
EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 2016 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. Başvuru formunu n teslim edilmesi 
o Elektronik ortamda iyiorneklertrabzon@hotmail.com adresine e posta olarak ya da elektronik ortamda projeler 

birimine teslim edilmelidir.  
o 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 2016 TRABZON 

 
İLÇE ORTAHİSAR 
ÇALIŞMA ADI SANAT VAKTİ  
ÖĞRETMENİNİN ADI SOYADI ALİ KEMAL MUTLU 
OKULU 80. YIL MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ 
ÇALIŞMA YAPILAN DERS ADI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI. 
YAPILAN ÇALIŞMANIN SINIF SEVİYESİ 9,10,11,12 
UYGULAMA ÖZETİ       Her bireyde, belli bir yetenek alanına sahip olma, 

belli bir alana ilgi duyma ve onu sürdürme özelliği 
mevcuttur. Ancak yaşantılar, zorunluluklar bu 
nitelikleri bazen olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle 
meslek lisesi okul türlerinde öğrenim gören 
öğrencilerde bu olumsuzluk en büyük sorunlardan biri 
olarak dikkat çekmektedir.  
      Proje konusu seçilirken ülkemizdeki meslek 
liselerinde okuyan öğrencilerin sanatsal eğilimlerinin 
ya da yeteneklerinin geri planda kalması ya da 
körelmesi sorunu etkili olmuştur. 
       Sorunun tespitinde ve araştırmanın oluşmasında 
öğrenim görülen okuldaki somut örnekler etkili 
olmuştur. Bazı öğrencilerin derslerde belki karalama 
olarak belki can sıkıntısı sebebiyle yaptıkları ya da 
yazdıkları sanatsal çalışmaların gün yüzüne çıkarılması 
gerekliliği bu projenin ana amacıdır.  
 

SİZCE SUNUM YA DA UYGULAMANIZA 
İZLEYİCİ OLARAK KATILABİLECEK 
SINIF DÜZEYİ / BRANŞLAR 

9,10,11,12 ve  sanat içerikli her alana uygundur. 

E-POSTA alikemalmutlu10@gmail.com 
TELEFON 05373890769 
 
Bölüm B: 

 
ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 
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BAŞVURU YAPILAN ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ 
Sunum               
  

( X    ) Başvurusunu katılımcılara sunum yapmak isteyenler içindir. 

Atölye çalışması      
 

(     ) 
Başvurunun tamamını ya da bir bölümünü atölye çalışması olarak 
uygulamalı gerçekleştirecek olanlar içindir. 

2 

 
 
 
 
 
 
 



ÇALIŞMANIN ÖZETİ:  
 

 Problem durumu veya geliştirilecek durumu tanımlayınız;  
        Her bireyde, belli bir yetenek alanına sahip olma, belli bir alana ilgi duyma ve onu 
sürdürme özelliği mevcuttur. Ancak yaşantılar, zorunluluklar bu nitelikleri bazen 
olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle meslek lisesi okul türlerinde öğrenim gören 
öğrencilerde bu olumsuzluk en büyük sorunlardan biri olarak dikkat çekmektedir. 

 Çalışmanızı geliştirme amacınız;  
                       Proje konusu seçilirken ülkemizdeki meslek liselerinde okuyan öğrencilerin sanatsal 
eğilimlerinin ya da yeteneklerinin geri planda kalması ya da körelmesi sorunu etkili olmuştur. 
                  Sorunun tespitinde ve araştırmanın oluşmasında öğrenim görülen okuldaki somut 
örnekler etkili olmuştur. Bazı öğrencilerin derslerde belki karalama olarak belki can sıkıntısı 
sebebiyle yaptıkları ya da yazdıkları sanatsal çalışmaların gün yüzüne çıkarılması gerekliliği bu 
projenin ana amacıdır.  

 
 Çalışmanın kullanılabileceği ders ve sınıf seviyeleri, hedef grup;  

         Çalışmamız, tüm meslek liselerinin hedef grubundaki sanata yeteneği olan 
öğrencilerini ve sanata ilgisi olan tüm kurum çalışanlarını içine almaktadır.Türk Dili ve 
Edebiyatı ile Görsel Sanatlar alanlarının her türlü ürünü sınıf seviyesine bakılmaksızın 
belli periyotlarda, oluşturulmuş topluluk öğrencilerince sergilenmektedir. 
 
 

 Çalışmanızı nasıl uyguladığınız, hangi aşamalarla uyguladığınız; 
                    Projenin oluşma ve uygulama sürecindeki planlama şu şekilde yapılmıştır:  Sorunun 
tespiti, gözlemlerin yapılması, danışman öğretmenin süreci planlaması, projeyi uygulayacak 
grup öğrencilerinin seçimi, eserlerin her ay toplanarak grup öğrencileri tarafından seçilmesi ve 
nihayetinde sergilenmesi şeklinde özetlenebilir. 
                   

İşlem basamaklarınız, geliştirdiğiniz uygulama araçları ve faaliyetleriniz; 
                      Süreçte, önce sanata ilgisi olan öğrencilerin tespiti ve eserlerinin toplanması için 
Danışman Öğretmen tarafından sınıflara duyurular yapıldı. Okulun  en işlevsel yerlerine afişler 
asılarak öğrencilere tanıtım yapıldı ve öğrenciler bu etkinlik için teşvik edildi. İlerleyen 
sürelerde 15 kişilik gönüllü öğrenci belirlenerek her birine "Sanat Vakti " yazılı yaka kartı 
dağıtıldı. Okulda duyuru yapılarak sanatın her türlüsüne ilgisi ve yeteneği olan öğrencilerden, bu 
kartı takan öğrencilerle iletişim kurmaları ve eserlerini onlara vermeleri istendi. Gelen eserlerin 
seçimi ve sergilenmesi bu grup tarafından üstlenildi. Her ay güncellenen bu köşede en çok 
beğeni kazanılan eserlerin yıl sonu okul sergisinde sunulacağı duyurusu yapılarak öğrenciler 
güdülendirildi ve motive edildi. 

 
          
            Nitel veya nicel olarak elde edilen sonuçlar;  
 
Neyi Başardık: 
 
5 ayda;  
 
5 sergi açtık,  25 farklı öğrenciyi sanatsal ürün ortaya koymaya teşvik ettik.  
 
Bu öğrencilerden 61 eser topladık. Topluluk üyelerine 19 yaka kartı dağıttık. 
 
(5 şiir, 4 karikatür, 2 kompozisyon, 50 resim) 
 
 
 
 
 
 



Öğrenci başarısına, paydaşlara ve kurumunuza katkısını belirtiniz; 
Çalışmamızın kurumumuza katkılarını şu şekilde sıralayabiliriz: 
- Öğrencilerdeki sanatsal yeteneği ortaya çıkardık 
- Sanata ilgi duymalarını sağladık 
- Eserlerini yayımlayarak sanatsal eğilimlerini pekiştirdik 
- Öz güvenlerini arttırdık 
- Okula sürekli  işleyen görsel bir köşe kazandırdık 
- Grup halinde çalışmaya teşvik ettik 
- Öğrencilerin problem çözme, gözlem ve sergileme yeteneklerini ortaya çıkardık 
- Yıl sonunda final sergisi açarak okulda farkındalık oluşturduk. 
             

 Uygulamanız hakkında görüşünüzü açıklayınız;  
              
           Bu uygulamanın ülke genelindeki meslek liselerinde de uygulanması ve bu sayede sanata 
meyli olan öğrencilerin bu yeteneklerinin körelmemesi amacı vardır. Çalışmamızda hiç değilse 
bu öğrencilerin gelecekte mevcut yetenekleriyle yeni ürünler ortaya koyabilmeleri 
önerilmektedir. 
           Eğer bu çalışma ülkemizin tüm meslek liselerinde uygulanabilirse düşüncemiz o dur ki 
pek çok sanatçı ve sanat eseri kaybolmaya mahkum olmayacak. Bu sayede ülkemizde her 
yönüyle sanatsever bir topluluk oluşturabileceğiz. 
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UYGULAMANIZI TANITAN 4 FOTOĞRAF EKLEYİNİZ. 
 

 
 



.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

MATERYALLERİNİZİ EKLEYİNİZ.  

Mor renkte kumaş (7m/4m) 
      Kilim  
      Sehpa 
      Ayaklı ilan panosu (3 adet) 
      Branda (3m/1.5m) 
      Renkli karton 
      Eser değerlendirme ve seçim cetveli  
      Cetvel, kalem, sulu boya vb. kırtasiye ürünleri 
 

Sanat Vakti Topluluğu Öğrenci Grubumuz: 
 
Biz Kimiz? 
 



 
 
 
 
 

 
  



Bölüm C: 

 

 
 
 

Başvuru Sahibi                 Okul Müdürü 
Adı ve Soyadı         Adı ve Soyadı 
      İmza   İmza 
 
Ali Kemal MUTLU   Onay 

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. H 
2 İlimizde iyi örneklere önceki yıllarda başvurusu yapılmış sunum yapmış fakat geliştirilmiştir. E 
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 E 
7 Farklı bir çalışmanın, projenin, uygulamanın vb geliştirilmiş uyarlanmış halidir H 
8 Bir başka programa başvuru yapılmıştır. E 
9 Bu çalışma bir ders materyalidir. H 
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 E 
18 Bu çalışmadan önce de tarafımdan proje, araştırma vb bir başvuru yapılmıştır. E 
19 Bu çalışma şahsım tarafından geliştirilmiş orijinal bir çalışmadır. E 
20 İyi örnekler çalışmaları için tanıtım ve yönlendirmeleri yeterli buluyorum. H 


