
TRABZON EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 2015 BAŞVURU FORMU 

1.Üç bölümden oluşan başvuru formunu Times New Roman 12 punto ile elektronik ortamda madde numaraları altında yer alan 
boşlukları, açıklamaları dikkate alınarak doldurunuz. 
2 Elektronik ortamda iyiorneklertrabzon@hotmail.com adresine e posta olarak ya da elektronik ortamda projeler birimine teslim 
edilmelidir. Onaylı çıktısı müdürlüğümüz ek bina projeler birimine elden ya da resmi yazı ile teslim edilmelidir. 
3. Başvuru formunuzun adına (Word belgesinin adını) çalışmanızın adını yazınız. Formu doldururken herhangi bir kısaltma 
kullanmayınız. 
  
Bölüm A 

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 2015 TRABZON 
Bu metni siliniz. Bu bölüm; çalışmanızın etiketi olarak kullanılacaktır. Örnek için; Eğitimde İyi Örnekler 2014 

(http://trabzon.meb.gov.tr/www/egitimde-iyi-ornekler/icerik/310 )web sayfasını ziyaret ediniz 
İLÇE ORTAHİSAR 
ÇALIŞMA ADI HAYATI DRAMA İLE ÖĞRENİYORUM 
ÖĞRETMENİNİN ADI SOYADI BARIŞ SERT 
OKULU TED TRABZON ÖZEL İLK ve ORTA OKULU 
ÇALIŞMA YAPILAN DERS ADI DRAMA 
ÇALIŞMA YAPILAN SINIF SEVİYESİ 7-8  YAŞ (1.- 2. SINIF) 
UYGULAMA ÖZETİ Çocuklarımıza problem çözmeyi fikir üretmeyi ve 

ahlaki değerleri öğretirken yaparak yaşayarak 
öğretmenin daha kalıcı olduğu konusunda hemfikiriz. 
Bu bağlamda çocuklarımıza hangi ders, konu ya da 
alan olursa olsun mutlaka yaparak yaşayarak, 
uygulayarak öğrenebilecekleri göstermek amacıyla bu 
çalışma hazırlanmıştır.  

SİZCE SUNUM YA DA UYGULAMANIZA 
İZLEYİCİ OLARAK KATILABİLECEK 
SINIF / BRANŞLAR 

Bu çalışma da anasınıfı ve sınıf öğretmenlerine yönelik 
konu esas alınmıştır. Drama her branş ve alanda 
rahatlıkla uyarlanabilir ve uygulanabilir olduğundan 
tüm branşlara sunum yapılabilir. 

E-POSTA sert.ktu.61@gmail.com 
TELEFON 0-530 541 0833 
 

Bölüm B: 

 
ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 
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BAŞVURU YAPILAN ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ 
Sunum               
  

(     ) Başvurusunu katılımcılara sunum yapmak isteyenler içindir. 

Atölye çalışması      
 

( X ) 
Başvurunun tamamını ya da bir bölümünü atölye çalışması olarak 
uygulamalı gerçekleştirecek olanlar içindir. 
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ÇALIŞMANIN ÖZETİ: Çocuklarımızın bir durumu, bir problemi çözerken farklı 
pencerelerden bakabilmesi, farklı kişilerin farklı düşüncelere sahip olduğunu görmesi, empati 
kurması ya da başkalarının düşüncelerine saygı duyması esas alınmıştır. Bir karar alırken bu 
kararın ne gibi sonuçlar doğuracağını; olumlu ve olumsuz sonuçlarla nasıl başa 
çıkılabileceğini yaparak yaşayarak öğrenme yöntemi olan drama ile öğrenmek ve öğretmek en 
iyi yöntemlerden bir tanesi kabul edilir. 
Drama ile günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz bir sorunu her yaş seviyesine uygun 
şekilde planlayarak öğretmek ve uygulamak mümkündür. 
Konu: Karar Verme 
 



 Problem durumu veya geliştirilecek durumu tanımlayınız; En doğru şekilde nasıl 
karar verilir ve karar verilirken neler göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Çalışmanızı geliştirme amacınız; çocuklara sadece kendi pençelerinin olmadığı, farklı 
kişilerin farklı düşünceleri olabileceği, bunlardan bazıları düşünceleri ile aynı 
doğrultuda bazıları ise zıt olabileceği ve bunlara saygı duyulması gerektiğini öğretmek 
amaç edinilmiştir. 

 Çalışmanın kullanılabileceği ders ve sınıf seviyeleri, hedef grup; Anasınıfı (7-8 yaş 
grubu ele alınmıştır.(7’ den 70’ e her yaş ve mesleğe uyarlanabilir). 

 Çalışmanızı nasıl uyguladığınız, hangi aşamalarla uyguladığınız; Çocukları önce 
ortama alıştırmak ve kişiler arası farklılıkların olduğundan bahsetmek gerekiyor. 
Karar verme ile alakalı hazırlayıcı ara değerlendirme soruları sorarak çocukların 
zihinlerini açma çalışmaları yapılır, sonrasında konu bir hikâye üzerinden anlatılarak 
çocukların canlandırmaları istenir. Karar verme aşamasında bilinç koridoru 
tekniğinden yararlanarak olumlu ve olumsuz sonuçlara ulaşma sağlanır. Kişi kişisel 
açıklamasını yaparak kararını verir. 

 İşlem basamaklarınız, geliştirdiğiniz uygulama araçları ve faaliyetleriniz; Isınma, ara 
değerlendirme, beyin fırtınası, hikâyeleştirme, bilinç koridoru değerlendirme(resim 
çizme veya konu ile alakalı üç boyutlu çalışmalar yapılabilir. 

 Nitel veya nicel olarak elde edilen sonuçlar; Kişinin(çocuğun) karar verirken 
gördükleri ve göremediklerinin ortaya konması, empâti becerisinin gelişmesi.  

 Öğrenci başarısına, paydaşlara ve kurumunuza katkısını belirtiniz; Üretici düşünen,  
empati yapan, düşüncelere saygılı, karar verirken her yönüyle değerlendiren sağlam 
kararlar verebilen bireyler yetiştirme. Kişilik gelişimine büyük ölçüde katkı sağlar ve 
toplum içerisinde yer edinmesi kolaylaşır. 

 Uygulamanız hakkında görüşünüzü açıklayınız; drama günümüzde her ders ve alanda 
rahatlıkla uygulanabilen öğrenmeyi kalıcı ve eğlenceli hale getiren hedef yaş kitlesinin 
geniş olması ve her konuya uyarlanabilme esnekliği olması pozitif yönleridir. 
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UYGULAMANIZI TANITAN 4 FOTOĞRAF EKLEYİNİZ. 

                    
 

                       



MATERYALLERİNİZİ EKLEYİNİZ.  

       
 



  

 
Bölüm C: 

 

 

BAŞVURU SAHİBİNE ve ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 
(Bu bilgiler İyi Örnekler 2015 Trabzon istatistiği için kullanılacaktır) 

Başvurusu yapılacak çalışmanız için aşağıdaki sorulara cevabınız; Evet ise “E” hayır ise “H” 
yanıtı yazınız. Bu çalışma ya da uygulama için; 

E / H 

1 İlimizde iyi örneklere ilk kez başvurusu yapılmıştır. E 
2 İlimizde iyi örneklere önceki yıllarda başvurusu yapılmış sunum yapmış fakat geliştirilmiştir. H 
3 İlimizde iyi örneklere önceden başvurusu yapılmış sunum yapmamış, fakat geliştirilmiştir H 
4 İlimizde iyi örneklere önceden başvurusu yapılmış sunum yapmamıştır. H 
5 Ulusal düzeyde bir programa başvurusu yapılmış sunum yapmıştır. H 
6 Ulusal düzeyde bir programa başvurusu yapılmış sunum yapmamıştır H 
7 Farklı bir çalışmanın, projenin, uygulamanın vb geliştirilmiş uyarlanmış halidir E 
8 Bir başka programa başvuru yapılmıştır. H 
9 Bu çalışma bir ders materyalidir. E 
10 Bu çalışma sosyal bir yön içermektedir. E 
11 Bu çalışma okul içi bir iyi uygulama örneğidir E 
12 Bu çalışma birden çok derste kullanılabilir. E 
13 Bu çalışma sadece bir ders veya sınıf seviyesinde kullanılabilir. H 
14 Bu çalışma birden fazla branşta kullanılabilir E 
15 Bu çalışma farklı sınıf seviyelerinde de kullanılabilir E 
16 Başvuru sahibi 2011-2012-2013 2014 İyi örnekler paylaşımına  izleyici olarak katılmıştır. H 
17 Okulumuzdan önceki yıllarda en az bir iyi örnek başvurusu yapılmıştır H 
18 Bu çalışmadan önce de tarafımdan proje, araştırma vb bir başvuru yapılmıştır. H 
19 Bu çalışma şahsım tarafından geliştirilmiş orijinal bir çalışmadır. E 
20 İyi örnekler çalışmaları için tanıtım ve yönlendirmeleri yeterli buluyorum. E 



 
 

Başvuru Sahibi                 Okul Müdürü 
 BARIŞ SERT                                                                                                                          AYHAN TURGUT 
      İmza   İmza 
   Onay 


