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OKULLARIMIZCA YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

26-27 Kasım 2014 TEOG Sınavısınav analizimüdürlüğümüz ve okul müdürlüklerince 
yapılmıştır.Bu analizler sonucunda başarıyı artırmak için yapılacak çalışmalardan öne çıkanlar 
aşağıya çıkarılmıştır. 

1- Okuma metinleri verilerek öğrencilerin anlamaya, çözümlemeye yönelik çalışmaların 
ve yorumlamaların yapılması. (Türkçe dersinde paragraf sorularında ve yoruma dayalı 
soruların cevaplanmasında sıkıntıların olduğu görülmüştür.) 

2- Kitap okuma saatlerinin düzenlenmesi, Öğrencilerin kitap okuma takibinin mutlaka 
yapılması, (Komisyon marifetiyle belirlenmiş kitaplar veyaSEDEP Kitapları olabilir.) 

3- Okuma kültürünü artırma adına en fazla kitap okuyan öğrencilerin aylık olarak 
değerlendirilmesi ve bu öğrencilerin ödüllendirilmesi, 

4- Test çözme yöntem ve tekniklerinin öğrencilere kavratılması, 
5- Ödüllü okuma, anlama ve anlatma yarışmaları düzenleyerek öğrencilerin okumaya 

teşvik edilmesi,  
6- Her ders için etkili ders çalışma yöntemlerinin neler olduğunun öğrencilere 

kazandırılması,  
7- Öğrencilerin planlı çalışmaya teşvik edilmesi,  
8- Öğrencilerin kendi eksikliklerinin neler olduğunun farkına varması, bununla ilgili 

çalışmaların yapılması, 
9- Temel bilgi eksiği olan öğrencilerin ödevlendirme yoluyla birebir takibinin yapılması, 
10- Sık sık kazanım değerlendirmelerinin yapılması, eksik kalan kazanımların tespit 

edilmesi ona göre konu tekrarlarının yapılması, 
11- Yetiştirme kurslarının açılması, düzenli hale getirilmesi ve teşvik edilmesi, 
12- Başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi, başarısız öğrencilerin başarısızlık nedenlerinin 

araştırılması veli ile ortak çözüm yollarının aranması, 
13- Velinin okula karşı pozitif algısını artırıcı çalışmaların yapılması, (Öğrencilerimizi 

evde gözlemleyememekteyiz, velilerimizi işin içine katmak zorundayız.) 
14- İngilizcenin gelişimi için kelime ezberleme çalışmalarının yapılması,(Bununla ilgili 

olarak öğrencilerden kitaplarda geçen kelimelerden günlük 10… tanesinin 
ezberlemeleri istenebilir) 

15- İngilizce basit diyalogların yapılması, küçük hikâyelerin okunması ve TEOG Sınavında 
muhtemel çıkabilecek kelimelerin sınıflara asılması, 

16- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde kavramlar ağırlıkta olduğundan bilgiler çabuk 
unutulmakta bu sebeple Kavram Haritaları çalışmalarına önem verilmesi, (Diğer 
dersler içinde değerlendirile bilinir.) 

17- Kazanım uygunluğuna göre materyal kullanımının artırılması, (Görseller; Filim, 
Animasyon, Fotoğraf- Karikatür, Bulmaca, Pazıl, Bilgi Teknolojileri vs) 



18- Ünite sonlarında konu tekrarı için daha fazla zaman ayrılması ve soru çözümlerinin 
yapılması, 

19-  Okul Rehberlik Servisi ile işbirliği içinde ortaöğretime geçiş ve meslek seçimi 
konusunda bilgilendirme etkinliklerinin yapılması, 

20- Öğrencilere her ders için Ders Çalışma Yöntemlerinin kazandırılması için çalışmaların 
yapılması, 

21-  Bireysel farklılıklarda gözetilerek kazanımlar noktasında, akademik başarıyıartırıcıek 
çalışmaların yapılması, 

22- Sınav kaygısı yaşayan öğrencilere yönelik bu kaygıyı giderici bireysel ve grup 
çalışmalarının yapılması, 

23- Öğrencinin düzenli tekrarlar yapmasını sağlayacak şekilde az ama öz ödev verilerek 
etkili geri bildirimler alınmasının sağlanması, (Öğretmenlerimiz işledikleri konu ile 
ilgili eve 10 soru verip daha sonra sınıfta çözebilirler.) 

24- Fen ve Teknoloji dersi içerisinde öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesi, kavramların 
somutlaştırılmasına yönelik deneysel çalışmaların yapılması, 

25- Konunun özelliğine göre diğer zümre öğretmenleri işbirliğinin yapılması, 
26- Öğrencilere yaprak testler dağıtılıp cevapların kontrol edilerek, sonuçların öğrencilerle 

paylaşılması, (Öğretim programındaki kazanımları ölçecek nitelikte her bir derse 
yönelik haftada 25 sorudan oluşan ünite testleri verilebilir.) 

27- Öğrenci çalışma kitabı etkinliklerine ağırlık vermek ve MEB. EBA Modülünden de 
yararlanarak kazanımların pekiştirilmesi, 

28- Okulda TEOG sınavında başarılı olan ilk 3 öğrencinin bu başarılarının nedenlerine 
ilişkin görüşlerini yansıtıcı paylaşım etkinliklerinin yapılması, 
 

Okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz gerekli hassasiyeti göstereceklerdir. 
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