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11.sınıf 

UYGULAMA ÖZETİ Kuşaklararası dayanışmayı güçlendirmeye yönelik 
okulumuz 11. Sınıf resim ve müzik öğrencileriyle 
huzurevi sakinlerini ziyaret ederek öğrencilerimizin 
yetenekleri doğrultusunda kendileriyle paylaşımlarda 
bulunmalarını sağlamak. Bu bağlamda öğrencilerimiz 
huzurevi sakinlerinin portrelerini çizerek, kendi 
zamanlarının Türk sanat müziği ve yöresel şarkılardan 
oluşan müzik programı yapılmıştır. 
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BAŞVURU YAPILAN ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ 
Sunum               
  

(    x )  

Atölye çalışması   
 

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

2 

ÇALIŞMANIN ÖZETİ:  
 

 Problem durumu veya geliştirilecek durumu tanımlayınız;  
 
Kuşaklararası dayanışmayı güçlendirmeye yönelik etkili çözüm önerileri nelerdir? 

 Çalışmanızı geliştirme amacınız 
 

Ekonomik ve kültürel değişmelerle birlikte aile birliği bozulmakta dolaylı olarak kuşaklar 
arası ilişkilerde kırılmalar ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda yaşlanmak sorun odaklı 
algılanmakta, yaşlıların günlük bakım ve özel ihtiyaçlarını karşılayamama durumlarının 
yanı sıra birçok faktörde yaşlılara olumsuz tutum geliştirilmesine neden olmaktadır. Bu 
durumu ortadan kaldırabilmek için kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmeye yönelik 
çalışmalar yapılmalıdır. Bu amaçla bu çalışmada gençlerimizin yaşlı kuşak ile bir araya 
gelerek etkili paylaşımlar yapabilmeleri hedeflenmektedir. 
 
 Çalışmanın kullanılabileceği ders ve sınıf seviyeleri, hedef grup;  
 
Tüm kademelerde kullanılabilir 
 



 Çalışmanızı nasıl uyguladığınız, hangi aşamalarla uyguladığınız? 
 

Çalışma proje geliştirme dersi alan 11. Sınıf resim ve müzik öğrencileriyle yapılmıştır. 
Öncelikle bu kademedeki öğrencilerimizle yaşlılarla nasıl bir araya gelecekleri ve bu zaman 
süresince ortak nasıl paylaşımlarda bulunabilecekleri düşünüldü.  
Yaşlılarla biraraya gelebilecekleri ortam olarak huzurevi belirlenmiştir. Yaşlılar daha rahat 
edecekleri gerekçesiyle bu merkezlere yerleşseler de   kendilerini bu merkezlerde yaşamın 
dışında kalmış olarak hissetmekte ve ömürlerince yaşadıklarından elde ettikleri bilgi ve 
deneyimlerini gençlere aktarma imkanlarından uzak kalmaktadırlar. Bu sebeple gençlerle 
birarada geçirecekleri vakitleri oldukça azdır. 
Huzurevi ziyaretinin nasıl planlanması gerektiği öğrencilerden alınan önerilerde dikkate 
alınarak beraberce planlanmıştır. 
Resim öğrencileri yaşlılarımızın portrelerini çizerek bu çizimleri kendilerine hediye 
edebileceklerini belirtmişlerdir. 
Müzik öğrencileriyse özellikle yaşlılarımızın sevebilecekleri ve dinleyebilecekleri 
ensturmanlarla  kendi dönemlerinin şarkılarını söyleyebileceklerini ifade etmişlerdir. 
 

 İşlem basamaklarınız, geliştirdiğiniz uygulama araçları ve faaliyetleriniz; 
1- Resim ve müzik öğrencileriyle huzurevine gidilmiştir. 
2- 8 öğrenci portre çiziminde görev almıştır.  
3- 7 öğrenci ise müzik yapmışlardır. 1 öğrencimiz ud, 1 öğrencimiz bağlama, 1 

öğrencimiz keman, 1 öğrencimizde gitar çalarak çalışmada yer aldılar. 3 öğrencimiz 
ise türk sanat müziğinden eserler yöresel şarkılar seslendirmişlerdir. 

4- Diğer öğrencilerimiz ise yaşlıların hayat hikayeleri, hayat deneyimleri ile ilgili 
onlarla sohbetler etmiştir. 

5- Bir öğrenci etkinliği fotoğraflamıştır 
 

 Nitel veya nicel olarak elde edilen sonuçlar;  
 
Çalışmada 10 yaşlının portre çizimi yapılmıştır. Yapılan bu çizimler kendilerine 
hediye edilmiştir. Öğrenciler bu çizimleri yapmaktan yaşlıların  mutlu olmalarına 
vesile olacakları için büyük haz aldıklarını ve sorumluluk hissettiklerini 
belirtmişlerdir.  

 
 Öğrenci başarısına, paydaşlara ve kurumunuza katkısını belirtiniz; 

Öğrencilere sanatın toplumdaki önemini göstermesi açısından etkili olmuştur. Öğrencilerde  
değerler eğitimine yönelikte bir çalışma olmuştur. 
 
 
 

 Uygulamanız hakkında görüşünüzü açıklayınız;  
Bu çalışma ile öğrencilerimiz okulda eğitimlerini aldıkları ve geliştirdikleri 
yeteneklerini toplum hizmetinde kullanma fırsatı bulmuşlardır. Yaşlılarımızla 
dayanışmayı arttırmaya yönelik  paylaşımlarda bulunabilmişlerdir. Her yaşta sanatın 
bir iletişim yöntemi de olabileceğinin bir örneğini de görmüşlerdir.  Bu çalışmayla 
gerek yaşlılarımız gerekse huzurevi sakinleri  keyifli anlar geçirerek sürekli 
iletişimde olmayı, okul içinde yapılan etkinliklere de kendilerini davet edilmesi 
talebinde bulunmuşlardır. 

3 UYGULAMANIZI TANITAN 4 FOTOĞRAF EKLEYİNİZ. 
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MATERYALLERİNİZİ EKLEYİNİZ.  
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Başvuru Sahibi 
Yeliz MORADAOĞLU KOP 
Aynur GÜVERCİN               Ömer ÖZKURT        

            Okul Müdürü 
Adı ve Soyadı                                                                           Adı ve Soyadı 
      İmza                                                                                      İmza 

                                                                                                            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. 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. 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. 
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 


