
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 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 Değerlerimize Şiirsel Bir Yolculuk  
ÖĞRETMENİNİN ADI SOYADI Derya ÖZBALKAN 
OKULU Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu 
ÇALIŞMA YAPILAN DERS ADI Türkçe 
YAPILAN ÇALIŞMANIN SINIF SEVİYESİ 3.Sınıf 
UYGULAMA ÖZETİ Proje, öğrencilerin değerlerimizi ön plana çıkaran 

şiirlerden ve çizdikleri resimlerden oluşmaktadır. Şiir 
konuları müfredat ile ilişkilendirilerek önemli 
günlerden ve değerlerimizden (sevgi, saygı, hoşgörü, 
yardımseverlik vb.) seçilmiştir. Bunu yaparken 
öğrencilerin öğrenme alanlarının ortaya çıkacağı 
öngörülmüştür.Aynı zamanda hayal güçlerinin 
gelişeceği,buna bağlı olarak da estetik bakış açıları 
kazanabilecekleri tasarlanmıştır.Akademik olarak 
istenilen düzeyde olamayan çocukların farklı 
alanlarda, kendi yetenekleri doğrultusunda kendilerini 
ifade etmelerine imkan sağlanmış;ayrıca okula karşı 
aidiyet duygusunun artmasına da katkı sağlanmış 
olacaktır. 

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

3 ve 4.Sınıflar Sınıf Öğretmenleri,Türkçe Öğretmenleri 

E-POSTA ozblkn@hotmail.com 
TELEFON 05052535893 
 
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; 
       Değişen ekonomik ve sosyo-kültürel etkenlere bağlı olarak yaşamı kolaylaştıran 
      dürüstlük, yardımlaşma, sevgi, saygı, özsaygı, hoşgörü, empati, disiplin,  
      sorumluluk, aile olabilme, öz bakım, hijyen vb. kavramların  zayıflamasına neden  
      olmuştur. Tüm bu değişimler ve gelişmeler ‘Değer’ kavramının farkındalığını ve  
      kazanımını arttırma ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bu projeyle Öğrenciler, 
     değerler kavramını öğrenirken  küçük yaşlarda kendisini tanıması ve yeteneklerinin  
     farkına varması imkanına sahip olacaktır.Ayrıca değerlerimizi şiirsel yolla  
     anlatarak hayal güçlerini zenginleştirmeleri sağlanacaktır. 

 Çalışmanızı geliştirme amacınız;  
1. İyi karakterli bireyler yetiştirmek, temel değerleri pekiştirmek, 
2. Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak sevgi, saygı, arkadaşlık, 
dostluk, yardımlaşma, paylaşma, sorumluluk, dürüstlük değerlerini kazanmalarını 
sağlamak, 
3. Çocukların farklı değerlerin üzerinde düşünmelerine, düşüncelerini ifade 
etmelerine ve 
kazandıkları değerleri davranışa dönüştürmelerine fırsat tanımak, 
4-Şiir yazımı yoluyla çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmek, farkındalık 
yaratmak; 
5- Bireyin sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimine katkıda bulunmak, 
6-Çocukların hayal gücünü kullanabilmelerine yardımcı olmak ve estetik bakış açısı 
kazandırmak, 

 Çalışmanın kullanılabileceği ders ve sınıf seviyeleri, hedef grup; 
 3. ve 4.Sınıflar-Türkçe Dersleri  

 Çalışmanızı nasıl uyguladığınız, hangi aşamalarla uyguladığınız; 
Eylül ayında değerlerimizin önemi hakkında öğrencilere bilgiler 
verildi.Kendilerinden değerlerimizle ilgili şiir yazmaları ve resim yapmaları istendi. 
7 aylık bir sürecin ardından toplanan şiir ve resimler kitap haline getirildi. 

 İşlem basamaklarınız, geliştirdiğiniz uygulama araçları ve faaliyetleriniz; 
Proje, Eylül ayından itibaren öğrencilerle birlikte yürütüldü.Titiz ve planlı bir 
çalışmanın toplanan eserler kitap haline getirildi. 

 Nitel veya nicel olarak elde edilen sonuçlar;  
1.38 kişilik öğrenci grubuyla yürütülen bu projede ;Şiir yazmaya istekli öğrenci 
oranı % 9 iken proje sonunda bu oran % 83’e çıkarılmıştır. 
2.Kendini ifade edebilme oranı % 55 iken yine proje sonunda bu oran % 90’a 
çıkarılmıştır. 
3.Değerlerimiz konusunda farkındalık yaratıldı. 
4.Öğrencilerin hayal güçleri ve yaratıcılıkları gelişti. 
5.Öğrencilerin şiir yazma istek ve becerileri gelişti. 
6.Şiir yazma ve resim yapma becerisine sahip özgüveni zayıf öğrencilerin 
kendilerini ifade edebilmeleri sağlandı. 
7. proje üretmeye karşı isteklilik arttı. 

            8.Yetenekli öğrenciler ortaya çıkarıldı. 
 Öğrenci başarısına, paydaşlara ve kurumunuza katkısını belirtiniz;  

Akademik olarak istenilen düzeyde olamayan çocukların farklı alanlarda, kendi 
yetenekleri doğrultusunda kendilerini ifade etmelerine imkan sağlanmış;ayrıca 
okula karşı aidiyet duygusunun artmasına da katkı sağlamıştır.İlk defa 
kurumumuzda bir şiir kitabı yazılmıştır.Tüm sınıflara örnek teşkil edecek bir 
çalışmadır. 

 Uygulamanız hakkında görüşünüzü açıklayınız; 
 Bu proje, tüm okullarda ve tüm sınıflarda uygulanabilir. Zamanla kaybolan 
değerlerimiz,şiir ve resim yoluyla yeniden canlandırılabilir. 
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UYGULAMANIZI TANITAN 4 FOTOĞRAF EKLEYİNİZ. 

 
 

 
 



 
 

MATERYALLERİNİZİ EKLEYİNİZ.  

Uygulamanıza dair Formlar, planlarınız, anketler, rubricler vb. tarayıcıdan alınabilir ya da 
fotoğrafları jpeg olarak bu belgeye ekleyiniz. 
 

  



Bölüm C: 

 

 
 
 

   Başvuru Sahibi                 Okul Müdürü 
Derya ÖZBALKAN                                                                                                            Adem KARAHASAN 

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. 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 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 


