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Talim Terbiye Kurulu’nun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararı Mart 2014-2678 sayılı Tebliğler
Dergisinde yayımlanan ‘’öğretmenlik alanları atama ve ders okutma ‘’ esaslarına göre ‘’Düşünme
Eğitimi’’ dersinin Felsefe Grubu, Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenleri tarafından okutulması kararı
alınmıştır. Ancak bu karar alındığında Düşünme Eğitimi dersi seçmeli ders olduğu için Ortaokullarda
bulunan Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenleri tarafından verilmekte idi.
İlk olarak; 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Düşünme Eğitimi dersi ortaokullarda kademeli olarak 7
ve 8’inci sınıflarda zorunlu ders olarak okutulması kararı alınmıştır. Ancak seçmeli iken işlenen bu ders
Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenleri tarafından, kendi derslerinin devamı şeklinde işlenmekte idi.
Düşünme Eğitimi dersi ayrı bir disiplin alanı olduğu için; bu dersin hedef ve kazanımları da dikkate
alındığında içeriğinin Felsefe Grubunun alanına girdiği görülecektir. Dolaysıyla dersin sadece Felsefe
Grubu öğretmenleri tarafından verilmesi dersin amacına ulaşmasını sağlayacaktır.
İkinci olarak; Talim Terbiye Kurulu tarafından Felsefe Grubu mezunlarına ayrılmış 13 ders varken, 12
yıllık zorunlu eğitimde, bu 13 derse verilen saat, sadece 11. Sınıflarda 2 saatlik Felsefe dersidir. Diğer
12 ders seçmeli haldedir. Ayrıca seçmeli derslere atama yapılmadığı için de bu dersler, Felsefe Grubu
öğretmenleri yerine, atanmış farklı branştaki öğretmenler tarafından verilmektedir. Bu dersler
okullarda seçmeli iken LYS ve YGS gibi öğrencilerimizin hayatında önemli bir yere sahip olan bu
derslerden sınavlarda öğrenciler 24 sorudan sorumlu tutulmaktadır; fakat bunların eğitimi alınmadığı
için 2015 yılında bu derslerden çıkan soruların tamamını doğru cevaplayan bir tane öğrenci
çıkmamıştır. Bu derslerin seçmeli olması sadece atanamamış binlerce Felsefe Grubu mezununu değil,
bu sınavlara girmek zorunda olan öğrencileri de, atandığı halde okul okul dolaşarak ders saatini
tamamlamaya çalışan atanmış Felsefe Grubu öğretmenlerini de mağdur etmektedir. Bu sorunların
çözümü için Düşünme Eğitimi dersi ile ilintili olan Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleri eskiden
olduğu gibi zorunlu yapılmalıdır.
Bu doğrultuda talebim; Talim Terbiye Kurulunun kararını düzletilip ‘’Düşünme Eğitimi’’ dersinin
yalnızca Felsefe Grubu öğretmenleri tarafından okutulması ve bu ders ile ilintili olan diğer
derslerinin(Psikoloji-Sosyoloji -Mantık) zorunlu ders olmasıdır.
Gereğinin yerine getirilmesini arz ederim.

