BATTALGAZİ - CUMHURİYET İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE
MALATYA
08/09/2014 Pazartesi günü saat 14:00’de 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem 1.
Eğitim Bölgesi 3. Sınıflar Zümre Öğretmenleri Toplantısı; Okulumuz 3/E Sınıfı Öğretmeni
Yusuf ÇOBAN başkanlığında toplantı yapmak istiyoruz.
Gündem maddeleri aşağıda belirtilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.

Yusuf ÇOBAN
3/E Sınıfı Öğretmeni
1.Bölge Zümre Başkanı

GÜNDEM MADDELERİ:
01) Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 35. maddesinin okunması ve başkanın
seçilmesi, (26 Temmuz 2014 Tarih 29072 Sayı Resmî Gazete yayınlanan İKY )
02) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin incelenmesi, dersin genel amaçlarının yeniden
gözden geçirilmesi, öğretim yılı çalışma takvimine göre, iş günü takvimi ve öğretmen yıllık
çalışma programının hazırlanması,
03) Yapılan önceki uygulamalara göre; ders programındaki kazanımların ve etkinliklerin
gerçekleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin tespiti ve hangi güçlüğün nasıl giderileceğinin
belirlenmesi,

 Geçen öğretim yılı yapılan Ünitelendirilmiş yıllık planlar ile ders planlarının
uygulanmasındaki aksaklıkların sıralanarak, giderilmeleri için başvurulacak çözüm yollarının
kararlaştırılması,

 Geçen yıla ait sene sonu zümre tutanakları ve ‘Ders Kesimi Raporları’ incelenerek –varsabitirilemeyen konuların yeni yılda ne zaman ve nasıl telafi edileceğine karar verilmesi,
04) İş günlerine göre, sınav ve diğer faaliyetler dışında, dersin yıllık toplam ders saati
sayısının hesaplanması, planlamaya esas olmak üzere hangi ayın hangi haftasında kaç saat
fiilen ders işleneceğinin belirlenmesi,
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05) Çevre şartları, tekrarlanacak konular, öğrenci seviyeleri ve belirli günler dikkate alınarak,
zorunlu olarak yapılacak yer değişikliklerinden sonra, ünite-tema ve konuların plana aktarılma
sırasının belirlenmesi,

 Yeniden belirlenen ünite-tema ve konu sıralamasına uygun olarak; ders kazanımlarının
ünitelendirilmiş yıllık plana yerleştirilme şeklinin kararlaştırılması,
06) Dersin programındaki çizelge incelenerek, plandaki hangi ünite kazanımı ile hangi ders
içi, diğer ders-disiplin ve ara disiplin kazanımlarının ilişkilendirilerek plana yazılması
gerektiğinin tespit edilmesi,
07) Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında
uygulanacak yöntem ve tekniklerin tespit edilerek ünitelendirilmiş yıllık plana yazılması
hususunun karara bağlanması,
08) İlgi etkinliğin yanında plana yazılmak üzere; etkinliklere göre kullanılacak kaynak, araçgereçlerden okulda olanların, öğrenciler, öğretmen, idare veya bölgeden sağlanacakların
belirlenmesi,
09) Programda yapılması istenen inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmalardan; mevcut
imkanlara göre yapılabilecek olanların belirlenip, nasıl ve ne zaman uygulanacaklarının
kararlaştırılması,
10) Ders için hedeflenen 1. dönem başarı % ’delerinin ve sebeplerinin sınıflar düzeyinde
tespit edilmesi,

 Haftalık ders saatine göre yapılacak en az ve en çok (yazılı) sınav sayıları, yapılma
zamanları ile türleri ve uygulamalı derlerin sınavlarının yazılı-uygulamalı olma şeklinin tespit
edilmesi, (İKY. 22 )

 Şubeler arasındaki seviyeyi ölçmek üzere; her dönem yapılacak ortak yazılı sınavların
sayı, zaman ve esaslarının belirlenmesi,
11) Dersin programında yer verilen Atatürkçülük konularının incelenmesi ve (1–8. Sınıfların)
Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İnkılâp
Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Müzik derslerindeki
Atatürkçülük konularının Bakanlığın yazısına, Görsel Sanatlar dersinde 2504 sayılı
TD’sindeki Resim-İş dersi ile ilgili konulara, Beden Eğitimi dersinde aynı dergideki derse ait
konulara göre) ünitelendirilmiş yıllık planda yazılacakları yerlerin kararlaştırılması,
12) Öğrencilere teker, teker veya grup çalışması şeklinde verilecek, yeter sayıdaki performans
görevi konularının sınıflar ve dersler düzeyinde tespiti ve performans görevlerinin
değerlendirilmesinde uyulacak yöntemlerin belirlenmesi,

Teknoloji ve tasarım dersi dışındaki derslerden öğrencilere teker, teker veya grup çalışması
şeklinde verilecek (ödev) proje konularının sınıflar düzeyinde tespiti, projelerin verilme ve
alınma zamanlarının, not vermede kullanılacak değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama
anahtarı ölçütlerinin karara bağlanması, (TD. 2300)
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13) Planlar uygulanırken idareden ve velilerden istenecek desteklerin kararlaştırılması,
velilerin dersi izlemeye davet edileceği zamanların tespit edilmesi,
14) Öğretmenlerin hangi konularda mahalli hizmet içi eğitim almak istediklerinin
belirlenmesi,

 Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu
Gündemi’ne alınması istenen sorunların kararlaştırılması (MEB. 14.02.2002/ 18 nolu
Genelge),
15) Dilek, temenniler ve kapanış.

Uygundur
05/09/2014

Hüseyin SAĞLAM
Okul Müdürü
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