
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 MOTİF MOTİF TÜRKİYEM  
ÖĞRETMENİNİN ADI SOYADI HÜLYA SAYIN 
OKULU BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU İLKOKULU 
ÇALIŞMA YAPILAN DERS ADI HAYAT BİLGİSİ-TÜRKÇE 
YAPILAN ÇALIŞMANIN SINIF SEVİYESİ 3 
UYGULAMA ÖZETİ Proje, Hayat Bilgisi ve Türkçe derslerinde ülkemizin 

tarihi ve doğal güzelliklerinin öğrenciler tarafından 
tanınması, anlatılması ve özümsenmesi için 
hazırlanmıştır.Öğrenciler, kendilerine kura yoluyla 
verilen illeri görsel ve uygulamalı olarak anlatırlar. 
Projeyle öğrencilerin araştırma yapmaları, sunu 
hazırlamaları ve  etkileşimli tahtayı kullanmaları, 
sağlanmış olur. Onlardaki özgüven duygularının 
gelişmesi sosyal gelişimlerine olumlu katkı 
sağlayacaktır. Ayrıca öğrencilerin yaratıcılıkları  ön 
plana çıkarılarak ,illerimizi uygulamalı tanıtmaları 
sağlanmıştır.  

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

3. - 4. Sınıflar Sosyal Bilgiler ve Türkçe dersleri. 

E-POSTA sayinhulya@hotmail.com 
TELEFON 0543 516 46 35 
 
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; Öğrencilerin illerimizi, 
tarihi ve doğal güzellikleri iyi tanımamaları, bildiklerini anlatamamaları, etkileşimli 
tahtayı kullanamamaları bu projenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

 Çalışmanızı geliştirme amacınız; Bu projeyle öğrencilerimizin ülkemizin tüm 
illerini somut olarak tanımaları, öğrenmeleri, sunu hazırlayarak derse aktif 
katılımlarının sağlanması amaçlanmıştır. 

 Çalışmanın kullanılabileceği ders ve sınıf seviyeleri, hedef grup; 3. Sınıf Türkçe ve 
hayat bilgisi; 4. Sınıf Türkçe ve sosyal bilgiler dersleri. 

 Çalışmanızı nasıl uyguladığınız, hangi aşamalarla uyguladığınız; Öğrencilerimize 
illerimizi tanımaya yönelik bilgi ve sorular verilerek çalışmaya motive edildi.81 il 
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MATERYALLERİNİZİ EKLEYİNİZ.  

 

  



Bölüm C: 

 

 
 
 

Başvuru Sahibi                 Okul Müdürü 
 
Hülya SAYIN                                                                                                                       Adem KARAHASAN 

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


