
 

 

 

 

 

 

TARİH YAZAN BUGÜNLERDE UZAKTAN TARİH ANLATMAK 

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen 

hakikat, insanlığı şaşırtacak bir hal alır.” ilkesi ile daima objektifliği esas alarak tarihi öğrencilerimize anlatmak, onlarla 

keşfe çıkmak, kalıcı öğrenmeyi sağlamak, eğlendirmek, toplumsal bütünlük ve insanca yaşamanın sağlanması adına bir 

bilinç oluşturabilmek, biz Denizatı Anadolu Lisesi Tarih Öğretmenlerinin ana hedefidir.  

Bizler, okulumuzda her zaman “yaparak ve yaşayarak” öğrenilir ve öğretilir tezini savunduk. Yalnızca geçmişi 

anlatmadık, geçmişte yapılan hatalardan ders çıkaran Tarih bilimini öğrencilerimizin hafızalarına kazıdık.  

 

 

 

 

Devletlerin ekonomik/siyasi çöküşlerini anlatırken, ileride bu ülkeyi yönetecek çocuklarımızın belki de aramızdan 

çıkacağını düşünerek, onlara neden-sonuç ilişkisi içerisinde düşünmeyi öğreterek, geçmişten ders çıkarmalarını ve 

geleceğe yön vermelerini sağlamaktı amacımız. 

O halde Tarih dersinin amacı öğrencileri sadece hayata hazırlamak olmamalı, onları bugün içinde hayatla 

bütünleştirmek olmalıdır düşüncesini savunan bizler, hızlı bir değişimin yaşandığı salgın günlerinde eğitim-öğretim 

hayatını ekranlara taşıyarak öğrencilerimizin de aktif katılımıyla tarihsel bilgiyi kullanarak analiz ve sentez 

yapabilmelerini teşvik ettik. 

 

 



 

 

11. sınıflarımızda interaktif eğitim günlerinde Tarih dersi; Fen sınıflarında ikişer saat, TM sınıfımızda ise 5 saat olarak 

işlenmektedir. Konularımız; “Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri” ile “Sermaye ve Emek”tir. 

 

 Dersimizi anlatırken tablo, harita, tarihi resim ve levhalardan çokça yararlanarak öğrencilerimize ezber ağırlıklı bilgiler 

yüklemek yerine, zihinsel becerilerini ön plana çıkarmaları sağlanarak, bilgiye erişebilme ve etkili kullanma becerileri 

ile donatmaya çalışıyoruz.  

 

 

 

 Soru: Döneme dair tarihsel olgulara dayanarak iki karikatürü ayrı ayrı yorumlayınız? 



 

Derslerimizi işlerken okul panolarımızda var olan haritalarımızı da unutmayarak canlı derslerimizde kullanmayı hiç 

ihmal etmedik. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerini anlatırken aşağıdaki şekilde kıyaslamalı haritaları da kullanarak 

öğrencilerimizin muhakeme yeteneğine güç katmış olduk. 

 

 

Böylelikle kendilerine ve çevrelerine karşı olumlu tutumlar geliştirmiş bireyler olarak yetiştirilmelerini hedefliyoruz. 

Ders sonrasında verilen pekiştirme, etkinlik ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan ödevler ile de öğrendikleri konuyu 

daha da pekiştirmelerini sağlamış oluyoruz. Ödevlerin değerlendirilmesinde ise; öğrencilerimizin araştırma 

sürecinde sarf ettikleri emek, Türkçeyi etkili ve doğru kullanma çabaları ile farklı kaynaklardan yararlanma gibi hususları 

da önemsiyor ve ödevleri okulda olduğu gibi sıkı bir takip sürecinden geçirmeyi ihmal etmiyoruz. 

O halde okul her yerde, siz evde kalın diyor ve sağlık diliyoruz. 

 


