
TRABZON 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 formunun 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 YOMRA 
ÇALIŞMA ADI FARKLI MEYVELER DİKİYORUM, FARKIMI 

GÖSTERİYORUM 
ÖĞRETMENİNİN ADI SOYADI NURAY KUL 
OKULU YOMRA YAVUZ SELİM İLKOKULU 
ÇALIŞMA YAPILAN DERS ADI TOPLUMSAL UYUM BECERİLERİ 
YAPILAN ÇALIŞMANIN SINIF SEVİYESİ ÖZEL EĞİTİM SINIFI(İLOKUL) 
UYGULAMA ÖZETİ Yomra’daki Tüm çocuk parklarına farklı meyve fidanı 

dikerek bireylerin üretkenliğini ortaya koyup, 
toplumda yaşam kalitelerini en üst seviyeye çıkarmak 
için çalışma yapıldı. 

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

 
Tüm Sınıflar/Tüm Branşlar 

E-POSTA nuraykul1961@hotmail.com 
TELEFON 505 498 2724 
 
Bölüm B: 

 
ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 

 

1 

BAŞVURU YAPILAN ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ 
Sunum               
  

(  X  )  

Atölye çalışması      
 

(  X  ) 
Trabzon‘da uygulamalı olarak örnek olması açısından çocuk 
parklarına meyve fidanları dikilmesi. 

2 

ÇALIŞMANIN ÖZETİ:  
 

 Problem durumu veya geliştirilecek durumu tanımlayınız; Özel eğitim 
öğrencilerinin temel ihtiyaçlarının yanında ilgi ve isteklerini belirleyip, gelecekte 
hangi meslekte yer alabileceklerini belirleyip, üretkenliklerini keşfedip Yomra’daki 
tüm çocuk parklarına farklı meyveler dikerek özel eğitim öğrencilerinin 
farkındalığını ortaya koymayı sağladık. 

 Çalışmanızı geliştirme amacınız; Özel gereksinim ve diğer bireylere örnek teşkil 
etmesi için farklı oyun parklarına farklı fidanlar dikerek kendilerini 
gerçekleştirmelerini amaç edindik. 

 Çalışmanın kullanılabileceği ders ve sınıf seviyeleri, hedef grup; Hayat Bilgisi, 
Sosyal Bilgiler, Toplumsal Uyum Becerileri Dersi. 1-2-3-4. Sınıf seviyeleri öğrenci 
çalışmaları için uygundur. 

 Çalışmanızı nasıl uyguladığınız, hangi aşamalarla uyguladığınız; Yomra 
Belediyesinden çalışmalarımızı uygulayabilmek için izin alındı. Uygun gün seçildi. 
Fidanlar iklime ve yere uygun seçilerek, İlçe Belediye Başkanın, Mili Eğitim 
Müdürü ve Okul İdaresi, Öğretmen, Yardımcı personel, veli ve öğrenci birlikteliği 
ile fidanlar uygun parklara dikildi. Plan dahilinde sulamalar yapıldı. Öğrencilerin 
birer meyve fidanı oldu. Fidanlar resimlenip etiketlendirildi. Büyümesi için 



gübrelemesi, sulaması rutin olarak takip edilmektedir. Meyvelerin gelişimi aile ve 
çocuklarla plan dahilinde yapıldı. 

 İşlem basamaklarınız, geliştirdiğiniz uygulama araçları ve faaliyetleriniz; İşlem 
basamakları plan dahilinde gerçekleştirildi. 

 Nitel veya nicel olarak elde edilen sonuçlar; Meyvemiz yeşerdi. Doğru sonuçların 
alınabilmesi için takip sıkı tutuldu. Veli ve öğrencilerle, meyveler gübrelendi, 
sulandı. Nicel elde edilen sonuçlar ve uygulamaya dönük yapılan çalışmalar, 
bireydeki değişim somut olarak gözlemlendi. Çocukların kendilerine olan 
özgüvenleri değişti. Başarabilirim duyguları gelişti. Amaca dönük neler 
yapabileceklerinin farkına vardılar. Bireyin ilgisi ve isteği doğrultusunda 
üretkenliği fark edildi. Geleceğe dönük yatırımları şimdiden görmeye başladık. 
İşbirlikçi yöntemle yapabildiklerinin sınırının olmadığını gözlemlediler. Dışa dönük 
eğitim ve öğretimin kalıcılığını ortaya koyduk. Farklı özellikteki bireylerin aynı işi 
yapabilme ve yardımlaşma, paylaşma duygusunu yaşatarak bireyleri mutlu hale 
getirdik.  

 Öğrenci başarısına, paydaşlara ve kurumunuza katkısını belirtiniz; Öğrenci 
başarısına katkısı yapabilme, üretebilme, paylaşabilme duygusunu geliştirdi. 
Doğaya saygıyı, değerli bulmayı, sınırlı yaşamdan kendilerini kurtarıp 
sosyalleşmeyi, akranları ile aynı ortamı paylaşmayı öğrendiler. Güven veren 
iletişim ortamında yeni oyunlarla yeni kuaralları öğrenmeyi, empati kurmayı 
öğrendiler. Proje aileyi eğitime katarak çocukları için neler yapabileceklerini somut 
olarak gösterdi. Paydaşlara ve kurumumuza katkısı uyumlu bir kaynaşma ortamı 
sağlanarak, farkında olmadan sosyal bir ortamda yaşamayı öğrendiler. 
Projemiz paydaşlarımıza örnek çalışmayı yaşadıkları yerde uyguladıklarında kalıcı 
sonuçlar alabileceklerini gösterdi. 

 Uygulamanız hakkında görüşünüzü açıklayınız; Projemiz Türkiye ve Dünya 
genelinde tüm iklimlere ve farklı bireylere farklı meyve fidanı diktirerek sağlıklı 
birey olmayı hedefleyecektir. 

3 UYGULAMANIZI TANITAN 4 FOTOĞRAF EKLEYİNİZ. 



 
 

 
                                          
 
 
 

 

 
 

MATERYALLERİNİZİ EKLEYİNİZ.  



 

  



Bölüm C: 

 

 
 
                                                                                                                                                     

Nuray KUL                 Salih KARTAL 
Adı ve Soyadı         Okul Müdürü 
      İmza   İmza 
   Onay 

BAŞVURU SAHİBİNE ve ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 
 

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 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 H 
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. E 
19 Bu çalışma şahsım tarafından geliştirilmiş orijinal bir çalışmadır. E 
20 İyi örnekler çalışmaları için tanıtım ve yönlendirmeleri yeterli buluyorum. E 


