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DİN KÜLTÜRÜ DERSİ VE DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLERİ İLE İLGİLİ ANKET

  

 4.sınıftan 8.sınıfa kadar karma sınıfta yapmış olduğum anket neticesinde 17 farklı soruya
verilen cevaplarda şu kanaat ve sonuca varılmıştır.

  

1-Din dersini gerekli buluyor musunuz?
 İstisnasız hepsi tarafından Evet cevabı verilmiştir.

  

2-Din dersinde dininizi yeterli öğreniyor musunuz?Bu konuda tavsiyeleriniz nedir?
 Helal ve haramı öğrenmekte olduklarını,tavsiyelerinde 3-4 saat olmasını,derslerle ilahi
söylenmesinin yararlı olduğunu söylemişlerdir.

  

3-Din dersi öğretmenlerinizi yeterli buluyor musunuz?
 Yeterli bulduklarını,ellerinden geleni yaptıklarını söylemişlerdir.

  

4-Din derslerinde nelerin verilmesini isterdiniz?
 Konuların daha net olmasını,Peygamberimizin hayatının anlatılmasını,Kur’an-ı Kerim dersinin
olmasını,sınıfa halı getirerek namazın kılınışının bu şekilde gösterilmesini,Arapça yazısının
yazılıp öğretilmesini,Din dersine yakışan konuların verilmesini,cin ve ve ruhlar hariç bütün
konulardan ve Kur’an dersinin verilmesini istediklerini söylemişlerdir.

  

5-Din dersi öğretmenlerinizde olmasını istediğiniz şeyler nelerdir?
 İyimser,güleç,esprili,sıcak olmalı,rahatsız edenleri uyarmasını,güzel anlatımlı olması..

  

6-Din dersinde olmasını istemediğiniz şeyler nelerdir?
 İsteksiz olmamalı,kızgın olmamalı,sorduğumuz soruların tamamını anlatması,gayrı
Müslimlerden de bahsetmesi.
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7-Din dersi öğretmenlerinizde olmasını istemediğiniz şeyler nelerdir?
 Çok ödev vermemesi,yazılı yapmaması,dövmemesi,sigara kullanmamalı,çok ciddi olmamalı.

  

8-Dini bilgilerinizi öğrenmede ve öğretmede din dersi öğretmenlerinin mi,cami hocalarının         
mı,müftülerin mi ders vermelerini isterdiniz?Neden?
 Öğretmenlerin vermesini,az bir kısmı müftülerin vermesini söylemişlerdir.

  

9-Din dersi olmasaydı dininizi nasıl öğrenmek ister,hangi yolları denerdiniz?
 Cami hocalarına gider,her yolu denerdim.

  

10-Ortaöğretimde iki saat,liselerde bir saat olmasını yeterli buluyor musunuz,neden?
 Liselerde 2 saat omalı..ilköğretimlerde 2 saat yeterli değil..

  

11-Din dersleri nasıl verilmeli?Uygulamada neler yapılmalı?
 CD izletilmeli..test yapılmalı..

  

12-Din dersi kitaplarını yeterli buluyor musunuz.Bu kitaplara ek neleri tavsiye edersiniz?
 Gençlik ve aile konusunda bilgi verilmeli..test olmalı..Derin konulara girilmemiş,anlatımı çok
olan konular işlenmiş..Yaşanmış olaylar anlatılmalı.

  

13-Din derslerinden öğrendiklerinizin ne kadarını uyguluyorsunuz,neden?
 Detaylı anlatılması güzel.

  

14-Din dersleri ile ilgili olarak genel teklif ve tavsiyeleriniz nelerdir?
 Disiplin daha sıkı olmalı.Kötü alışkanlıklardan korunma yolları öğretilmeli.Ziyaretlere
götürülmeli.

  

15-Din dersinin ve öğretmenlerinizin sizde bıraktığı etki var mıdır,yazın.
 İlahilerin derste okunması beni çok etkiliyor.Garib olaylar anlatılınca benim başıma gelir mi diye
düşünüyorum,aklımda kalıyor.Peygamberimizi rüyada göreceğimizi veya evimize geleceği sözü
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beni çok etkiledi.

  

16-Din derslerinin sadece okulda mı verilmesini ve buna ek olarak nasıl devam
ettirilmesini                istersiniz?
 Konferans salonlarında,okulda verilenler dışarıda da devam etse,daha çok ısınır ve
bağlanırız.Ailede de devam etmeli.Tv,radyo ve kurslarda da verilmeli.

  

17-Din dersinde en memnun olduğun ve olmadığın bir durumu yaz. 
 İlahi okunması,yaşanmış ve de geçmişte olan olayların anlatılması,Hikayelerin
anlatılması,konunun geniş anlatımı..sınıfa mutlu girmesi istediklerimiz.
 İstemediğimiz;sorular kolay olmamalı,dövme olmamalı…
 *60 kadar öğrenci üzerinde yaptığımız bu anket tam arzu edileni yansıtmasa da en azından bir
bilgi vermekte ve yarar sağlamaktadır.
 Burada öğrencilerin farklı seviyeleri söz konusu olduğu gibi,özel halleri göz ardı edilmemelidir.
MEHMET  ÖZÇELİK
15-12-2005
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