2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI
TEMELEĞİTİM
( İL ZÜMRE )
SINIF/ALAN/BRANŞ: 1.Sınıf
TOPLANTI TARİHİ:06.09.2021
TOPLANTI YERİ:Vakıflar İlkokulu
ZÜMRE BAŞKANI BİLGİLERİ:
ADI SOYADI:A.Emre AYDIN
İLÇE/OKULU: RİZE /Cumhuriyet İlkokulu
TELEFON/MAİL: 0506308 78 28 / a.emreaydin@hotmail.com
ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİLERİ:
ADI SOYADI: Serap TÜREDİ
İLÇE/OKULU: Kalkandere Atatürk İlkokulu
TELEFON/MAİL: 0539 344 47 30 / serap61turedi@hotmail.com

ALINAN KARARLAR:
1- Zümre başkanının A.Emre AYDIN olmasına karar verildi
2-Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin yeterli olmadığı düşünülerek, çizgi çalışmalarının daha uzun
süre yapılmasına karar verildi.
3- Salgın koşullarına göre kul dışı öğrenme ortamlarının planlanmasına karar verildi.
4-Okullarda bulunan laboratuar ,spor salonu, kütüphane vb. yerlerin kullanımının planlanmasına ve yoğun
olarak kullanılmasına karar verildi.
5-Ders planlarının salgın süreci düşünülerek esnek yapılmasına karar verildi.
6-Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin velileri ile iletişim halinde bulunarak ek çalışmalar yapılmasına
karar verildi.
7-Öğretmenin kendini geliştirmesi ve interaktif çalışmalar yapmasına, EBA' yı etkili kullanmasına karar
verildi.
8-Öğretmenlerin kurulacak sosyal ağ üzerinden iletişim halinde olmasına karar verildi.

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
RİZE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL EĞİTİM ZÜMRE TOPLANTILARI
SINIF

: 2. SINIF

TOPLANTI TARİHİ: 06/09/2021
TOPLANTI YERİ: VAKIFLAR İLKOKULU
ZÜMRE BAŞKANI : Elif Açıl ÖZAY

ALINAN KARARLAR
1-COVİD-19 salgını süresince özellikle yemekhaneli okullarda öğrencilerin ve tüm okul çalışanlarının sağlığı göz
önünde bulundurularak tedbirlerin artırlmasına,
2-Her okulun kendi şartlarına uygun şekilde COVİD-19 kapsamında ortak alanların kullanılmasında gereken
önlemlerin alınmasına,
3-Whatsapp gruplarının aktif olarak kullanılmaya devam edilmesine,
4-Branş öğretmenleriyle iletişimin etkili bir şekilde yapılmasına,
5-Öğrencilerin okumayı geliştirmeleri için severek yapacakları etkinlikler hazırlamaya ağırlık verilmesine,
6-Dikte çalışmalarına ağırlık verilmesine,
7-Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için farklı etkinlikler hazırlanarak desteklenmesine ve yapılan etkinliklerin
gruplarda paylaşılmasına,
8-EBA uygulamalarının takip edilmesine ve velilerin bu konuda bilgilendirilmesine,
9-Pandemi dolayısıyla oluşamayan okul kültürünün oluşturulmasının sağlanmasına
Karar verilmiştir.

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI TEMEL EĞİTİM
(İL ZÜMRE)
Sınıf/Alan/Branş: 3. Sınıf- Sınıf öğretmenliği
Toplantı Tarihi: 06.09.2021
Toplantı Yeri: Vakıflar İlkokulu
Toplantı Saati: 15.00
ALINAN KARARLAR VE ÖNERİLER:
1) 3. Sınıf 2. Sınıfın devamı niteliğinde olduğu için konuların acele etmeden sindirilerek işlenmesine,
2) Dijital ortamları daha çok kullanmak adına öğretmenlerin hizmet içi seminerlerine alınmasına,
3) Pandemi süreci nedeniyle grup çalışmalarının minimum düzeye çekilip, öğrencilerle bireysel
çalışmalara yer verilmesine,
4) Tercih eden öğretmenleri okul gezileri yapmasına,
5) Bakanlığın verdiği kitaplar ders işlemede yeterlidir. Fakat ödevlendirmede velilerin istekleri ve
görüşleri alınarak farklı kaynaklar kullanılmasına,
6) Okul birimlerinin kullanımının okul idaresince bir plan dâhilinde kullanılmasına,
7) Kazanımların işlenişinde dersin akışına göre standart yöntem ve tekniklerin dışına çıkılabileceğine,
8) Var olan iletişim ağının aktif kullanılmasına,
9) Tema sonlarında ölçme değerlendirme formlarının doldurulmasına,
10) Öğrencilerin değerlendirileceği bir gözlem defteri tutulmasına,
11) Öğretmenlerin mesleki yayınları, bilimsel makaleleri takip etmesine karar verildi.

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜSENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI
TEMEL EĞİTİM(İLZÜMRE)
SINIF/ALAN/BRANŞ: 4.SINIFLAR
TOPLANTI TARİHİ: 06.09.2021
TOPLANTI YERİ: VAKIFLAR İLKOKULU
ZÜMRE BAŞKANI BİLGİLERİ:
ADI SOYADI: Yıldıray ÖZKURT
İLÇE/OKULU: MERKEZ/ÇAY İLKOKULU
TELEFON-MAİL: 05416024919- yil1985diray@gmail.com
ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİLERİ:
ADI SOYADI: Banu GEYİK
İLÇE/OKULU: Ahmet Mesut YILMAZ İ.O.
TELEFON – MAİL: 0530 158 37 22 nurbanu455445@gmail.com
ALINAN KARARLAR:
1. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı süresince covid-19 salgın tedbirlerine en üst seviyede riayet edilmesine
karar verildi.
2. İlerleyen süreçte salgının seyrine göre öğretmenlerimiz geçen seneki tecrübelerinden de yararlanarak
uzaktan eğitime hazırlıklı olmasına karar verildi.
3. Salgın sonrası süreçte çocuklarda görülmesi olası korku ve kaygı gibi olumsuz duygulanım
durumlarının etkilerinin en aza indirilebilmesi için okul rehberlik servisleriyle iletişim halinde
olunmasına karar verildi.
4. Derslerin işlenişinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek“ Çağdaş Öğretim Yöntemleri
” olan “ Beyin Fırtınası, Kavram Haritası, Balık Kılçığı ” gibi yöntemlerin uygulanmasına karar
verildi. Ayrıca derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrenci merkezli, mümkün olduğunca görsel ve
işitsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemlerle desteklenmesine; soru – cevap,
sonuç çıkarma, sonuç cümlesi yazma,
kavram haritası, araştırma – inceleme, gösterip yaptırma,
yaparak yaşayarak öğrenme, grup çalışması ve drama(sosyal mesafeye dikkat ederek), beyin fırtınası,
resimleme, tartışma, istasyon tekniği, örnekleme gibi yöntem ve tekniklere yer verilmesine karar
verildi.

5. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince değerlendirme sınavlarının
yapılmasına karar verildi.
6. Yıllık plânlarda tema ve ünite sürelerinin çalışma takvimine göre düzenlenmesine, MEB’in alacağı
kararlara göre değişiklikler yapılabileceğine karar verildi.
7. Öğrencilere temizlik, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığının öneminin özellikle içinde bulunulan
pandemi sürecince seviyelerine uygun bir biçimde anlatılmasına karar verildi.

8. Atatürkçülük konularının incelenerek yıllık plânlara uygun olacak şekilde
yerleştirilmesine, derslerde konulara bağlantı kurularak işlenmesine karar verildi.

dağıtılarak

9. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için ailelerle iletişimin güçlendirilmesine ve bireyselleştirilmiş
eğitim programları (BEP)’nın yapılmasına karar verildi.
10. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılmasına, derslerde
teknolojinin kullanılarak eğitim - öğretim yapılmasının olumlu ve kalıcı davranışların oluşmasına katkı
sağlanmasına, yazılım ve etkileşimli tahtalardan, ayrıca EBA, vb. sitelerden yararlanılmasına karar
verildi.
11. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin
ünitelerin işlenmesine başlamadan önce, ünite ile ilgili ders araç gereçlerinin belirlenerek eksik
olanların temin edilmesine, derslerde etkinlikler için gerekli olan araç gereçlerin de; önceden
öğrencilere duyurulmasına, ayrıca öğrencilerin geçen seneden kalan ders araç-gereçlerinin öncelikli
olarak kullandırılmasına karar verildi.
12. Okul ve çevre imkânlarının doğrultusunda deney, proje, gezi ve gözlemlerin plânlanmasında Okulum
Rize Projesi ile derslerin kaynaştırılmasına ve planlanmasına karar verildi.
13. Covid-19 sebebiyle sınıf kitaplığından kitap alışverişi yapılamayacağına öğrencilerin okuyacakları
kitapları sınıf öğretmenlerinin yönlendirmeleri ile (Bakanlığımızın uygun gördüğü yayınları)
kendilerinin temin etmelerine karar verildi.
14. Veli toplantılarının seyreltilmiş olarak veya uzaktan toplantı yöntemlerinden biriyle yapılmasına karar
verildi.
15. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre ortaöğretim kurumlarına geçişlerine kılavuzluk edecek tanıtıcı
programların hazırlanması maddesinin 2.dönem zümre toplantısında görüşülmesine karar verildi.
16. Değerler eğitimi plânlamasının rehber öğretmenle birlikte yapılmasının uygun olacağına, Sosyal
Etkinlikler Yönetmeliği’nin incelenip işlerin yönetmeliğe uygun yapılmasına karar verildi.

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM
ARAPÇA DERSİ SENE BAŞI RİZE İL ZÜMRE TOPLANTISI
Branş:ARAPÇA
Toplantı Tarihi: 06.09.2021
Zümre Başkanı: Mine KORKMAZ
Zümre Başkan Yardımcısı: Merve GÜLER
ALINAN KARARLAR
1)Dönem içinde Kasım ayının ilk haftası ve Ocak ayının ilk 2 haftası içinde yapılmak üzere 2 yazılı sınav yapılması
kararlaştırıldı.
2)Öğrencilerle beraber sınıf içinde ünitelerle paralel panoların hazırlanması kararlaştırıldı.
3)Sınıf içinde Arapça görsel destekli panoların düzenlenmesi kararlaştırıldı.
4)Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin Arapça yazı becerilerinin ilerlemesi için yazı çalışmaları üzerine
ödevlendirilmeleri kararlaştırıldı.
5) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Materyal (dogm.eba.gov.tr) adresindeki Arapça dersine yönelik sunulardan,
etkileşimli kitaplardan ve soru havuzundan yararlanılması kararlaştırıldı.
6)Sınıf içi Arapça oyunlara ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.
7)5 ve 6.sınıflarda uzaktan eğitimde uygulamalı etkinliklerin çok verimli olmadıgı düşünülerek selamlaşma , tanışma,
kendini tanıtma,v.b bölümlere ağırlık verilerek muhadese yapılması kararlaştırıldı.

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI
TEMEL EĞİTİM MERKEZ İL

SINIF /ALAN /BRANŞ : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
TOPLANTI TARİHİ

:06.09.2021

TOPLANTI YERİ

:MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU

ZÜMRE BAŞKANI BİLGİLERİ :

ADI SOYADI : MEHMET NUHOĞLU
İLÇE/OKULU :MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU
TELEFON -E MAİL :0505 364 67 33 mehmet_nuhoglu@hotmail.com

ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİLERİ :
ADI SOYADI : AHMET BUL
İLÇE /OKULU : PAZAR İMAMHATİP ORTAOKULU
TELEFON - E MAİL : 0505 802 79 08
ALINAN KARARLAR :

1. İl zümre başkanı olarak Mehmet NUHOĞLU başkan yardımcısı Ahmet BUL seçilmesine
2. Derslerde kullanılacak spor malzemelerinin tedariği konusunda il gençlik ve spor müdürlüğü , okul idaresi
ve okul aile birliğinden talepte bulunulmasına
3. Özel gereksinimi olan öğrenciler için BEP planı hazırlanmasına
4. Ölçme ve değerlendirmede 2 uygulama 2 ders içi etkinlik notu verilmesine
5. Okul sporları faaliyetlerine okul imkanları değerlendirilerek katılım sağlanmasına
6. Dersin olduğu günlerde öğrenciler spor kıyafeti ile gelecek ve okul idaresinin onayı ile günü
tamamlayabilmesine
7. Dersin ve etkinliklerin açık alanlarda ve ortamlardan faydalanılması kararları alınmıştır.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı
Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü
1. Dönem Zümre Toplantısı
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım(BTY) Dersi - İl Zümresi
Toplantı Tarihi
Zümre Başkanı
Zümre Başkan Yardımcısı

: 06.09.2021
: İbrahim İSMAİLOĞLU (Merkez-Fatih Ortaokulu)
: Sümeyye GÜNER (İyidere-İmam Hatip Ortaokulu)

ALINAN KARARLAR
1- Zümre başkanı olarak İbrahim İSMAİLOĞLU, başkan yardımcısı olarak ise Sümeyye GÜNER’ingörev alması
kararlaştırılmıştır.
2- Bir önceki dönem yapılan zümre toplantısında alınan kararlar incelenerek bu kararlar doğrultusunda hareket
edildiği kararlaştırılmıştır.
3- Covid19 pandemi şartları da dikkate alınarak dersimizdeki kazanımlara göre ziyaret edilmesi uygun olan okul
dışı öğrenim mekânlarının ziyaret edilmesine karar verilmiştir.
4- İl genelindeki bazı okullarda BT sınıfının bulunmadığı, bazılarının donanım olarak yetersiz kaldığı ifade
edilerek, eksikliklerin okul yönetimlerine bildirilmesine karar verilmiştir.
5- BT öğretmenlerinin laboratuvar kullanım çizelgesini diğer alan öğretmenleri ile paylaşarak, BT sınıfının ortak
şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.
6- EBA destek noktalarının kurulumu geçen yıl itibariyle tamamlanmış olup, tekrar kullanım ihtiyacı ortaya
çıkması durumunda gerekli desteğin verilmesine karar verilmiştir.
7- Okullarımızda kurulan Faz 1 ve Faz 2 etkileşimli tahtalarının(ET) bir çoğunun garanti süresi sona ermiştir. Bu
tahtaların bundan sonraki süreçte donanımsal bakımları okullarımıza mali yük getirecektir. Garanti süresi
biten bu tahtaların ilden tek noktadan bakım ve onarımlarının yapılmasına imkân sağlayacak bir
düzenlemenin yapılmasının faydalı olacağına karar verilmiştir.
8- Derslerin işlenme sürecinde; düz anlatım, problem çözme, gösterip yaptırma, soru-cevap, bilgisayar destekli
öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasına karar verilmiştir.
9- Öğretim programlarıyla ve BT sınıfının yazılım ve donanım olarak sağlamış olduğu şartlar dikkate alınarak
yıllık, ünite ve günlük planların yapılmasına karar verilmiştir.
10- İlgili yönetmelik gereği dönem içinde 2 sınavın yapılmasına karar verilmiştir. Sınavların test tekniği, yazılı,
karma veya BT sınıfı şartlarının uygun olması durumunda uygulamalı olarak gerçekleştirilmesine karar
verilmiştir.
11- BT alanıyla ilgili yeni güncel gelişmelerden ve eğitim yazılımlarından diğer alan öğretmenlerinin
bilgilendirilmesine karar verilmiştir.
12- Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için bilişsel seviyelerine uygun farklı etkinlikler tasarlanarak
uygulanmasına karar verilmiştir.
13- Alanımıza karşı ilgi ve yeteneği bulunan öğrencilerin durumu okul rehberlik servisi ile paylaşılarak
ortaöğretim kurumlarına geçişte yönlendirme yapılmasına karar verilmiştir.
14- Öğrencilerin genel olarak tüm alanlardaki başarılarını takip etmek amacıyla tüm zümre öğretmenleriyle iş
birliği yapılmasına karar verilmiştir.

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI-RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ZÜMRE TOPLANTISI
TEMEL EĞİTİM
(MERKEZ İL)

SINIF/ALAN/BRANS: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TOPLANTI TARİHİ: 06/09/2021
TOPLANTI YERİ: Mahmut Celalettin Ökten imam Hatip Ortaokulu

ZÜMRE BAŞKANI BİLGİLERİ:
ADI SOYADI: Nazmiye AYHAN
ILÇE/OKULU: Merkez Hasan Sağır İHO
TELEFON- E MAIL: 0542 534 47 53- n. farisi@outlook.com.tr

ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİLERİ:
ADI SOYADI:
İLÇE/OKULU:
TELEFON-EMAIL:

ALINAN KARARLAR:

1-

Özellikle Kur’an dersinin uzaktan eğitim sürecinde işlenme zorluğu olması ve bu sebeple eksikliklerin
giderilmesi için egzersiz açılması kararlaştırıldı.
2- İmam hatip Ortaokullarında öncelikli olmak koşuluyla Kur’an dersinde ünitelerin öğrencilerin bilişsel
düzeylerine göre önce-sonra işlenmesinin öğretmen tarafından yapılması kararlaştırıldı.
3- Din Kültürü, Peygamberimizin Hayatı ve Kur'an dersleri için okuma kitabının belirlenip buna paralel olarak
belirlenen kitapların takip edilmesi ayrıca periyodik olarak derslerde meal okumalarının yapılması
kararlaştırıldı.
4- Okul dışı öğrenme ortamları için Rize MEM yayınladığı kitapçıktan faydalanılması kararlaştırıldı.

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI
(TEMEL EĞİTİM / ORTAÖĞRETİM)
(MERKEZ İLÇE / İL)
SINIF/ ALAN/BRANŞ: FEN BİLİMLERİ
TOPLANTI TARİHİ: 06.09.2021
TOPLANTI YERİ: MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU

ZÜMRE BAŞKANI BİLGİLERİ:
ADI SOYADI: ERSİN ÇOLAK
İLÇE/OKUL: MERKEZ / MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU
TELEFON- E MAİL: 05533670004 – ersinclk@outlook.com

ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİLERİ:
ADI SOYADI: ŞENOL İLKER KARPUZ
İLÇE/OKUL: GÜNEYSU İMKB ORTAOKULU
TELEFON- EMAİL: 05465579661 – ilkerbeyyy@gmail.com

ALINAN KARARLAR:

1. Yüzyüze eğitimde de yine PhET vb simülasyon araçlarının, web 2.0 araçlarının ve eğitsel oyunların
kullanılmasına
2. Whatsapp grubunda öğretimi kolaylaştıcı etkinliklerin paylaşılmasına
3. Dönem konularına başlamadan önce öğrencilerin hazırbulunuşluklarına göre plan yapıp eksikliklerinin
giderilerek yeni konuya başlanmasına
4. İmkanlar ölçüsünde okul dışı öğrenme ortamlarının kullanılmasına
5. 5., 6. ve 7. sınıfların DYK’ları kapatıldığı için öğrencilerin eksikliklerinin giderilmesi için il milli eğitim
tarafından öğretmenlerin egzersiz vb. uygulamalarla desteklenmesinin istenmesine ya da bu eksiklerin
giderilebilmesi adına okul türü fark etmeksinizin bilim uygulamaları dersi seçilmesinin tavsiye edilmesine
6. Salgın süreci devam ettiği için laboratuvarların hijyen ve mesafe kurallarına riayet edilerek kullanılmasına
7. Öğretimi etkili hale getirip öğrenme eksiklerini en aza indirebilmek için kazanımlara uygun materyallerin
hazırlanıp öğretim ortamında kullanılmasına
8. İl genelinde yapılacak ölçme değerlendirmede birlik sağlamak adına 1.yazılıların Kasım ayının 1.haftasında
ve 2.yazılıların Ocak ayının 2.haftasında yapılmasına
Oy birliği ile karar verilmiştir

202-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
RİZE İL MİLLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI
TEMEL EĞİTİM
(MERKEZ İLÇE/İL)

SINIF/ALAN/BRANŞ:GÖRSEL SANATLAR
TOPLANTI TARİHİ:06/09/202
TOPLANTI YERİ:MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU
ZÜMRE BAŞKAN BİLGİLERİ
ADI SOYADI:NİHAL HELLAÇ SEVİMLİKURT
İLÇE/OKULU:KALKANDERE /ATATÜRK ORTAOKULU
TELEFON-E MAİL:05452422008 hellacnihal@gmail.com
ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİLERİ:
ADI SOYADI:SALİHA ELİF KOL
İLÇE/OKULU:ARDEŞEN/IŞIKLI 60. YIL ORTAOKULU
TELEFON-E MAİL:05465893383 -elif-ulusoy-61@hotmail.com

ALINAN KARARLAR:
Bir önceki dönemde alınan kararlara paralel eğitim-öğretim sürecinin uygulanmasına,
Öğrencinin ilgi ve alakasını açığa çıkartacak etkinlikler ve aktivitelerin yapılmasına,
Okul dışı öğrenme ortamlarının şartlara göre etkin bir şekilde kullanılmasına,
Kullanılan malzemelerde esneklik tanınmasına,
Yıllık planların okul ve çevre şartlarına göre yüz yüze ve uzaktan yapılabilecek şekilde
düzenlenmesine,
6) Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin olmasına,
7) Güzel sanatlar liselerinin tanıtımının ve teşviklerin yapılmasına,
8) Covid-19 sürecinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına gerekli tedbirlerin alınmasına karar
verildi.
1)
2)
3)
4)
5)

2021-2022 EGİTİM-ÖĞRETİM YILI
RİZE İLİ
İNGİLİZCE DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI TARİHİ: 06/09/2021
TOPLANTI YERİ :Merkez Atatürk ortaokulu
TOPLANTI SAATİ : 15.00
Zümre Başkanı: Fatih AKSOY
Taşlıdere Gazi Ortaokulu
Tel: 05432600770
E mail: fthaks53.fa@gmail.com

Başkan Yardımcısı: Ayşegül DOĞAN
İkizdere Atatürk ortaokulu
Tel: 05550218623
E mail: aysegul.2368@gmail.com

ALINAN KARARLAR
1) Öğrencilerin eksiklerinin giderilmesine yönelik çalışmaların yapılmasına,
2) Öğrencilerimize maske, mesafe ve hijyen kurallarının davranış haline getirilmesi için gerekli
kazanımların kazandırılmasına ve velilerimizin bilgilendirilmesine,
3) İlk okullarda iki ders saati verilen İngilizce dersinin, müfredatı yetiştirmede sıkıntıya sebep
olmadığı yalnız tekrar etmek, pratik yapmak, öğrenilenleri pekiştirmek için yeterli olmadığı dile
getirilip, ilk okullarda da İngilizce dersinin seçmeli ders olarak seçilmesinin yararlı olacağına,
4) Gerek ilkokul gerekse ortaokul kademesinde kullanılan ders kitaplarının özel yayınlar yerine, meb
yayınlarından seçilmesinin daha faydalı olacağına,
5) Özellikle sekizinci sınıfta sınava girecek öğrencilerin, sınava daha iyi hazırlanabilmeleri, diğer
sınıf düzeylerinde, öğrenilenlerin pekiştirilebilmesi için kaynak kitap tavsiyesinde
bulunulabileceğine,
6) İlkokullarda 3 ve 4. sınıflarda, orta okullarda ise 5 ve 6. Sınıf ders kitaplarının bazı ünitelerinin çok
yoğun olduğu, ard arda bir çok konunun verildiği dile getirilerek, kitapların hazırlanırken bunun
göz önüne alınılmasının yararlı olacağına,
7) Öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak
çalışmaların planlanması ve uygulanmasına,
8) Zümreler ve şube rehber öğretmenleri arasındaki işbirliğinin artırılarak devam ettirilmesine karar
verildi.

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İLZÜMRE TOPLANTISI (TEMEL EĞİTİM- İLKÖĞRETİM MATEMATİK)

SINIF/ALAN/BRANŞ: İlköğretim Matematik
TOPLANTI TARİHİ: 06/09/2021
TOPLANTI YERİ: Atatürk Ortaokulu
ZÜMRE BAŞKANI BİLGİLERİ:
ADI SOYADI: Beyzanur ERKAN
İLÇE/OKUL: Merkez/ Veliköy Uzun Mustafa Kopuz Ortaokulu
TELEFON- E MAİL: 05316905789- beyzanurerkann@gmail.com
ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİLERİ:
ADI SOYADI: Rahime BAYKAL
İLÇE/OKUL: Çayeli/ Çayeli Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi
TELEFON: 5377616375/ rahimebaykal98@gmail.com
ALINAN KARARLAR

1) Salgın hastalık döneminde meydana gelen eksik öğrenmeleri gidermek için konu öğretimine
başlanırken geçmiş kazanımların tekrar edilmesine,
2) 8. sınıf öğrencilerinin konu eksiklerinin destekleme ve yetiştirme kurslarında giderilmeye
çalışılmasına,
3) Okul dışı öğrenme ortamlarının salgın sonrasına ertelenmesine,
4) Matematik dersinde mümkün olduğunca EBA ve diğer matematik yazılımlarının kullanımına,
5) Birinci dönem birinci yazılı sınavların kasım ayının 1. veya 2. haftasında, ikinci yazılı sınavların ise
ocak ayının 1. veya 2. haftasında yapılmasına,
6) İl genelinde deneme sınavlarının devam etmesine ve öğrencilerin içsel motivasyonunu arttırmak için
bilgi yarışmalarının yapılmasına,
7) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin eksiklikleri destek eğitimi ile telafi edilmesine,
8) Ortaöğretim okulları tanıtımının dönem başında yapılmasına,
9) MEB tarafından gönderilen kitapların daha fazla etkinlik ve soru içermesi gerektiğine,
10) Ders kitaplarının yeni nesil sorulara ve sınavlara göre tasarlanmasına karar verilmiştir.

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI
TEMEL EĞİTİM
(MERKEZ İL)

SINIF/ALAN/BRANŞ: MÜZİK
TOPLANTI TARİHİ:

06.09.2021

TOPLANTI YERİ:

Merkez Atatürk Ortaokulu

ZÜMRE BAŞKANI BİLGİLERİ:
ADI SOYADI:

Şefika ÜST

İLÇE/OKULU:

Pazar/Ahmet Tahtakılıç Ortaokulu

TELEFON-E MAİL: 05365843019 – sefo324@hotmail.com
ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİLERİ:
ADI SOYADI:

Sinem SEYMEN

İLÇE/OKULU:

Kalkandere/Atatürk Ortaokulu

TELEFON-E MAİL: 05435616287 – sinemseymen@windowslive.com

ALINAN KARARLAR:
1. İl genelinde ortak yıllık planların ve günlük planların uygulanması,
2. Yazılı ve uygulamalı sınavların öğretmen tercihine bırakılmasına,
3. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre ortaöğretim kurumlarına geçişlerine kılavuzluk
edecek tanıtıcı programların (video, konser, gezi vb.) nitelikli olmasına,
4. Pandemi önlemleri kapsamında sınıflarda şarkı söylenemeyeceği için derslerde akıllı
tahta, video, nazari bilgiler ve sosyal mesafe kurallarına uygun çalışmaların
yapılmasına,
5. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin zorlandığı konularla ilgili diğer branş
öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.

2021 -2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SENE BAŞI İL ZÜMRE TOPLANTISI
TEMEL EĞİTİM ( OKUL ÖNCESİ)
SINIF / ALAN / BRANŞ: OKUL ÖNCESİ
TOPLANTI TARİHİ: 06.09.2021
TOPLANTI YERİ: GÜLBAHAR HATUN ANAOKULU
ZÜMRE BAŞKANI BİLGİLERİ:
ADI SOYADI: Aygün AYDIN
İLÇE / OKULU :Çay İlkokulu
TELEFON – E MAİL:05061314278
ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİLERİ:
ADI SOYADI: Ayşe Sandıkçı
İLÇE /OKULU : Çayeli 9 Mart İlkokulu
TELEFON – E MAİL:05432500866
ALINAN KARARLAR :
1. Zümre başkanı Çay ilkokulu Aygün AYDIN , Zümre başkan yardımcısı Çayeli 9 Mart İlkokulu Ayşe
Sandıkçı seçildi.
2. Yazmanlar Hazar Çaysan İlkokulu ŞULENUR ÇANKAYA ve Günay Kıran Anaokulu EMEL BULUT
seçildi.
3. Covid geçiren veli ve çocuktan karantina süreci bitiminde PCR testi istenmesi kararlaştırıldı.
4. Anne baba ve çocuktan HES kodu istenerek E Devlet üzerinden takip edilmesine karar verildi.
5. Pandemi sürecinde ders saatlerinin 40 dakika olmasının okullarda alınması gereken önemli tedbirlerden biri
olacağına karar verildi.
6. Pandemi koşullarında okul dışı oyun alanlarının kullanılmasında bir sorun olmadığı ve bundan sonraki süreçte
de kullanılmasına karar verildi.
7. Uzaktan eğitimin uygulandığı takdirde interaktif eğitim planlarından da yararlanılmasına karar verildi.
8. Covid 19 ‘ un nefes yoluyla geçtiği ve oyuncakların çocuklara bölünmesinin gerekli olmadığına karar verildi.
Eğitim araç gereçlerinin ve oyuncak kutularının sıklıkla dezenfekte edilmesine karar verildi.
9. Mesleki gelişime katkı sağlaması amacıyla Mebbis Hizmet içi Modülünden Kursiyer İşlemleri ile uzaktan
veya yüz yüze eğitimlerlerin takip edilmesine karar verildi.
10. Kaynaştırma öğrencilerini sınıf ortamında daha iyi kontrol etmek ve bu süreci daha verimli yönetebilmek
adına çocuğun bireysel özelliklerine göre özel eğitim öğretmeni (gölge öğretmen) ile sınıf içi etkinliklerinin
yapılmasına karar verildi.
11. Geçen yıl uzaktan ve yüz yüze eğitim sürecinde aile katılımlarının video ve online bağlantı şeklinde yapıldığı
bu yıl da pandemi sürecinin devam etmesinden dolayı aile katılımlarının isteğe bağlı olarak online veya açık
havada yapılmasına karar verildi.
12. Toplantı zümre başkanı Aygün AYDIN tarafından sonlandırıldı.

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI
İL
SINIF/ALAN/BRANŞ: Özel Eğitim
TOPLANTI TARİHİ: 06.09.2021
Toplantı Yeri: Rize Özel Eğitim Meslek Okulu

ZÜMRE BAŞKANI BİLGİLERİ:
ADI SOYADI: Feyyaz ŞENTÜRK
İLÇE/OKUL: Merkez/ Ömer Halaç İşitme Engelliler Ortaokulu
TELEFON- E MAİL: 05064616359-feyyazsenturk@feyyazsenturk.com
ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİLERİ:
ADI SOYADI: Hasan YILMAZ
İLÇE/OKUL: Pazar/ Ahmet Tahtakılıç Ortaokulu
TELEFON-E MAİL: 0541 847 58 46- hsn.bjk-242@hotmail.com

ALINAN KARARLAR:
1.

Uzaktan eğitim sürecinde oluşan öğrenme kayıpları ve davranış problemlerinin tespit
edilerek,önceliklendirmeler yapılarak öğretimin planlanmasına karar verildi.

2. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda BEP ve BÖP planlarının özel gereksinimli tüm
çocuklar için hazırlanmasına, Ünitelendirilmiş Yıllık Planların yapılmasına gerek olmadığına karar
verildi.
3. Özel gereksinimli bireylerin bilgi ve beceriye yönelik kazanımlarının veriye dayalı şekilde
ölçülmesine, ortaya çıkan verilerin değerlendirilerek öğretim sürecinin şekillendirilmesine ve
zenginleştirilmesine karar verildi.
4. Yasal mevzuata uygun her türlü eğitsel talebin okul idarelerince yerine getirilmemesi durumunda
yazılı başvuru yapılmasına karar verildi.
5. Okul ve kurumlarda özel eğitim hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan kurul ve komisyonların
aktif hale getirilmesi için gerekli birlikteliğin sağlanmasına karar verildi.

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL ZÜMRE
TOPLANTISI
(SOSYAL BİLGİLER - TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK-DEMOKRASİ EĞİTİMİ)
SINIF/ALAN/BRANŞ: Sosyal Bilgiler
TOPLANTI TARİHİ:06.09.2021
TOPLANTI YERİ: Merkez Atatürk Ortaokulu
ZÜMRE BAŞKANI BİLGİLERİ:
ADI SOYADI: Gamze ÇERKEŞOĞLU
İLÇE/OKULU: KALKANDERE/DAĞDİBİ ORTAOKULU
TELEFON- EMAİL: 05453137043-gamzecerkes02@gmail.com
ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI:
ADI SOYADI: Halil İbrahim ÇOLAK
İLÇE/OKULU: Güneysu/Osman Erkan Kız İHO
TELEFON- EMAİL: 05543733525

ALINAN KARARLAR

1. Okuma yazma düzeyinde sıkıntı yaşayan öğrencilerin bireysel eğitim planları ile desteklenmesine,
2. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında canlı derslere katılamayan öğrencilerin bu öğretim döneminde
akademik olarak desteklenmesine,
3. Konu ve kazanımların eksik noktalarının sarmal öğretim modeline uygun olarak derinleştirilerek
verilmesine,
4. Uzaktan eğitimde kullanılan dijital içeriklerin, yüz yüze eğitim sürecinde de kullanımının devamına,
5. Süreç değerlendirmeye ağırlık verilip, ortak sınav yapılmayacağına,
6. Gezi, gözlem gibi rutinin dışındaki etkinliklerin sürecin gidişatına göre planlanmasına,
7. Zümre öğretmenlerin alanlarıyla ilgili gelişimi noktasında, hizmet içi eğitimler almasına karar
verilmiştir.

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
SENEBAŞI İL ZÜMRE TOPLANTISI

İL ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI
DERSİN ADI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI YERİ
TOPLANTI SAATİ
ZÜMRE BAŞKANI

: Teknoloji ve Tasarım
: 06.09.2021
: Rize Atatürk Ortaokulu
: 15:00
: Sinan KURNAZ

ALINAN KARARLAR:
1- Toplantıda oy birliği ile Sinan KURNAZ’ın zümre başkanı olarak seçilmesi;
2- Bir önceki dönem zümre toplantısındaki kararları incelenerek, derse uygun gündem maddelerinin
belirlenip oy birliği ile kabul edilmesi;
3- Öğrencilerin başarısını arttırmak için, geçen yıl uzaktan eğitim sürecinde aksayan dersin uygulama
etkinliklerine bu yıl yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber (pandemi kuralları göz önünde
bulundurularak ) ağırlık verilmesi;
4- Kazanımlar doğrultusunda, pandemi koşulları da dikkate alınarak okul dışı öğrenme ortamlarının
değerlendirilmesi;
5- Eğitim ve Öğretim programları uygulanırken, ders etkinliklerinde pandemi koşulları dikkate alınarak
araç ve gereçlerin bireysel kullanılmasına, gurup çalışmalarının yapılmamasına, atölye ve sınıf
ortamlarında gerekli önlemlerin alınması;
6- Kazanımlar doğrultusunda diğer branş öğretmenleri ile iş birliği yapılması;
7- Derslerde anlatım, soru- cevap, gösterip yaptırma, beyin fırtınası, uygulama, benzetim vb. öğretim
yöntem ve tekniklerinin uygulanması;
8- Bakanlığın belirlediği kazanımlar doğrultusunda ilçede görev yapan zümre öğretmenlerinin
uygulanacak yıllık planda birlikteliğin sağlanması;
9- Ölçme ve değerlendirmede 2 sınav, 2 tane de sınıf içi performans notu verilmesi;
10- Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için, yetenekleri doğrultusunda etkinliklerin planlanması;
11- Öğrencilerin derse olan ilgilerinin artırılması için görsel ve işitsel öğelere ağırlık verilmesi;
Kararları alınmıştır.

2021-2022 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI
(TEMEL EĞİTİM)(MERKEZ İLÇE)
SINIF/ALAN/BRANŞ: TÜRKÇE
TOPLANTI TARİHİ: 03/09/2021
TOPLANTI YERİ:ATATÜRK ORTAOKULU
ZÜMRE BAŞKANI BİLGİLERİ:
ADI SOYADI: NURCAN KAHVECİ
İLÇE/OKULU:MERKEZ/ KARASU ORTAOKULU
TELEFON-E MAİL:05373915684-nurcankhvci.55@gmail.com
ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİLERİ:
ADI SOYADI:AYSU KOCA
İLÇE-OKULU: FATİH ORTAOKULU
ALINAN KARARLAR
1.Köy okullarında çay hasadı zamanlarında öğrencilerin okula devamlılığı konusunda dikkatli olunması kararı
alındı.
2.Okul dışı öğrenme ortamları konusunda -salgın şartları göz önüne alınarak-İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün
çıkarmış olduğu okul dışı öğrenme ortamlarını içeren kitap kapsamında çalışmaların yapılması kararı alındı.
3. Beşinci sınıflarda yazma çalışmalarının sık sık yapılması kararı alındı.
4.Ders programlarının ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi; laboratuvar, spor salonu, kütüphane
gibi eğitim ortamlarından planlı bir şekilde yararlanılması kararı alındı.
5.Belirli gün ve haftalar için yapılan etkinliklerin-salgın koşulları nedeniyle- az katılımlı olması ,mümkünse açık
havada yapılması ve sayılarının da mümkün olduğunca azaltılması kararı alındı.
6.Belirli gün ve haftalar için hazırlanan görüntülerin salgın koşulları sebebiyle öğrencilere sınıflarında
izlettirilmesi kararı alındı.
7.Sene başında yapılan seviye tespit sınavları incelenip sonuçlarına uygun çalışma yapılması kararı alındı.
8. Eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında “Eba materyallerinin” ana kaynak olarak kullanılması kararı alındı.
9.Kasım ayının ilk haftası birinci sınavın, ocak ayının ilk haftası ikinci sınavın yapılması kararı alındı. İkinci
dönem ilk sınavın nisan ayının ilk haftasında, ikinci dönem ikinci sınavın ise mayıs ayının son haftasında
yapılması kararı alındı.
10.Mesleki gelişmelerle ilgili öğretmenler arasında oluşturulan grup üzerinden iletişim halinde olunması
kararı alındı.
11.Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programlarının aksatılmadan
uygulanması kararı alındı.

