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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. 
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ÇALIŞMANIN ÖZETİ:  
Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı yapmak, çocuklara kitap okuma 
alışkanlıkları kazandırmak… 

 Problem durumu veya geliştirilecek durumu tanımlayınız; Hazır hikâye 
kitaplarına olan bağımlılık, kitap okuma alışkanlığı, öğretmenlerin mesleki 
gelişimi… 

 Çalışmanızı geliştirme amacınız; 1-Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı 
sağlamak, yaratıcılıklarını geliştirmek.2-Çocukların okul ortamlarını öğretmenlerin 
rehberliğinde minik oyuncu ve birer hikâye kahramanı olarak hikâyeleştirmek ve 
onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. 3-Eğitim öğretimde dramayı etkin bir 
şekilde kullanmak.4-Mesleki kaynak oluşturmak. 

 Çalışmanın kullanılabileceği ders ve sınıf seviyeleri, hedef grup; 4.5.6 Yaş 
 Çalışmanızı nasıl uyguladığınız, hangi aşamalarla uyguladığınız; 1-Proje 

Öğretmenler kurulunda fikir olarak benimsendi. 2-Veli toplantıları yapıldı ve 
gerekli izinler alındı.3-Öğretmenlerimiz hikâyeleştirecekleri yaşantıları 



gözlemleyerek hikâyelerini oluşturmaya başladılar. 3-Hikayelerinde yer alan 
çocuklar için karakterler buldular. 4-Çocuklar için hikayedeki karakterlerine uygun 
kostümler hazırlatıldı.5-Ev ve okul ortamında karakterlere ve role uygun 
fotoğraflama yapıldı.6-Hikayeler eser inceleme kurulunun onayına sunuldu.7-Son 
olarak basım aşamasına geçildi.  

 İşlem basamaklarınız, geliştirdiğiniz uygulama araçları ve faaliyetleriniz; 
Öğretmenler Kurulu Kararı, Okul ortamlarının gözlemlenmesi, İhtiyaç duyulan 
konunun belirlenmesi, Veli Toplantısı, Veli izinleri, Hikâyelerin yazılması, Drama 
ve fotoğraflama, Hikâyelerin Eser İnceleme Komisyonunun onayına sunulması, 
Basıma verilmesi, Velilere sunulması… 

 Nitel veya nicel olarak elde edilen sonuçlar; 1-Mesleki kaynak edinildi.2-
Çocukların tamamının rol aldığı drama etkinliği resmedilerek kendilerine ait hikâye 
kitapları elde edildi. 3- Okul öncesi eğitimin farklı yanlarını anlatmada ulaşılan veli 
sayısında %100 artış sağlandı. 4-Öğretmenlerimizin tamamı hikâye kitabı yazma 
başarısını gösterdiler. 5-Hikâye için hazırlanan kostümler eğitim materyali olarak 
drama merkezinde yer aldı. 6-Öğretmenlerimiz hikâye yazarak mesleki gelişimlerine 
katkı yaptılar.7- Çocuklarımızın bir hikâye karakteri olarak kendilerini minik birer 
kahraman olarak hissetmelerinin yanında kendi fotoğraflarını kitaplarda gören 
çocukların kitaplara ve sanata ilgisinde artış sağlandı. 8-Öğretmenlerimiz, 
çocuklarımız ve velilerimiz açısından başarıyla sonuçlanan, gurur verici bir çalışma 
gerçekleştirildi. 

 Öğrenci başarısına, paydaşlara ve kurumunuza katkısını belirtiniz; 1-
Çocuklarımızın dil, sosyal ve duygusal, psikomotor ve bilişsel gelişimleri 
desteklendi.2-Velilerimizin okulumuza olan ilgisi ve katkısında artış oldu.3-
Çocuklarını birer hikâye karakteri olarak kitaplarda gören velilerimiz için hayatı 
boyunca saklayabilecekleri güzel bir hatıra oldu.4-Öğretmenlerimiz istediklerinde 
hikâye yazabileceklerini görmüş oldu… 
 

 Uygulamanız hakkında görüşünüzü açıklayınız; Öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve 
velilerimiz açısından başarıyla sonuçlanan, gurur verici bir çalışma gerçekleştirildi.
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UYGULAMANIZI TANITAN 4 FOTOĞRAF EKLEYİNİZ. 

 

   

MATERYALLERİNİZİ EKLEYİNİZ.  

Fotoğraf makinesi, kâğıt ve kumaş kostümler, dekor, ışıklandırma ve ses sistemleri… 
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  Başvuru Sahibi                                   Başvuru Sahibi                 Başvuru Sahibi       
Rahime BAHADIR                               Fatma ÖZBİLGİ                        Sevcan DUMAN                  
 
  
   Başvuru Sahibi            Başvuru Sahibi           Başvuru Sahibi               Başvuru Sahibi 
Zehra ERYILMAZ           Kevser ULU      Melek YAVUZ HOTAMAN      Naciye KOL 
 
 
   Başvuru Sahibi                                 Başvuru Sahibi                    Başvuru Sahibi             
 Altan HAMZAÇEBİ                     Gamze KARAMEHMET          Nazife İpek YÜCE               
 

        
                                                                     Semra KIRIŞ 

                                                         Okul Müdürü 

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. 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 2011-2012-2013-2014-2015 İyi örnekler paylaşımına  izleyici olarak 

katılmıştır. 
E 

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. E 


