
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 TONYA

ÇALIŞMA ADI DÜŞÜN, HAYAL ET ,HİKAYE OLUŞTUR 

ÖĞRETMENİNİN ADI SOYADI Havva ŞEN 

OKULU Tonya İmam Hatip Orta okulu 

ÇALIŞMA YAPILAN DERS ADI İngilizce 

YAPILAN ÇALIŞMANIN SINIF SEVİYESİ 8. sınıf 

UYGULAMA ÖZETİ Öğrencilere farklı hikaye kitapları verilir, ingilizce hikaye kitaplarını okuyup iki 
hafta içinde anladıklarını özetlemeleri istenir. Okunan hikaye kitaplarının 
karakterlerini değiştirerek ya da tamamen farklı bir son hazırlayarak kendi 
cümleleriyle öğrendikleri dilbilgisi yapılarını kullanarak tekrar bir hikaye 
oluşturmaları ve yeni bir hikaye kitabı tasarlamaları istenir.  

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

5.6. 7.8 sınıf seviyelerinde öğrenciler katılabilir. Türkçe ve sosyal bilgiler 
branşları katılabilir. 

E-POSTA havvasen86@outlook.com 

TELEFON 05393371549 

 
Bölüm B: 

 
ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 

 

1 

BAŞVURU YAPILAN ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ 
Sunum               
  

(   *  ) 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:  
 

Problem durumu veya geliştirilecek durumu tanımlayınız; kelime bilgisi ve cümle yapısını kavrama 
Çalışmanızı geliştirme amacınız; öğrencilerde cümle yapısının oluşması ve çok anlamlı kelimeleri yerine göre kullanabilme 
becerisi 
Çalışmanın kullanılabileceği ders ve sınıf seviyeleri, hedef grup:İngilizce,5,6,7,8 
Çalışmanızı nasıl uyguladığınız, hangi aşamalarla uyguladığınız; Çocuklara seviyelerine ve ilgi alanlarına  uygun kitaplar 
dağıtıldı. İki hafta süreyle kitapları çevirmeleri ve özet halinde sunmaları istendi. Bir ay süre içinde kendi cümleleriyle yeni 
bir hikaye kitabı tasarlamaları istendi. 
İşlem basamaklarınız, geliştirdiğiniz uygulama araçları ve faaliyetleriniz: ilgi uyandır, keşfet, yaparak yaşayarak tasarla, 
deneme yanılma yoluyla tecrübe edin.   
Nitel veya nicel olarak elde edilen sonuçlar; Öğrencilerin dile yaklaşımı olumlu yönde değişti hikaye kitaplarında okurken 
edindikleri dil bilgisi kalıpları ve cümle yapılarını kendi tasarladıkları kitaplarda görebildiler. Kelimeleri  tek başına 
ezberlemek yerine bağlamsal yolla cümlelerde görerek ve daha sonra kendileri de hikaye yazarken kullanarak 
ezberlemekten ziyade farkında olmadan bilinç altına yerleştirmeleri sağlandı. Dil bilgisini basit örneklerle edinmektense 
hikaye kitaplarında çoklu örneklerle sık sık görerek daha kolay edinmeleri sağlandı.  
Öğrenci başarısına, paydaşlara ve kurumunuza katkısını belirtiniz: Dil öğretimini sıkıcı bir anlatımdan çıkararak, 
öğrencinin  dili kendi keşfetmesi sağlandı ve öğrenci kendi becerisini sorgulayarak dil öğreniminde öğretmeni rehber 
olarak kullandı ve sorumluluk alarak daha fazla aktifleşti. 
Uygulamanız hakkında görüşünüzü açıklayınız; Dil öğretilmez öğrenilir düşüncesini yansıtan bir çalışma. Öğrenciler 
sadece öğretmeni dinleyerek dili öğrenemeyeceğinden bu çalışma öğretmeni rehber konumuna çekerek yapılan 
çalışmalarda sorumluluğun büyük bir çoğunluğunda öğrenciyi aktif kılıyor. Öğrenci hayal gücünü kullanarak hikaye 
tasarlarken dili öğretmenden duyarak değil kendi deneme yanılma yoluyla keşfederek öğreniyor.  

3 

UYGULAMANIZI TANITAN 4 FOTOĞRAF EKLEYİNİZ. 

 

 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERYALLERİNİZİ EKLEYİNİZ.  

. 
Lesson english 
Class 8th grade 
Unit biographies 
Topic Simple past tense and simple present tense 
Time 1 month 

 
 

 Language tasks and study skills 

• Students will be able to describe an event in simple 
sentences and report what happened when and where. • Students will be able to make 
themselves understood 
in a simple way when they talk about the past. And present 

Suggested Lexis/Language Use 

He was born in London in 1970. 
He grew up in London and stayed 
there until 1988. 
Why did he move to Manchester? 
— He moved to Manchester to 
study physics. 
— He was an ambitious person. 
He was alone and had an extraordinary 
life. 
He is happy 
She see a cat under the tree 

 ----------------         --------------------          ---------------- 

Methods and Techniques 
*Eclectic Method                                                                                                                  
*Communicative Approach                                                                                                   
*Communicative language learning                                                                                      

Instructional 
technology and 
teaching materials 

Dictionary 
Story books,internet 

Learning&teaching techniques 
*Demonstration                                                                                                                     
*Question & Answer                                                                                                              

Attention  Askin questions 

Motivation 
Giving simple story books and asking students to look at pictures and say what they 
understand before reading stories. 

Revision Giving feedback to student about what they write 
  
Learning activities in pairworks and 
individual 

Writing their own story books and listening each of the story book and criticizing  them 
if they like the end of the book ornot. 

Overall  Giving a brief presentation about the story book 

 
 
 
 
 
 
 

  



Bölüm C: 

 
 
 
 

Başvuru Sahibi     
            Okul Müdürü 

Adı ve Soyadı                           Hacı ATMACA 
      İmza
Havva ŞEN

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. E 
14 Bu çalışma birden fazla branşta kullanılabilir E 
15 Bu çalışma farklı sınıf seviyelerinde de kullanılabilir H 
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 


