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Son yI1larda egitimde yapiian iyile~tirme ve geli~tirme yah~malan egitimin niteligini artlrmaya
yonelik yabalardlr. Bakanhglmlzca geli~tirilen ogretim programlan ve ogrenci merkezli egitim
uygulama modeli ile egitim slirecine yeni mekanlar ve zamaplar da girmi~tir. Ogrenci merkezli yeni
egitim modeli; ijgretmenlbran~ dersligi gibi okul iyi, miize/tabiat ve kfiltilr varhklarJ ve ogretim
siire~lerinde gazete kupfirlerinden yararlandmasJ gibi okul dl~l yeni egitim ortamlan ve
uygulamalanndan yararlanI1masml glindeme getirmi~tir.
ilk ve orta ogretim kurumlanmlzda glinlimlizde geyerli olan ortam dtizenlemesinde, ogrenciler
slmf ve ~ubelere aynlmakta ve her dersin ogretmeni bu slmf ve ~ubelerde ders dagltlm yizelgesine
uygun olarak egitim ve ogretimi slirdlirmektedir. Yani her dersin ogretmeni ders maSl kendine
geldiginde slmfta yerini almaktadlr. Bu durumda smIflarda (yonetmeliklere gore) masa, Slra, dolap,
askl, harita, tahta vb. aray gerey standart olarak bulunmakta bunlarm dl~mda derslerin i~leni~inde
kullamlacak ders aray gereyleri, donatIm malzemeleri smIflanmlzda yer almamaktadlr.
Talim ve Terbiye Kurulunun ilgi yazlsl ile okul oncesi egitim kurumlan ile birlqtirilmi~ smIfli
ilkogretim okullan hariy olmak lizere orglin egitim yapan okullarda fiziki kapasite ve ogretmen
imkanlan dahilinde OgretmenIBran~ Dersligi (matematik, fizik, kimya, biyoloji, fen ve teknoloji,
edebiyat, yabancl dil, sosyal bilgiler, cografya, tarih dersligi vb.) uygulamasma geyilmesi istenmi~ti.
Aym yazlda ogretmenlbran~ dersligi uygulamasma ilk defa geyecek okullarda uygulamanm bir iki ders
ile slmrh tutulmasl ve uygulamanm ba~anh bulunmasl halinde ise yaygmla~tmlmasl belirtilmi~ti.
ilgi yazmm okul mlidlirltiklerine gonderilmesini mliteakip sozli edilen ~artlan ta~lyan okullar
uygulamaya ba~laml~ ve sonuylarmdan Ba~kanhglmlzl bilgilendirmi~lerdir. Yapiian bilgilendirmelerin
incelenmesinde a~agldaki sonuylann almdlgl gortilmli~tOr:
1. Bran~ dersliklerinde ogrencilerin aray ve gerey kullanma yoluyla sistemli dli~linmesi,
yah~ma ah~kanhgmm kazandmlmasl,
hayal ve yaratlclhk gliclinlin artmlmasl
saglanml~tir. Dersliklerde 0 bran~a ait kitap, dokliman, aray gerey, televizyon ve VCD
bulundugu iyin ogrencilerin el becerileri ile hayal gliyleri birle~tirilerek yok yonlti geli~me
elde edilmi~tir.
2. Uygulama sayesinde ogrenci bilgiyi bekleyen degil talep eden konuma geymi~tir.
Ogrenciler bu amayla dlizenlenen dersliklerde geyici bir sUre bulunduklan iyin ~iddeti
tetikleyecek ortam bu sayede kaybolmu~tur.
3. Her slmfa ait etkinliklerin aym ortamda bulunmasl ogrencilerin yaraticlhk ve rekabet
duygulanm geli~tirmi~tir. Ogrencilerin blitOn yah~malan derslikte durdugu iyin yan
ogrenmeler meydana gelmi~tir. Ost smIflar alt smIflara rehberlik etmeye ba~laml~, alt
smIflarm ba~ansl da list smIflan harekete geyirmi~tir.
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4. ingilizce slmfmda kelimeler her zaman simf duvarlannda asJ11 oldugundan her ders aym
i~lemi tekrarlamayarak zaman kazanml~tlr.
5. Uygulamayla birlikte bir veya birden fazla derslik bo~a ylktIgl iyin simf mevcutlan azalml~
ve daha uygun simf ortaml saglanml~tlr.
6. Yapllan smavlarda ogrencilerin ba~anlarmm arttlgl gozlenmi~tir.
7. Ogretmenlerimiz daha huzurlu ve gilrilltilsilz bir ortamda ders i~leme imkam yakalaml~tIr.
8. Velilerden olumlu tepkiler ahnml~tIr.

Yukandaki sonuylar 1~lgmda elde edilen ba~an1J egitim ortammm biltOn okullanmlzda elde
edilmesi ve ylktJ1anndan tOm ogrencilerimizin yararlanmasl, egitimde arzu ettigimiz dilzeyin
yakalanmasl aylsmdan son derece onemlidir.
.
ilgi yazmm gonderilmesinden bugilne degin ogretmen imkanmdan okulun fizikj donammma
kadar uygulamayl milmkiln kllacak ve kolayla~tIracak degi~kenlerde olumlu geli~meler kaydetmi~
okullanmlzm da uygulamaya bir an once geymesi, egitimde flrsat e~itliginin teminine yonelik onemli
bir mesafe olacaktlr. Bu dogrultuda okul oncesi egitim kurumlan ile birle~tirilmi~ smIth i1kogretim
okullan hariy olmak ilzere argiln egitim yapan okullarda fizikj kapasite ve ogretmen imkanlan
dahilinde O~retmenIBran~ Dersli~i uygulamasma geymek amaclyla okulun ogretmen saYlsl He fiziki
~artlannm yeniden gozden geyirilmesi; ~artlan olgunla~an okullann onilmilzdeki ogretim yJ1mda
uygulamaya ba~lamalan gerekmektedir.
Konunun iliniz dahilindeki biltOn okul mildilrlilklerine duyurularak i~ ve i~leyi~in takibi
konusunda gerekli hassasiyetin gosterilmesini rica ederim.
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