yapılan çalışmalara
devam edilmesine, gerekli durumlarda velilerle birebir görüşmeler yapılmasına,
velilerin okul içindeki etkinliklere katılımının sağlanmasına,
7. Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları için gerekli tedbirlerin alınmasına, Türkçe
dersinin haftada bir saatini serbest okumaya ayıracak şekilde planlanmasına, sınıf
kitaplığının yanı sıra okul kütüphanemizden de etkin şekilde yararlanmalarının
sağlanmasına,
8. Ölçme değerlendirme çalışmalarının belirlenen şekilde sürdürülmesine, her tema ve
ünite sonunda kazanımlara ulaşma düzeylerinin belirlenmesi için ölçme değerlendirme
çalışmaları yapılmasına ve gerekli görülen konuların tekrarlanarak sınıf başarı
seviyesinin daha üst düzeye ulaştırılması için çalışılmasına, tutum ve kazanım
ölçekleri oluşturularak birlikte hareket edilmesine karar verilmiştir.
2013–2014 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Sınıf 2. Dönem zümre öğretmenler kurulu
toplantısı aşağıda imzası bulunan sınıf öğretmenleri toplanarak, yukarıda anılan tarih, yer ve
saatte yapılmış olup yukarıdaki kararlar alınarak tarafımızdan imza altına alınmıştır.
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