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Eser sahibinin başvurusunda yer alan bilgilere ve içeriğe sadık kalınmıştır.
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SUNUŞ
10. kez düzenlenen “Geleneksel Eğitimde İyi Örnekler Uygulamaları Paylaşımı” Koronavirüs (Covid-19)
tedbirleri kapsamında, okuldan uzak kalmanın eğitim öğretim uygulamalarımıza hiçbir zaman engel teşkil
etmeyeceğini ortaya koymak amacıyla uzaktan eğitim sürecinde yaşanan iyi uygulamalar teması ile
düzenlendi.
Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı ile eğitim öğretim faaliyetleri ve etkinlikleri başta olmak üzere yaşanmış
süreci anlatan çalışmaları paylaşıma açıldı. Bu paylaşımlar ile katılımcıları heyecanlandıran, bazen
sevindiren bazen de hüzünlendiren, eğlenceli anlar yaşatırken tebessüm ettiren belki düşündüren, motive
ederken fikir veren, döneme ait durumu özetleyen yüz yüze veya uzaktan eğitim döneminin
yaşanmışlıklarını fark yaratan öğretmenlerimizin, eğitim paydaşlarımızın kaleminden ortaya koymak,
paylaşıma açmak amaçlanmaktadır.
Geleneksel Eğitimde İyi Örnekler Uygulamaları Paylaşımı;
Eğitimde İyi Örnekler Yılın Fotoğrafı Paylaşımı,
Eğitimde İyi Örnekler Yılın Sloganı Paylaşımı,
Eğitimde İyi Örnekler Yılın Diyaloglar/İlginç An(I)Ları Paylaşımı,
Eğitimde İyi Örnekler Yılın Videosu Paylaşımı olmak üzere dört alanda düzenlendi.
Bu amaçla, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin katılımı ile düzenlenen paylaşıma ilişkin
esas ve usullerle ilgili duyuru tüm paydaşlarımıza yapıldı ve 206 başvuru alındı. Yayınlanan eserlerde yer
alan tüm bilgilerde başvuru sahibinin beyanı ve gönderdiği bilgiler esas alındı. Müdürlüğümüzce
oluşturulan İnceleme Komisyonu tarafından eserlerin değerlendirilmesi 24.05.2021 tarihinde
gerçekleştirildi, ardından başvuru sonuçları Müdürlüğümüzün web sayfasında ilan edildi.
Yaşadığımız olumsuzlukların üstesinden gelebileceklerine, bu tür gayretlerin onları diğer insanlardan
farklı ve üstün kılacağına inanıyoruz. Yarışmaya katılım sağlayan tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve
öğrencilerimize, inceleme ve değerlendirme komisyonumuzun saygıdeğer öğretmenlerine ve ilgili şube
müdürümüze sonsuz teşekkür ediyorum.
Hızır AKTAŞ
Trabzon İl Millî Eğitim Müdürü
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
YILIN FOTOĞRAFI PAYLAŞIMI

Başvuru No: 2021008
ÖĞRETMEN: MEHMET KÖZKAN
YOMRA
VİLAYETLER
BİRLİĞİ
EĞİTİM UYGULAMA OKULU

ÖZEL

Öğretmenlik hayatımın ve öğrencimle
olan
ilişkimin
ilk
yılında
öğrenci
hakkında herhangi bir bilgim yoktu ve
eğitim planını oluşturmam gerekiyordu.
Ben de ailesi ile görüşüp yanlarına gitme
kararı aldım. Evleri dağda ve merkezden
21 km yukarıdaydı. Ben de motorumla
hem güzel ve eğlenceli bir video çektim
hem de ailesiyle ve öğrencimle oturup
gereken bilgilerimi aldım. Öğrencim için
bir hediye götürmüştüm ve o da bana
kendi
eliyle
yaptığı
küçük
tahta
parçalarından bir hediye verdi. Çok
verimli ve mutlu bir günümdü.

Başvuru No: 2021011
ÖĞRETMEN: RANA SAYDAM
YOMRA VİLAYETLER BİRLİĞİ ÖZEL EĞİTİM
UYGULAMA OKULU
Uzaktan
eğitim
sürecimizde
öğrencimle
dersimizden
bir
Özlemimiz
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
YILIN FOTOĞRAFI PAYLAŞIMI
Başvuru No: 2021015
ÖĞRETMEN: VİLDAN STASOY
ORTAHİSAR İBRAHİM ALEMDAĞ
ORTAOKULU
Teknoloji Tasarım Dersi öğretmeniyim.
Dersimin Temel Tasarım ünitesinde;
öğrencilerimden, üzerinde özgün şekil ve
desen çizimleri bulunan bir kitap ayracı
tasarlamalarını istedim. Yüz yüze eğitim
yapamadığımız için, ödevlerini bana
dijital olarak gönderdiler. 10 Kasım
Atatürk'ü Anma haftasına denk gelen
ödev teslimini bir öğrencim bu fotoğrafla
bana iletti. Bu fotoğraf, beni şaşırttığı
kadar da duygulandırdı. Yaşadığımız bu
zorlu süreçte, moral ve motivasyon
kaynağı oldu.

Başvuru No: 2021016
ÖĞRETMEN: İNCİ ELMAS
AKÇAABAT ATATÜRK İLKOKULU
Anadolu Masalları Projesi kapsamında
öğrencilere Anadolu masalını anlatmak
için derslerine konuk olduğum bir sırada
Maçka Başar Ortaokulu öğrencileri kar
eşliğinde masalı dinlemişlerdi. Evde
kaldıkları bu sürede farklı bir etkinlik
olduğu için çok hoşlarına gittiğini
söylemişlerdi. Bu beni çok etkilemişti.
Öğrencilerin bana kar fotoğrafı atarak kar
eşliğinde
dinliyoruz
öğretmenim
dedikleri an benim için unutulmaz.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
YILIN FOTOĞRAFI PAYLAŞIMI

Başvuru No: 2021019
ÖĞRETMEN: SEMA KURTOĞLU
YOMRA VİLAYETLER BİRLİĞİ ÖZEL EĞİTİM
UYGULAMA OKULU

Ulu Önderimizi saygıyla anıp, Miray’cığımın
gününü baskı tekniğiyle renklendirdik.

Başvuru No: 2021024
ÖĞRETMEN: YASEMİN GENÇ
ORTAHİSAR ATATÜRK ORTAOKULU

İki basamaklı iki sayının çarpımını geometri
şeritlerini kullanarak modelledik. Geometri
şeritlerini daha fonksiyonel amaçlı kullandık.
Yaratıcı kimliğimizi ortaya koyduk. Somut
materyaller
kullandığımızda
çarpma
işleminin daha anlamlı ve kalıcı olduğunu
ayrıca dersi daha eğlenceli hale getirerek
öğrencilerin motor becerilerinin geliştiğini,
beynin sağ ve sol lobunun aynı anda
kullanıldığını yani mantık ve yaratıcılık
yönünün ortaya çıktığını göstermiş olduk.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
YILIN FOTOĞRAFI PAYLAŞIMI
Başvuru No: 2021028
ÖĞRETMEN: ŞENAY PİR
TONYA HOŞARLI İLKOKULU
Hoşarlı ilkokulu anasınıfımızın duvarlarını
boyayarak çocuklarımız için cazip hale
getirdik. Bu sürece okulda görev yapan
Anasınıfı öğretmenin öncülüğünde Fen
Bilgisi
öğretmeni,
Teknoloji
Tasarım
öğretmeni ve çocuklar da dahil oldular.
Duvarları boyarken kazanımları göz önünde
bulundurarak mevsimlere, günlere, çizgi film
karakterlerine yer verdik. Yüz yüze eğitimöğretim sürecinde görselliğe ağırlık verip
panolarla
süreci
destekledik.
"Önce
Öğrencilerimiz" diyerek başladığımız bu
süreçte iyi şeyler yapmanın mutluluğunu
yaşıyoruz.

Başvuru No: 2021042
ÖĞRETMEN: BİRSEN GÜDÜK DOĞAN
HAYRAT İMKB YATILI BÖLGE ORTAOKULU

Pandemi döneminde ev ziyaretleri yaparken,
öğrenci velimizi aradım ve geleceğimi
belirttim. Eve ulaştığımda kapıyı tıkladım,
velimiz kapıyı açtığı anda çocukları böyle
görünce bir tuhaf oldum. Hepsi hazırolda ve
tek
beden
olmuşlar
beni
bekliyorlar.
Yüzlerinde sevinç ve hüzün iç içe. Böyle 5
dakika bakıştık. Bu fotoğraftaki çocuklar
kardeşler ve kuzenlerden oluşmakta. O gün
bugündür hala aklımdalar ve gider arada
uzaktan bakar el sallarım. Bekliyorlardır beni.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
YILIN FOTOĞRAFI PAYLAŞIMI
Başvuru No: 2021043
ÖĞRETMEN: YASEMİN LEVENT
YOMRA VİLAYETLER BİRLİĞİ ÖZEL EĞİTİM
UYGULAMA OKULU
Öğrencim İrem EROĞLU’NUN sosyalleşme
sürecine etkin katılımı…

Başvuru No: 2021062
ÖĞRETMEN: YASEMİN GENÇ
ORTAHİSAR ATATÜRK ORTAOKULU
14 Mart Pi günü etkinliği. Pi hayatımızın anlamı
olan irrasyonel bir sayıdır. İçerisinde her insanın
doğum ve ölüm tarihini içeren esrarengiz bir
sayıdır. 7. Sınıflarda çemberin çevresi ve dairenin
alanını
hesaplama
konusunda
ihtiyaç
duyduğumuz Pi’nin anlamını araştırırken elimizi
aldığımız 1 lira, 50 ve 25 kuruşluk madeni paraların
çevrelerinin çapa oranını veren ilginç bir sayı
olduğunu açıkladık. Eski kültürlerde maya kabilesi,
Çinliler, Hintlilerin pek çok çalışması varken en son
otoriteler
tarafından
kabul
edilen
pi=3,1415....olmasıdır. Pi sembolü Yunan alfabesinin
16. Harfidir. Sarmal bir yapıya sahiptir. Sarmallık
doğanın düzeninde var.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
YILIN FOTOĞRAFI PAYLAŞIMI
Başvuru No: 2021065
ÖĞRETMEN: YASEMİN GENÇ
ORTAHİSAR ATATÜRK ORTAOKULU
Biz Karadenizliler salyangoza ya da sümüklü
böceğe halk dilinde goglis deriz. Ben bunun
anlamını çok merak ettim ve bir tahminde
bulunmak istedim. Goglisin tüm harflerini
kullanarak bir kodlama yapayım. Google of
low integral of standart yani integralin alt
sınırı standart google’dır. Yani 10 üzeri 10
üzeri 10 dur. Google bilinen en büyük sayıdır.
Demek ki Karadenizliler zeki insanlarmış ve
en
doğru
ismi
salyangoza
vermişler.
Salyangoz sarmal bir yapıya sahiptir ve
kabuğu da bir eğridir. Biz kaşifler olarak
bunları keşfedip ortaya çıkarmalıyız ve
öğrencilerimize yani küçük kaşiflere iz
sürmeleri için rehberlik etmeliyiz

Başvuru No: 2021072
ÖĞRETMEN: YAŞAR UZUN
ORTAHİSAR TİCARET İLKOKULU
4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde köyden canlı
dersimize bağlanan bir öğrencimiz, günün anlam
ve önemine binaen kedisiyle birlikte bir müddet
dersimize katıldı.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
YILIN FOTOĞRAFI PAYLAŞIMI

Başvuru No: 2021073
ÖĞRETMEN: YAŞAR UZUN
ORTAHİSAR TİCARET İLKOKULU

Canlı dersimize özel aracıyla seyahat
esnasında bağlanan öğrencimiz Berrak Naz
BEKAR...

Başvuru No: 2021079
ÖĞRENCİ: AHMET METE ÇAĞILCI
ORTAHİSAR AYFER KARAKULLUKÇU İLKOKULU
Ben Ahmet Mete ÇAĞILCI. Ayfer Karakullukçu
İlkokulu 1/F sınıfına gidiyorum. Bu resimde
okuldan uzak olduğum zamanlarda yapmış
olduğum etkinliklerim var. Evim okulum, odam
sınıfım oldu. Uzaktan da olsa okuma ve yazmayı
öğrendim. Canım öğretmenim Şerife YİĞİT'E
teşekkür ederim.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
YILIN FOTOĞRAFI PAYLAŞIMI

Başvuru No: 2021080
ÖĞRENCİ: ZEHRA NUR ÇAĞILCI
ORTAHİSAR MAHMUT CELALEDDİN ÖKTEN
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Ben Zehra Nur ÇAĞILCI. Mahmut Celaleddin
Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi 5/H
sınıfında okumaktayım. Pandemi nedeniyle
okulumuzdan uzak kaldık. Mevlidi Nebi
haftasını
okulumuzda
değil
evimizde
kutlamak zorunda kaldık. Biz de evimizin bir
köşesini süsleyerek ailecek kutladık.

Başvuru No: 2021085
ÖĞRETMEN: YASEMİN GENÇ
ORTAHİSAR ATATÜRK ORTAOKULU
Matematik dersinde benzerlikte oranın önemini
daha iyi kavrayabilmek ve benzer şekiller
çizebilmek için eşit uzunluktaki tahta cetvellerin
ortası boyuna kesilip vidalarla birleştirilerek
paralelkenar şeklinde bir araç tasarlandı. Aracın
izleme noktası olarak belirlenen ucuna vida, diğer
ucuna kalem monte edildi. Çizim yapabilmek için 1
metrekarelik tahta üzerine araç konulup boşta
kalan bir ucu ise çizim yapılabilecek yükseklikte
bir tahtaya sabitlendi. Şekillerin etrafından vida ile
gidildiğinde kalem ucu aynı şekli büyüterek çizdi.
Büyütme
oranı
olarak
paralelkenarın
uzun
kenarının kısa kenarına oranı olduğu ispatlandı.
Eğer
paralelkenar
yerine
eşkenar
dörtgen
kullansaydık benzerlik oranı 1 olduğu için eş
şekiller elde etmiş olurduk
13
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
YILIN FOTOĞRAFI PAYLAŞIMI
Başvuru No: 2021087
VELİ: AVNİYE GÜZEL
ORTAHİSAR AYFER KARAKULLUKÇU
İLKÖĞRETİM OKULU

Merhaba ben Erva GÜZEL. Bu yıl pandemiden
dolayı yeni başladığım okulumla, çok sevdiğim
öğretmenim
ve
arkadaşlarımla
ayrılmak
zorunda kaldım. Uzaktan eğitim sürecine
geçtik. Evim okulum odam sınıfım oldu ve
eğitime devam ettik. Eğitimde İyi Örmekler
Paylaşımını duyunca bu minik dünyamı
fotoğraflayıp sizlerle paylaşmak istedim. Bu
süreçte beni yalnız bırakmayan aileme ve
öğretmenime çok teşekkür ediyorum.

Başvuru No: 2021090
ÖĞRENCİ: UMUT PABUÇCU
ORTAHİSAR AYFER KARAKULLUKÇU İLKOKULU

Bu zor dönemde okula gidemesek de evimizi okula
odamı sınıfa çevirdim. Annemin ve öğretmenimin
de desteğiyle okumayı başardım. Birinci dönemi
bu zorlu süreci atlattım. Şimdi sıra ikinci dönemde
inşallah onu da sağlıkla başarı ile tamamlayacağız.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
YILIN FOTOĞRAFI PAYLAŞIMI
Başvuru No: 2021093
ÖĞRETMEN SALİHA YAZAR
ORTAHİSAR HASAN TAHSİN KIRALİ İLKOKULU
Fotoğraf Fen ve Doğa Etkinliğinde, anasınıfında
çekilmiştir. Ekim ayının başlarında mevsimlerle, doğal
yaşamla ilgili çocuklarla sohbet sonrası çocukların
bahçeden topladıkları yaprakların dokusu, rengi,
deseni ve üzerinde minik böcek, örümcek gibi bir
canlı olup olmadığını çocuklarla birlikte inceledik.
Yusuf ASAF isimli öğrencimin elindeki yaprağa
odaklanarak çok dikkatli bir şekilde yaprağı
incelemesi ilgimi çekti ve bu durum çok hoşuma gitti.
Yaprakta neler gördüğünü sorduğumda bana yaprağın
üzerinde örümcek aradığını, soyu tükenen hayvanlar
için neler yapması gerektiğini düşündüğünü, söyledi.
Öğrencimin sözleri, bakışları, duyguları, merakı,
duyarlılığı
beni
mutlu
etti.
Bedenen
küçük
duygularıyla büyük öğrencimin görselini sizlerle de
paylaşmak istedim. Öğrencimizin doğaya ve çevreye
duyarlılığı geleceğe umutla bakmamı sağladı.

Başvuru No: 2021094
ÖĞRENCİ: SELEN ECRİN OKUMUŞ
OF İSMAİL YILDIRIM İLKÖĞRETİM OKULU
Önceden çocuklar bahçede, okulda Öğretmenler
Gününü kutlarken günümüzde corona virüsden
dolayı
bilgisayar,
telefon,
tablet
başında
öğretmenlerinin Öğretmenler Gününü kutluyorlar..
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
YILIN FOTOĞRAFI PAYLAŞIMI
Başvuru No: 2021095
ÖĞRETMEN: YASEMİN GENÇ
ORTAHİSAR ATATÜRK ORTAOKULU
Ders matematik. Ben 8. Sınıfların birindeyim ve konu
Permütasyon
(sıralama).
Permütasyon
bir
kümedeki
elemanların
tamamının
ya
da
bir
kaçının
seçilerek
sıralanmasıdır. Öncelikle kümedeki tüm elemanlar sıralanır. O
nedenle ilk önce üç öğrenciyi tahtaya çıkardım. Yan yana kaç
fotoğraf çekilebilirsiniz diye sordum. Sonra yan yana dizilerek
buna karar verdiler. (Ayşe, Ali, Mert), ( Ayşe, Mert, Ali), ( Ali, Ayşe,
Mert), ( Ali, Mert, Ayşe), (Mert, Ali, Ayşe), (Mert, Ayşe, Ali) yani
kümede üç eleman var üç kişiyi sıralıyoruz. P( n, n)=n! P(3,3)=3!=6
olur. Burada elemanlar yatay sıralanıyor.
Ama hiç bir örnekte dikey sıralama yok. Bende farklı
düşünebilme yani işlevsel olması için el üstünde kimin eli
oyununu sınıfta oynatmaya karar verdim. Oyun en az üç kişi ve
bir hakemden oluşan grupla oynanır. Oyuna başlamadan önce
sayışma yapılarak ebe seçilir. Seçilen ebe dizleri ve elleri üzerine
çöker. Diğer arkadaşları da ellerini sırayla ebenin sırtında üst
üste koyarlar en üstte kimin eli olduğu ebeye sorulur. Ben 7 kişi
seçtim. Biri ebe oldu. Diğer 6 kişi ellerini dikey sıraladı. Yani
P(6,6)=6! Elde ettik. Çok eğlenceli etkinlikti. Oyunu öğretim
teknikleri olarak benimsersek derse aktif katılım daha yüksek
oluyor. Yaparak ve yaşayarak öğrenirken daha kalıcı bilgiler elde
ediliyor. Eğlenceli dakikalarda bonus...
.

Başvuru No: 2021102
ÖĞRETMEN: AYŞEGÜL AYAZ BAŞAR
YOMRA MERKEZ ORTAOKULU
10 Kasım 2020 Salı günü dersime başlarken günün
anlamına uygun şekilde Atamızı andık ve "Var
mısınız hepimiz bugün Atatürk olalım!" dedim ve
fotoğrafta
görüldüğü
üzere
adlarımızı
ve
görüntülerimizi değiştirdik. Bunu yaparken bir
öğrencim çok duygulanmış ve Atamızın sahip
olduğu özellikleri de iyi kavramış olacak ki bu
duyguyu verir bir ses tonuyla "ama öğretmenim biz
Atatürk olamayız ki! "dedi. Bir an durdum "evet
bedenen olamayız ama onun emanetlerine sahip
çıkarak ruhen her birimiz Atatürk olabiliriz" dedim.
Hüznü, gururu ve inancı birlikte yaşadığımız
günün anısına saygılarımla....
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
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Başvuru No: 2021105
ÖĞRETMEN: NESLİHAN YILMAZ
ORTAHİSAR KANUNİ ORTAOKULU
Cumartesi sabah 9.00’da 5.sınıflarla dersim vardı.
Konumuz renkleri karıştırarak yeni renkler elde etmekti.
Kızımı abisinin yanına bırakarak dersimi işlemek için
odaya girdim ve kapıyı kapattım. Konumuzu işlemeye
başladık, renkleri karıştırıp çocuklarla birlikte yeni renkler
buluyorduk. Bir süre sonra kızım odanın kapısına gelip
vurmaya ve ağlamaya başladı. Oğlumun onu alamadığını
duyuyordum. En sonunda kapıyı açıp kızımı yanıma
almak zorunda kaldım ve derse o şekilde devam ettim.
Ben çocukları yönlendirip renkleri karıştırmalarını
sağlarken kızımda sulu boyayla oynamaya kağıdı
boyamaya başladı. Dersim bittiğinde eli yüzü tüm
kıyafetleri boya içindeydi. Uzaktan eğitim süreci zor bir
süreç oldu. Sanki çocuğu okula peşimize getirmişiz gibi
hissediyorum bazen. Uyuduğunda ya da biri çocukla
ilgilenirken ders işlemek kolay olsa da bazen mecburen o
da yanımda oluyor o zaman iş zorlaşıyor.
.

Başvuru No: 2021114
ÖĞRETMEN: SEYHAN DEMİRCİ ÖZER
ORTAHİSAR BOZTEPE İLKOKULU
Birinci sınıf öğrencileri için okuma-yazma öğrenmek zorlu bir
süreçtir. Bu zorlu süreç pandemi nedeni ile uzaktan eğitimöğretime geçilmesinin ardından daha zor bir görünüm alsa
da Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un uzaktan eğitim
sürecinin başında birinci sınıflar için söylediği “Okuma yazma
öğrenilir. Hem de öyle güzel ve kolay öğrenilir ki şaşarız..”
sözü çok doğruydu. Bu aşamada yapmamız gereken
öğrencilerimizin evde yapılabilecekleri, dikkatlerini çekecek
ve istekle katılacakları onların yaş seviyelerine uygun
etkinlikler bulup onlara sunmaktı. Fotoğrafını gördüğünüz
çalışma uzaktan eğitim sürecinde “s” sesi öğretiminde
yaptığımız
öğrencilerimizin
severek,
keyifle
katıldığı
etkinliklerimizden bir tanesidir. Etkinliğimiz için önce
öğrencilerimiz velilerinin de desteği ile evde kağıtları tişört
şeklinde keserek hazırladılar. Kâğıt tişörtlere “s” harfi ile ilgili
söylenen kelimeleri yazdılar. Ardından da tişörtleri iplere
astılar. Böylece öğrencilerimiz sanki bir oyun oynuyormuş
gibi eğlenerek beklenen kazanımlara kolayca ulaştılar.
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Başvuru No: 2021121
ÖĞRETMEN: MERİH AYDIN BIÇAKÇI
ORTAHİSAR ŞEHİT ALİ YASİN EROSMANOĞLU ANAOKULU
Okulöncesi Küçük Yaş Uzaktan Eğitim…
.

Başvuru No: 2021123
ÖĞRETMEN: NESLİHAN ÖZDEMİR
TONYA 125. YIL ANAOKULU
Pandemi döneminde uzaktan eğitimle birlikte
öğrencilerimizden ayrı kaldık. Bu ayrılık sürecinde
çalışmalarımı çocuklarla kaliteli vakit geçirmek,
uzakta olmanın verdiği özlemi biraz olsun gidermek ve
sınıfta oluşturduğumuz aktif öğrenme yaşantılarımızı
ailelerle işbirliğine girerek evlere taşımayı amaçladım.
Bu doğrultuda haftanın üç günü çocuklarla canlı ders
yaptık. Daha sonra yüz yüze eğitim devam ederken
planladığım ve sınıfta da uyguladığım etkinlikleri
uzaktan eğitime geçişle birlikte velilerle ev ortamında
yapmayı planladım. Bazen bir kapı önünde sergilendi
etkinlikler, bazen evdeki mutfak masasının üzerinde.
Öğrencilerim anne babalarıyla tıpkı sınıftaki gibi çeşitli
etkinlikleri gerçekleştirdiler. Bu süreçte velilerimle ve
öğrencilerimle telefonda konuşarak ve görüntülü
sohbet ederek planımda yer alan etkinlikleri
gerçekleştirdik.
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Başvuru No: 2021131
ÖĞRETMEN: AYTEN ŞİMŞEK
AKÇAABAT DOĞANKÖY İLKOKULU

Derslerimizin dışında hayalini kurdukları
kahramanları canlandıralım dedik, Demir
Adama dönüşüverdik.
.

Başvuru No: 2021128
ÖĞRETMEN: SEYHAN DEMİRCİ ÖZER
ORTAHİSAR BOZTEPE İLKOKULU
İlkokul birinci sınıf öğrencileri ailesinden ayrılarak
daha önce bilmedikleri bir dünyanın kapılarının
aralamanın
heyecanı
yaşarlar.
Öğretmeni
ve
arkadaşları ile oynadıkları oyunlar, eğlenceli etkinlikler
sayesinde okul ile arasında sıkı bir bağ oluşur ve artık
okul onun ikinci evidir. Ancak 2020-2021 eğitimöğretim yılında seyreltilmiş sınıflar ile başlayan süreç
pandemi nedeni ile uzaktan eğitim sürecine
dönmüştür. Öğrencilerimiz bu sürecin şaşkınlığını
yaşarken
velilerimiz
ise
"Uzaktan
eğitim
ile
öğrenebilecekler mi?" tedirginliğini yaşamışlardır. Tüm
bu olumsuzları dikkate alarak uzaktan eğitim
sürecinde derslerimizi çocuğun seviyesine uygun,
eğlenerek aktif katılım sağlayacakları etkinliklerle
planlayarak işledik. Böylece eğlenerek öğrenen
öğrencilerimizin aynı zamanda öğretmeni-okulu ile
arasında sıkı bağ kurmasını da sağlamış olduk.
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Başvuru No: 2021138
ÖĞRENCİ: SELEN ECRİN OKUMUŞ
OF İSMAİL YILDIRIM İLKÖĞRETİM OKULU
Bir tarafta savaş olurken diğer tarafta normal
hayat devam ediyor

Başvuru No: 2021143
VELİ: AYŞEGÜL ÖZTÜRK
ARAKLI MERKEZ ANAOKULU

Küçük
kasları
çalışmasından…
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YILIN FOTOĞRAFI PAYLAŞIMI

Başvuru No: 2021145
ÖĞRENCİ: BERKAY TİLKİ
ARAKLI YILMAZ ÇEBİ İLKOKULU

Pandemi döneminde okula gidemediğimiz için
Ayda öğretmenimle bazı etkinlikler yaptık.
Yasaklardan dolayı evden çıkamadığımız için
kendi
aramızda
düzenlediğimiz
fotoğraf
yarışmasına evden çektiğim fotoğrafla katıldım.
Benim soyadım Tilki fotoğrafta kullandığım
oyuncağım beni anlatıyor.

Başvuru No: 2021146
ÖĞRETMEN: MERYEM İVGEN
ORTAHİSAR GAZİPAŞA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA
OKULU

Eğitim uzaklarda değil hep yakınımızda
yanı başımızda evimizde balkonumuzda
salonumuzda duvarımızda... Sen eğitim
iste eğitim engel tanımaz sınır tanımaz
covid
tanımaz…
Uzak
olsam
da
öğretmenimden
eğitimimi
alırım
evimden...
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Başvuru No: 2021147
ÖĞRETMEN: HİLAL AKSU
ORTAHİSAR GAZİPAŞA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA
OKULU
Uzaktan eğitimde olsa öğrencilerimizle yan yana can
canayız. Özel eğitim öğrencilerimizle uzaktan eğitim de
zorluklar yaşasak da velilerimizin desteğiyle üstesinden
geldik. Bu süreçte veli öğretmen işbirliğinin önemi bir
kez daha ortaya çıktı. Velilerimizin desteğiyle uzaktan
eğitim süreci verimli geçti.

Başvuru No: 2021148
ÖĞRENCİ: ENSAR BAYRAKTAR
ARAKLI YILMAZ ÇEBİ ORTAOKULU

Pandemi
sürecinde
okullarımız
kapanınca yasaklardan dolayı dışarı
çıkamadık.
Ayda
öğretmenimizle
etkinlikler yaptık. Fotoğraf yarışması
düzenledik. Hepimizi etkileyen covid'e
vurgu yapmak için dünyaya maske
takarak duruma dikkat çekmek istedim.
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Başvuru No: 2021168
ÖĞRETMEN: SÜMEYYE YILDIRIM
ORTAHİSAR ŞEHİT ALİ YASİN EROSMANOĞLU
ANAOKULU
Uzaktan eğitimde, her ortamda gerçekleşen
eğitim öğretimde dersimize ilişkin bir fotoğraf

Başvuru No: 2021167
ÖĞRETMEN: MEHTAP YILMAZ ÖZGÜN
AKÇAABAT IŞIKLAR ÇPL
Ömer Han; benim bedensel engelli öğrencim. O
nerdeyse eğitimi için oraya gittiğimiz; hastaneye,
eve... Geçen yıl ders işlerken sınıf arkadaşlarını çok
merak ettiğini söyledi. O 10.sınıftı ama ne sınıfını ne
arkadaşlarını görmemişti hiç. Ömer Han'a evde
eğitim verdiğimiz için ders saatleri bile farklıydı.
Ama o sınıf ortamını merak ediyordu. Ve ben bir
şeyler yapmalıydım. Sadece kimya öğretmekle
olmazdı öğretmenlik. Annesinden haftaya olan
dersimiz için izin aldım. İdareme bildirdim. Sınıfın
edebiyat dersi vardı edebiyat öğretmenimizden de
izin aldım o saatte ben Ömer Han ve sınıf
arkadaşları ile laboratuvarda ders işleyecektim.
Sınıf arkadaşlarını da olağan dersimizi işliyormuş
gibi normal davranmalarını istedim.
Planımı yaptım. Gün geldiğinde Ömer Han'ın
tekerlekli sandalyesini bagajıma attım annesini de
alıp sınıfa girdik. O anı anlatmaya kelimelerim
yetmez. Ben gözleri mutluluktan ışıl ışıl yanan bir
annenin önünde dersimi işledim. Herkes inanılmaz
mutluydu, Ömer Han, annesi, tüm sınıf... Lütfen
yolladığım fotoda o eli öpülesi annenin gözlerinin
içine bakın. Ben kapsayıcı eğitimi sizlere böyle
sunmak istedim. Ben çok mutlu bir öğretmenim
çok şükür...
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Başvuru No: 2021175
ÖĞRETMEN: NURAY KUL
YOMRA YAVUZ SELİM İLKOKULU
Bedirhan ile her yerde ve onun istediği zamanlar canlı
derslerimizi
yapıyoruz.
Sabah
kalktığında
yatakta,
köpeğinin yanında olduğunda ve arkadaşlarıyla oynarken.
Annesi -Bedirhan canlı dersin başladı, dediğinde o nerde
ise dersimiz orada başlıyor. Bedirhan tam arkadaşlarıyla
oynarken öğretmen canlı dersi başlatır. Bedirhan
arkadaşlarıyla canlı derse katılır. O dersimiz çok da keyifli
geçer, o günün kazanımlarını Bedirhan arkadaşlarıyla
farkında olmadan eğlenerek mutlu alır. Arkadaşları ve
Bedirhan o kadar mutlu olur ki ders yaptıklarının farkına
bile varmazlar. Dersin içinde ve ders bitikten sonrada
oyunlarına devam ederler. Çocuk hayatı oyunla öğrenir. Biz
öğretmenlerin amacı da oyunla kazanımları vermek.
Onların oyunlarına girebilmek. Dersin nerede olduğu değil,
öğrencinin ne kazandığı asıl önemli olan. Küçük bir not:
Biliyorsunuz eğitim her yerde ben de uzaktan eğitimde onu
yapmaya çalıştım.(Bedirhan orta-ağır zihinsel yetersizliği
olan hiperaktif olup uzaktan eğitimde eğitim alan bir
öğrencimdi.)

Başvuru No: 2021178
ÖĞRETMEN: ŞEBNEM BURMA
ORTAHİSAR YEŞİLTEPE İLKOKULU

Okulumuz rehber öğretmeni Şebnem
BURMA öncülüğünde, okul aile birliği
başkanı ve velilerin desteği ile Siirt ‘in
Şirvan ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu
öğrencilerine atkı ve bere örüp, mont ile
ayakkabı desteği sağlanmıştır. Bu yardım
velilerin, personelin, okul idaresinin ve
öğretmenlerin işbirliği ile yapılmıştır.
Amaç çocuklarda yardımlaşma, paylaşma,
dostluk
ve
arkadaşlık
duygularının
gelişimine, aynı zamanda hediyeleşmenin
önemine ve çocukların sosyalleşmesine
destek verilmiştir.
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Başvuru No: 2021179
ÖĞRETMEN: NURAY KUL
YOMRA YAVUZ SELİM İLKOKULU
Dersimiz bitti bir sonraki ders heyecanla bekleniyor.
Elif canlı derslerine çok heyecanlı ve mutlu katılıyor.
Ders akışı o kadar Elif’in istediği gibi gidiyor ki Elif
keyifli bir ders bitişi yapıyor. Kokulu öpücük ile dersi
bitiriyoruz. (Elif, kromozomu bizden bir fazla olan ve
eğitsel tanısı orta-ağır zihinsel yetersizliği olan
öğrencim)

Başvuru No: 2021180
ÖĞRETMEN: NURAY KUL
YOMRA YAVUZ SELİM İLKOKULU
Fotoğraftaki Elif kızım 2. Sınıf orta ağır yetersizliği olan
dawn sendromlu olan sınıfımın sekiz öğrencisinden bir
tanesi. Elif canlı derslerde kıpır kıpır ve jest ve mimiklerini
rahat kullanabilen bir öğrencidir. Canlı dersimiz matematik
ve sayıları 6 kadar canlı derste öğrendiği için ben çok
mutluyum. Öğrencilerime dokunmadan birlikte makas
kullanmadan boyamadan sınıf havasını teneffüs edemeden
camın arkasından evindeki materyallerle onlara ulaşmam o
kadar zordu ki. Veli’yi öğretmen yapıp önce ona anlatmam.
O günde önce veli ile görüştük kazanımı verirken nasıl
yardımcı olacağını anlattım. Camlı (özellikle yazdım
yazımda hata yok) derste 6 öğrettim öğretmeye çalıştım. 6
öğretmek için önce anne ulaştım sonra Elif’e ulaştım. Elif
dersin sonuna doğru bizim anneyle çabamızı görünce :Anne, öğretmenim (tabi konuşmalar net değil ) üzülmeyin
ben 6 biliyorum, dedi ve işte böyle bir fotoğraf karesini tatlı
göz yaşlarıyla yakaladım☺
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Başvuru No: 2021181
ÖĞRETMEN: NURAY KUL
YOMRA YAVUZ SELİM İLKOKULU
Öğrencim Orta-ağır zihinsel yetersizliğinin yanında
epilepsi nöbeti geçiren ortopedi rahatsızlığı olan
sadece
sesli
harfleri
çıkarabilen
(öğretilerek
kazandı),görme kaybı yaşayan bir öğrencim. Bir kaç
özel gereksinimi bir arada olmasına rağmen
annesinin rehberlik etme çabası ve Ömer’in öğrenme
arzusu hiç bitmedi. Ömer’e ekranda sürekli
sorduğum hayvanları tanıtalım etkinliğinde ineği
sorduğumda ben ineği nasıl söylerimin cevabının
fotoğrafı…

Başvuru No: 2021182
ÖĞRETMEN: FATMA ÖZBİLGİ
ORTAHİSAR ŞEHİT ALİ YASİN EROSMANOĞLU
ANAOKULU

Fotoğrafta 2.dönem yüz yüze eğitime gelen
öğrencilerimin atık materyallerden kendilerinin
yapmış
oldukları
dürbünler
kullanıldı,
hijyen
kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat edilmeye
çalışıldı. Eski okul günlerine dönmek, beraber el ele
oynamak, paylaşmak, sarılmak istediklerini bu
fotoğraf aracılığı ile anlatmak istediler.
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Başvuru No: 2021183
ÖĞRETMEN: ZÜBEYDE DEMİRBAŞ
ORTAHİSAR ÇAMLIK İŞİTME ENGELLİLER
ORTAOKULU
Sevgili öğrencilerim İşitme Engelliler ortaokulunun
5.sınıf
öğrencileridir.
Öğrencilerim
ortaokul
hayatlarının ilk yılında değişen sınıf kurallarına uyum
sağlayarak yıl boyu öğretmen ekranını karalamadan
ders dinlemeyi ve derse zoom ya da EBA üzerinden
katılmayı aksatmadan devam ettirdiler. Karne günü
20 Ocak 2021 tarihindeki dersimde öğrencilerime
dersimizde ekran karalamalarına izin verdiğimi
söyler söylemez saniyeler içinde ekranımın oluşan
resmidir. Özel eğitim öğrencilerinde bu ders
disiplinini sağlamak asla kolay değildir. Hem
öğrencilerim hem de aileleri bu süreçte beni devamlı
desteklediler.

Başvuru No: 2021185
ÖĞRETMEN: GÜLER ULUDÜZ
YOMRA YAVUZ SELİM İLKOKULU

Özellikle ülkemizde 16 Mart 2020 tarihinde yüz yüze
eğitime verilen arayla birlikle 23 Mart 2020
tarihinden itibaren başlayan uzaktan eğitim süreci
öğretmenlerin
öğrencilerle
etkileşimlerini,
iletimlerini
ve
öğretmenlerin
derslerini
gerçekleştirme yöntemlerini de değiştirmişti. Bu
süreç zarfında öğretmenler de öğrenci ve veliler gibi
dijitalleşen
eğitime
ayak
uydurma
çabasında
olmuşlardı. Dersimizde balon kullanmamız gereken
deneyimizde öğrencimin okuldan uzakta eğitim
almanın tatlı hüznü yüzüne yansımıştı. Dışarıya çıkıp
covidden
korkusuna
balon
alamamış,
balonsuzluğunu evdeki tıbbi eldivenle gidermişti
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Başvuru No: 2021189
ÖĞRETMEN: ZÜBEYDE DEMİRBAŞ
ORTAHİSAR MAHMUT CELALEDDİN ÖKTEN
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Zor pandemi şartlarında LGS’de başarı göstererek
Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip
Lisesi’nin
9
B
sınıfı
öğrencileri,
bu
yıl
görevlendirmeyle okulda Kur'an'ı Kerim dersi
hocalarına olan muhabbet ve sevgilerini EBA
platformundaki
uzaktan
dersimizin
sonunda
mesafeler uzak olsa da kalpler birse köprülerin
kurulabileceğini ispat eden bir fotoğraftır.

Başvuru No: 2021202
ÖĞRETMEN: SALİHA ÇINAR
ORTAHİSAR CUDİBEY ORTAOKULU

Pandemi sürecinden kucak dolusu sevgiler...
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Başvuru No: 2021198
ÖĞRETMEN: SEMA YILDIRIM
AKÇAABAT SÖĞÜTLÜ İLKOKULU
Uzaktan eğitim sürecinde bol etkinlikle farklı birçok çalışmaya
öğrencilerimle iletişimizi koparmadan, enerjimizi düşürmeden
devam etmeye gayret gösterdik. Bunlardan biri de bir yoğurt
kovası hikayesi ile başlayan “Atkı Örme” etkinliğimizdi.
Amaçlarımız arasında sevdiklerimizi, mutlu edebileceğimiz
güzel sürprizler hazırlamak da vardı. Kovalarımızı nasıl
hazırlayacağımızı, ipliklerimizin nasıl olacağının bilgisini verip
ekran karşısında yapımını öğretme aşamasına gelmiştik. Çok
heyecanlıydılar, heyecanımıza kapılan annelerimiz, babalarımız
da ekranda yerlerini almışlardı. Hemen öğrenmişlerdi de. Hızlı
bir şekilde ilerlemeye başladık. Sonra Söğütlü’de yaşanan
elektrik kesintisi bu fotoğraf karesini ortaya çıkardı. Zorluklara
bir kez daha karşı koyup, bir gecede atkılarını örüp sabaha
boğazlarına takan çocuklarım bu kareye çok şey sığdırdılar
aslında. Her baktığımda içimi ayrı bir gurur dolduruyor ve minik
ellerin dokunduğu ipliklere duygu dolu nice cümle sığdırıyorum.

Başvuru No: 2021205
ÖĞRETMEN: SERAP ALTUN ŞENSOY
ORTAHİSAR CUDİBEY ORTAOKULU

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak
İngilizce drama sınıfımızda birbirimizi
yeniden tanıdık.
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Başvuru No: 2021005
ÖĞRETMEN: AYŞEN YILDIRIM
YOMRA KAŞÜSTÜ CUMHURİYET ORTAOKULU
Merhabalar. Sizlerle canlı derste karşılaştığım ve hala aklıma geldikçe kendimi gülmekten alamadığım anımı
paylaşacağım. Okulum Yomra'da ve ben de Yomralıyım. Yıllarca Rize'de çalıştıktan sonra memleketimde
çalışmaya başladım. Tabi ki kendi memleketimde öğretmen olarak çalışmam birçok anı biriktirmeme de
sebep oldu. Bir gün 7/B sınıfı ile canlı dersimi yapıyordum. Arkadan bir ses duydum....(tabi ki Yomra şivesiyle)
"E gı Hüsran.....Emine'nin Hüsran....Sen büyüdün de öğretmen mi olduuuunnnn ( Tabi bu söylem uzatarak,
gaydeli gaydeli, uzun hava şeklinde, türkü söylüyormuş gibi :) Ayrıca köyümüzün büyükleri beni "Hüsran"
olarak bilir. )Teyzem tabi ki devam ediyor: "Hacı amcan seni ne çok severdiiiiii , seni kızlarından ayırt
etmezdiiiii......Sana verdiği gül duriy mi?(tabi ben bu arada gülüyorum , konuşamıyorum, dersteki öğrencilerim
şaşırmış dinliyorlar).Teyze devam ediyor: " Kız sen ne kadar kilo almişsın, sana ne olmiş öyle he mi....." (Bu
noktadan sonra baktım teyzem durmadan devam ediyor gülerek araya girdim. "Teyzem ellerinden öpüyorum,
rahmetli Hacı amcamın da mekanı cennet olsun, sizi iyi gördüğüme çok sevindim, ellerinizden öpüyorum, bu
kadar saygılı bir torun yetiştirdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum" diyerek vedalaştım ve teyzem dersten
çıktı. Ama etkileri devam etti. Öğrencilerim beni soru yağmuruna tuttu. Teyzenin neden bana "Hüsran" dediği
en büyük merak konusuydu... Kısa bilgilendirmenin ardından dersime kaldığım yerden devam ettim. Bu anı
aklıma geldikçe yüzümde kocaman bir gülümseme oluyor. Derslerim bitince annemi ve babamı arayıp
yaşadığım bu güzel anımı paylaştım. Uzaktan eğitim süresince uzaklar böyle yakın, derslerimiz böyle sıcacık
oldu. Sadece çocuklarımızla değil aileleriyle de bir olduk, biz olduk....Ne güzel şey öğretmen olmak....Ne güzel
şey böyle güzel anılar biriktirmek...
Salgının en kısa sürede bitmesi ve çocuklarımızla yüz yüze eğitime kaldığımız yerden devam etmek
temennisiyle...

Başvuru No: 2021020
VELİ: SEYFETTİN KÖSE
ŞALPAZARI ATATÜRK İLKOKULU
Pandemi sürecinde çoğu veli gibi ben de uzaktan eğitimde öğrencime (çocuğuma) yardımcı olmaya
çalışıyorum. Evet hepimiz için zor bir süreç ama bazen de keyifli oluyor. Bazen anlamadığı konularda yardımcı
olmaya çalıyoruz hatta ilkokulda unuttuğum konuları tekrar tekrar okuyup yardımcı olmaya çalışıyorum. Geçen
matematik
dersinde
yaptıklarını
kontrol
ederken
yıllar
önce
bölme
işlemi
yaptıktan
sonra
sağlamasını(doğruluğunu)unuttuğum işlemi çocuğum sayesinde tekrar hatırladım. Şu dönemde anladım ki toz
tutmuş bilgilerimizin temizlenme vaktinin geldiğini anladım. Öğrenci- Veli- Öğretmen üçlüsü iletişimi iyi olduğu
sürece aşılmayacak engel yoktur.
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Başvuru No: 2021029
ÖĞRETMEN: ŞENAY PİR
TONYA HOŞARLI İLKOKULU
"Önce öğrencilerimiz " diyerek uzaktan eğitim-öğretim sürecini öğrencilerimiz için kolaylaştırmak=
adına veli eğitimine ağırlık verdik. Canlı ders saatlerinde annelerin de kamera karşısında aktif=
katılımını sağlayarak, öğrencilerimizin öğrenmesine rehberlik etme yöntemlerini velilerimizle=
paylaşmış olduk. Rekabet oyunlarında özellikle " ortadaki nesneyi önce alma" oyununda çocuklarla=
anneler karşı karşıya gelerek yarış yaptılar ve çok keyifli anlara imzalar attılar. "Dediğimi yap, yaptığımı=
yapma" adlı oyunda anneler ve çocuklar sürece dikkat kesildiler. Deneylerle ve oyunlarla=
zenginleştirilmiş canlı ders sürecinde öğretmen, öğrenci ve anneler aktif rol oynadılar. Uzaktan eğitim=
süreci veli eğitimine ağırlık verilerek avantaja dönüştü.

Başvuru No: 2021047
ÖĞRETMEN: ERAY KINALI
ORTAHİSAR PELİTLİ AHMET CAN BALİ ANADOLU LİSESİ
Uzaktan eğitim çok farklı deneyimler yaşamamıza vesile oldu. Bunlardan birini 10.sınıflarda efsane konusunu=
işlerken yaşadım. Efsane konusunun ısındırma çalışmasını yaparken yaşadığım köyde anlatılan "Gelin Kayası"=
efsanesini paylaştım çocuklarla ve onlardan da kendi yörelerine ait böyle efsaneler varsa paylaşmalarını istedim.=
Öğrencilerimden biri söz alarak "Hocam benim köyümde de tıpkı sizin anlattığınız efsaneye benzer bir efsane=
var." dedi. Sonra aramızda geçen diyalog şu şekildeydi:
-Nerelisin sen Yiğit Alp?
-Araklı öğretmenim.
-Neresinden?
-Yoncalı köyü öğretmenim.
Dudaklarımda gülümsemeyle şu cevabı verdim:
-Biz seninle aynı köydenmişiz Yiğit Alpciğim.
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Başvuru No: 2021052
ÖĞRETMEN: MUHAMMET AYDIN
ORTAHİSAR AHMET SAKA İLKOKULU

Uzaktan eğitimde, 1.sınıfa giden oğlumun dersini uzaktan takip ediyordum o sırada Sınıf Öğretmeni=
meslektaşım öğrencilerine okuma yaptırıyordu. Cümle: "Anne bana kitap alır mısın?" Çocuk tam= cümleyi
"Anne" diye okumaya başladı ki çocuğun annesi oradan seslendi "Efendim oğlum." diye. :))

Başvuru No: 2021057
ÖĞRETMEN: YASEMİN GENÇ
ORTAHİSAR ATATÜRK ORTAOKULU

Bir gün 8. Sınıflarda Pisagor teoremine geçmeden önce bir öykü anlatmak istedim.
Pisagor okulundan ve üzerinde matematik bilmeyen asla giremez yazılı olduğunu söyleyerek derse=dikkat
çektim. Pisagor teoremini geliştirmeden önce birçok deney yapmış çocuklar. İskenderiyeli=bilim insanı
Pisagor hep kumsala giderek değneğiyle şekiller çizer ve bir şeyleri ispatlamaya=çalışırmış. Şakacı
dalgalarda tam sonuca varırken sahile vurarak Pisagor’un çizdiklerini silermiş. Bu=durum Pisagor’u çok
öfkelendirirmiş. Pisagor çeşitli üçgenler çizerek üzerlerine kareler yerleştirip=alanlarla ilişki kurmaya
çalışırmış. Dar açılı üçgen aldığında açının karşısındaki kenar üzerindeki=karenin alanı diğer kenarlar
üzerindeki karelerin alanları toplamından küçük çıkmış. Geniş açılı=üçgende ise açının karşısındaki karenin
alanı diğer iki karenin alanları toplamından büyük çıkmış.=Ama bir de ne görsün üçgen dik açılı olduğunda
90 derecenin karşısındaki karenin alanı diğer dik=kenarlar üzerindeki karelerin alanları toplamına eşit
çıkmış.
İşte tarihe geçen bağıntıyı Pisagor dik üçgende keşfetmiş olmuş. Dik kenarların kareleri toplamı=
hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. Yani Yunanlı filozof ve matematikçi Pisagor pek çok deney=ve
araştırmanın sonucunda bağıntıyı bulmuş.
Bu öykü ile derse olan ilgiyi artırabildim ve öğrencileri motive edebildim.
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Başvuru No: 2021071
ÖĞRETMEN: YAŞAR UZUN
ORTAHİSAR TİCARET İLKOKULU

Eba sözlüğü:
1. Hocam giremiyorum.
2. Hocam biz hiç giremiyoruz.
3. Hocam, girdik ama çıkamıyoruz.
4. Hocam sabah girdik şimdi olmuyor.
5. Hocam şifre neydi?
6. Denedim olmuyor.
7. Hocam bekleme odasında bekliyoruz.
8. Hocam bizi alır mısınız?
9. Hocam, Eba da kabul etmiyor bizi zoom da.
10. Hocam girdik görüntü yok.
11. Hocam, Antep'teki kardeşimden yardım almaya çalışıyorum.
12. Hocam Zoom mu Eba mı?
13. Hocam ders kaçta?
14. Hocam ders bitti mi?
15. Hocam ders başladı mı?
16. Hocam attı bizi.
VEE
17.=HOCAM ÇOK ŞÜKÜR GİRDİK...

Başvuru No: 2021075
VELİ: PINAR NAZ ÇELİK
ORTAHİSAR ŞEHİT ALİ YASİN EROSMANOĞLU ANAOKULU
Biz her yıl aralık ayının sonunda çocuklarla birlikte yeni yıl kartı yaparız ve evlere=
göndeririz. Bu yıl salgında uzaktan eğitim yapmamız nedeniyle çocuklarla birlikte böyle=
bir çalışma yapamadık. Ben de öğrencilerime yeni yıl hatırası olması düşüncesiyle kendi=
hazırladığım yeni yıl kutlama kartlarını posta yoluyla evlere gönderdim. Evine kart ulaşan=
bir öğrencimin zarfı açıp kartı gördüğündeki mutluluğun fotoğrafı benim için çok güzel ve=
duygu yüklü bir andı. Çocukları sevindirmek, özlemlerini bir nebze de olsa giderebilmek,=
öğretmeninden gelen en küçük bir hediyenin bile onları mutlu edebileceğini görmek=
anlatılamaz bir şey.
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Başvuru No: 2021117
ÖĞRENCİ: MUHAMMET MERT ŞAHİN
ORTAHİSAR TRABZON FEN LİSESİ
Uzaktan eğitimde bir dersimizde hocamız periyodik tablodan bize bir durum göstermek istedi.
Aracında unuttuğunu fark ettiğini anlayınca ders esnasında eşine seslenerek "hanım dersteyim,
rica etsem arabadan periyodik tabloyu getirir misin?" diye seslenmişti. Biraz sonra ekranda
periyodik tablo göründü.

Başvuru No: 2021118
ÖĞRENCİ: MUHAMMET MERT ŞAHİN
ORTAHİSAR TRABZON FEN LİSESİ

EBA canlı ders esnasında öğretmenimiz bir tepkime ile ilgili deney düzeneği hazırladı. Biz
de ekrandan onun anlatımı ile izliyor ve deney esnasında dumanların yükseldiğini
görebiliyorduk. Öğretmenimiz "az bir miktar ile deney yapıyoruz ancak burası çok fena
kokuyor biraz camı açalım, evde deney yapınca oluyor böyle şeyler, neyse artık olan oldu,
biz derse devam edelim" demesi ile derse/deneye devam etti.

Başvuru No: 2021142
ÖĞRENCİ: MUHAMMET MERT ŞAHİN
ORTAHİSAR TRABZON FEN LİSESİ

Bir gün birinci dönemin başında online dersteydim. Ders esnasında annem de yanımdaydı.
Öğretmen bana bir soru sordu. Soruyu doğru olarak cevapladım. Öğretmen soruyla ilgili
ayrıntılı açıklama yaparken ben de başka bir soru sorabilir diye mikrofonumu
kapatmamıştım. Soru, daha önce çözdüğümüz soru modelin cevabına göre, tam tersi
şeklinde çözülmesi gerekiyordu. O sırada, annem de öğretmenin açıklamaları sırasında
cevabın tam tersi şekilde çözüleceğini anlamış olacak ki mikrofonum açıkken "hmmm
şaşırtmaçlı sormuş" dedi. Bir an sessizlik oldu ve ben de çabucak mikrofonumu kapattım.
Annem de durumu anladı ve gülmeye başladık.
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Başvuru No: 2021157A
ÖĞRETMEN: CEYDA ERDOĞAN İSKENDER
AKÇAABAT SÖĞÜTLÜ ESENTEPE ANADOLU LİSESİ
Dersimin bir konusunda canlıların ortak özelliklerinden solunumda bahsederken oksijensiz
solunum ve fermantasyona da yer verdim. Güncel olsun ve akılda kalıcı olsun diye öğrencilerime:
Hamur nasıl mayalanır, diye sordum. Sahip oldukları bilgilerle açıklamaya çalıştılar.
- Peki, turşu nasıl yapılır diye sorduğumda çok fazla cevap alamadım. Öğrencilerime: yanınızda
kim var diye sorduğumda bir öğrencim: annem var dedi. Ve biz o öğrencimin annesinden
turşunun nasıl yapıldığını öğrendik. Yapan birinin anlatması ve veli olması dersi daha dikkat
çekici yaptı. Bu canlı derslerde velilerimize de söz hakkı vererek onları da derse dahil etmek hem
onları hem de beni çok gururlandırdı.
- Ve şunu bir kez daha anladım ki, biz sadece öğrencilere anlatmıyoruz dersi. Her öğrencimizin
evine uzaktan da olsa misafir oluyor ve aileleriyle de iletişime geçiyorduk, her ne kadar
göremesek de.
- Bunun başka bir somut örneği de; yine evlerine uzaktan da olsa misafir olarak katıldığımız
öğrencilerimizin, daha önce okuma fırsatı bulamamış fakat şimdilerde açık liseye giden
velilerimize de yardımcı olduğumuzdur.

Başvuru No: 2021157B
ÖĞRETMEN: CEYDA ERDOĞAN İSKENDER
AKÇAABAT SÖĞÜTLÜ ESENTEPE ANADOLU LİSESİ
Bir gün canlı derste iken öğrencilerimin aktif olmasını teşvik etmek için konuşun, bir şeyler
söyleyin. Bu konuları kime anlatıyorum dediğimde, bir öğrencim: hocam benden çok annem
cevap vermek istiyor, hatta cevaplıyor da, dedi .
- Bir kez daha anladım ki, uzaktan eğitimde biz ailelerin de içindeyiz. Farkında olmadan
velilerimize de yardımcı oluyoruz. Bu da beni daha çok mutlu ediyor.
Velilerimiz de bu canlı dersler sayesinde çocuklarının öğretmenlerini ve derslerde nasıl zaman
geçirdiklerini de görerek içleri daha rahat bir şekilde çocuklarını bizlere, öğretmenlere emanet
ediyorlar.
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Başvuru No: 2021169
ÖĞRETMEN: YASEMİN GENÇ
ORTAHİSAR ATATÜRK ORTAOKULU
Zeka oyunları dersinde öğrendiğim patsch oyununu 8. Sınıflarda rasyonel ve irrasyonel sayıların
ayırt edilmesini kolaylaştırmak amacıyla oynadım.
Öncelikle 5 farklı renkte kartondan beşer tane olmak üzere 25 kart kestim. Sarı, kırmızı, mavi,
turuncu ve yeşil renkte kartonlar. Her birinin üzerine rasyonel ve irrasyonel sayılar yazdım. Pi ve fi
sayısını, kareköklü sayıları ve karekök dışına çıkan sayıları, 2, 15 ya da 3/ 5 gibi rasyonel sayıları
kartlara dağıttım. İki tane küp şeklinde zar yaptım. Birinin üzerinde 5 tane renk ve * işareti yani
joker bulunur. Diğerinde ise Q rasyonel ve I irrasyonel sayılar sembolleri yazılıdır.
Oyunun kuralları şöyledir.
İki tane küp aynı anda atılır. Küplerden bir tanesi rengi diğeri rasyonel ya da irrasyonel sayıları
gösterir. İlk kim buna uyan doğru kartı bulursa elini PAT diye kartın üzerine koyar ve kartın sahibi
olur. Örneğin kırmızı rasyonel sayı ya da yeşil irrasyonel sayı gibi... * ile Q ya da * ile I zarda gelirse
rasyonel ya da irrasyonel sayılardan renge bakılmaksızın her hangi bir kart alınır. Yıldız joker bir
karttır. En çok kart toplayan oyunu kazanır. Dikkat ve konsantrasyon becerilerini geliştirir. Ayrıca
konunun eğlenceli bir şekilde kavranmasını sağladık.

Başvuru No: 2021173
ÖĞRETMEN: NURPAY SAĞLAM
BEŞİKDÜZÜ AKKESE İLKOKULU
EBA'dan Fen Bilimleri dersini işliyordum.
Öğrencilerime Maddenin üç hali vardır. Katı , sıvı ve gaz dedim.
Konuyu anlattıktan sonra bölüm sonu sorularını cevaplıyorduk. Ben soruyordum onlar
cevaplıyordu.
Soru: Dağılan yayılan şey ...
Öğrenci cevabı: Öğretmenim tabi ki de Korona.
Ben kahkahayı attığımda öğrencim
" Öğretmenim niye gülüyorsun Koronadan daha hızlı yayılan bir şey mı var? " dedi.
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Başvuru No: 2021193
ÖĞRETMEN: AYNUR YÜCESAN
BEŞİKDÜZÜ AKKESE ORTAOKULU
5.Sınıf, çocuklarla İngilizce soru çözüyoruz.
Soru: Arkadaşlarınızla oyun oynamak istiyorsunuz ve elinizde sadece bir top var.
Aşağıdakilerden hangisini oynarsınız ?
a) Körebe
b) Sek sek
c) Voleybol
d) Ebelemece
Ben : Hadi oğlum cevap ne ?
Öğrenci : Cevabı bulamadım ki.
Ben : Nasıl bulamadın?
Öğrenci : Hepsi olur bence.
Ben : Yahu nasıl olur? Baksana soruya elinde top var diyor. Ne oynayabilirsin?
Öğrenci : Topu bırakırım, hepsini oynarım.
Ben : : )))

Başvuru No: 2021195
ÖĞRETMEN: GÜLSÜM SÜNGER
ORTAHİSAR TED TRABZON ÖZEL İLKOKULU
Zoom’da ders yaparken bir gün bir öğrencimin kamerası tavanı gösteriyordu.
Ben de: Çocuğum ben tavanı değil seni görmek istiyorum dediğimde verdiği cevapla tüm sınıf
güldü.
-Öğretmenim lavabodayım
:)))
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Başvuru No: 2021196
ÖĞRETMEN: GÜLSÜM SÜNGER
ORTAHİSAR TED TRABZON ÖZEL İLKOKULU
Bir gün beş yaş grubu öğrencileriyle drama dersi için zoom bağlantısında eşya bulma oyunu oynarken
bir öğrenci gitti uzun bir süre ekrana gelmedi. Gelince nerede olduğunu sordum.
-Öğretmenim kaşık ararken dolaptaki kekten yedim ama size de getirdim, bakın bakalım tadı nasıl
olmuş, annemle birlikte yaptık.
Keki kameraya uzatıp ısrarla yememi isteyince ısırık almış gibi yapıp "Harika olmuş eline sağlık"
dedikten sonra diğer öğrenciler de kek istedi :)

Başvuru No: 2021197
ÖĞRETMEN SEMA YILDIRIM
AKÇAABAT SÖĞÜTLÜ İLKOKULU
“Karne Günü” öğrencilerimle evlerimizi süsleyip, pastalarımızı yapıp ekran karşısında hep beraber
eğlendiğimiz güzel bir etkinlik planlamıştık. Hazırlıklar, öğrencilerim ve velilerimin sayesinde gayet
başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti. Balonlarımızı kağıtlarla doldurup kendi hazırladığımız
konfetileri patlatıp pastamızı kesmeye sıra gelmişti. Pastamızı güzel bir şekilde kesip yemeye
başlamışlardı. Ben de “Çok güzel olmuş hani bana ikram etmiyorsunuz.” dedim. Ekran karşısında bana
çatallarıyla pastalarından uzattılar ben de yemiş gibi yapıp “Çook güzel olmuş ellerinize sağlık.”
dedim. Afiyet olsun öğretmenim.” dediler.(Ama pastalar, çörekler neler neler, hala aklımdalar😅)Sonra
onlar için hazırladığım karne hediyelerini ve karnelerini gösterip “Şimdi sıra karnelerinizi ve
hediyelerinizi almaya geldi.” dedim. Şaşırmışlardı ☺
“Uzatın ellerinizi karneleriniz geliyor.” deyince,
“Nasıl olur öğretmenim buradan karnelerimizi ve hediyelerimizi nasıl alalım.” dediler .
Ben de “Az önce pasta ikram ederken hiç böyle bir sorunumuz yoktu şimdi karnelerimizi ve
hediyelerimizi alırken oldu.” 😅 dedim. Hep beraber gülüşüp “Haklısınız öğretmenim.” dediler.
Sonrasında okul açıldığında karnelerinizi ve hediyelerinizi vereceğim ben de pastamı isterim dedik
anlaştık☺
Klasik tatil konuşmamı yapıp, burada olmayacağımı memlekete gideceğimi söyledim, sonrasında
tatilden sonra döneceğimi söyleyecektim ki bilgisayarım kapandı ve sistem beni atıp öğrencilerimi
baş başa bıraktı. Ve benden sonra tayinimin çıktığını, daha gelmeyeceğimi, öğretmen ne demek istedi
diye konuşmalarını, ağlamalarını, biz ne yapacağız demelerini ve susmayan telefonlarımı hiç
unutmayacağım ☺ Derse tekrar bağlandığımda durumu açıklamam ilk defa sınıf yönetiminde
zorlandığım en tatlı an olarak kalmıştı
Uzaktan olsak da hiç ayrı kalmadığımızı hissettiren çocuklarım içimi yine sıcacık sevgileriyle
doldurmuşlardı.
İyi ki öğretmendim 😇
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Başvuru No: 2021006
ÖĞRETMEN: TUĞBA ÇIRAKOĞLU
ORTAHİSAR ZEHRA KİTAPÇIOĞLU İLKOKULU

ÖĞRETMENİM BEN DE SİZİ CANLI DERSLERDE GÖRMEK İSTİYORUM.
Başvuru No: 2021010
ÖĞRENCİ: BEHİCE ADA SADİOĞLU
ORTAHİSAR ALİ KEMAL AKTÜRK İLKOKULU

BİZ OKULA GİDEMİYORUZ AMA OLSUN OKUL BİZE GELİYOR
Başvuru No: 2021012
ÖĞRENCİ: ASYA NAZ ISKENDER
ORTAHİSAR ALİ KEMAL AKTÜRK İLKOKULU

EĞİTİM HAYAL ETMEKLE DEĞİL DAHA ÇOK ÇALIŞMAKLA OLUR.
Başvuru No: 2021013
ÖĞRENCİ: YAĞMUR DURU ISKENDER
ORTAHİSAR ALİ KEMAL AKTÜRK İLKOKULU

EĞİTİM SADECE DERSİ DEĞİL SEVGİ VE SAYGIYI DA ÖĞRETİR.
Başvuru No: 2021014
ÖĞRETMEN: VİLDAN ATASOY
ORTAHİSAR İBRAHİM ALEMDAĞ ORTAOKULU

CANLI DERS VARSA, EĞİTİM HAYATTA DEMEKTİR.
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Başvuru No: 2021017
VELİ: SEYFETTİN KÖSE
ŞALPAZARI ATATÜRK İLKOKULU
EĞİTİMİN CANLI OLMASI ÖNEMLİ AMA İNSANIN CANLI OLMASI DAHA ÖNEMLİ...

Başvuru No: 2021018
ÖĞRENCİ: HALİME KÖSE
ŞALPAZARI ATATÜRK İLKOKULU
VİRÜSTEN BENİ KOLLA, OKULUMA YOLLA...

Başvuru No: 2021023
ÖĞRETMEN: ZEYNEP DURU
ORTAHİSAR YOL-İŞ SENDİKASI ORTAOKULU
KALBİM SOKAKTA, AKLIM EBA'DA.

Başvuru No: 2021027
ÖĞRETMEN: ALİ KEMAL MUTLU
ORTAHİSAR 80. YIL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
“NE SINIF İÇİNDE NE ÇEVRİM İÇİNDE; EĞİTİM SENİN İÇİNDE!..”

Başvuru No: 2021049
ÖĞRETMEN: ZÜBEYDE TAŞKIN YILMAZ
YOMRA MERKEZ İLKOKULU
ÇOCUK KİMDİR'İ YİNE ÇOCUKTAN ÖĞREN.
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Başvuru No: 2021051
ÖĞRETMEN: DİLEK ÖZDEMİR
ÇAYKARA ANADOLU LİSESİ

OKUL EVİMİZ, EĞİTİM BİZİM İŞİMİZ

Başvuru No: 2021060
ÖĞRETMEN: CAFER KORKMAZ
ARAKLI SAFFET ÇEBİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ÖZLEDİK DOYA DOYA GÜNEŞ İLE SOHBET ETMEYİ. D VİTAMİNİ NEREDESİN?
BİZ GELDİK!

Başvuru No: 2021061
ÖĞRETMEN: CAFER KORKMAZ
ARAKLI SAFFET ÇEBİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

TEDBİR EYLE SIHHAT BUL, SABIR EYLE HUZUR BUL

Başvuru No: 2021068
ÖĞRETMEN: MUSTAFA YOL
AKÇAABAT YAYLACIK ORTAOKULU

CORONA: EKRANA SIĞDIRILMIŞ SINIFLAR

Başvuru No: 2021070
ÖĞRETMEN: COŞKUN ÇOLAK
ÇARŞIBAŞI ANADOLU LİSESİ

GÖZÜM YOLDA KULAĞIM SENDE
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Başvuru No: 2021077
ÖĞRETMEN: ÖZKAN DEMİR
ORTAHİSAR TED TRABZON ÖZEL ORTAOKULU

"UZAKTAN EĞİTİM, YÜREKTEN TAKİP"

Başvuru No: 2021078
ÖĞRETMEN: ŞERİFE YİĞİT
ORTAHİSAR AYFER KARAKULLUKÇU İLKOKULU

EVİM OKULUM, ODAM SINIFIM

Başvuru No: 2021086
ÖĞRETMEN: FİLİZ ÇAĞILCI
ARSİN YEŞİLYALI İBNİ SİNA ORTAOKULU

EVİMDEYİM, ÇEVRİMİÇİ EĞİTİMLE ÖĞRENCİLERİMİN YANINDAYIM.

Başvuru No: 2021092
ÖĞRETMEN: SEVCAN DUMAN
ORTAHİSAR ŞEHİT ALİ YASİN EROSMANOĞLU ANAOKULU

MASKE MESAFE BİR TEDBİRDİR. HAYATI PAYLAŞMAYA ENGEL DEĞİLDİR!
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Başvuru No: 2021132
ÖĞRETMEN: AYTEN ŞİMŞEK
AKÇAABAT DOĞANKÖY İLKOKULU

EĞER İSTERSEN UZAĞI YAKINLAŞTIRIR, EĞİTİMİ ANLAMLI KILARSIN.
Başvuru No: 2021133
ÖĞRETMEN: FATİH ÇON
MAÇKA KONAKLAR İLKOKULU

TAK MASKENİ KOY MESAFENİ KORU ÜLKENİ
Başvuru No: 2021153
ÖĞRETMEN: ÖMER GÜMRÜK
OF HACI MEHMET BAHATTİN ULUSOY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

UGBA MODELİ İLE GELECEĞİNE YÖN VER UGBA (UYGULA-GÖR-BEĞEN-ADIM AT)
Başvuru No: 2021155
ÖĞRETMEN: ZEHRA RABİA ULUDOGAN
ORTAHİSAR GAZİPAŞA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU

UZAKTA ÖĞRETMEN, YAKINDA AİLE, OTİZMLE EĞİTİM ŞAHANE!
Başvuru No: 2021160
ÖĞRETMEN: HİLAL AKSU
ORTAHİSAR GAZİPAŞA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU

UZAKTAN EĞİTİM, BİRLİKTE ÖĞRETİM.
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Başvuru No: 2021161
ÖĞRETMEN: HİLAL AKSU
ORTAHİSAR GAZİPAŞA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU

AİLE ÖĞRETMEN EL ELE, EĞİTİM ŞAHANE
Başvuru No: 202162
ÖĞRETMEN: HİLAL AKSU
ORTAHİSAR GAZİPAŞA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU

EĞİTİM UZAKTAN AMA DESTEĞİMİZ YAKINDAN.
Başvuru No: 2021163
ÖĞRETMEN: HİLAL AKSU
ORTAHİSAR GAZİPAŞA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU

COVİD-19 HER YERDE, EĞİTİM EVLERDE.
Başvuru No: 2021176
ÖĞRETMEN: NURAY KUL
YOMRA YAVUZ SELİM İLKOKULU

ÖĞRETMENİM! BEN OKULDAMIYIM ŞİMDİ
Başvuru No: 2021177
ÖĞRETMEN: NURAY KUL
YOMRA YAVUZ SELİM İLKOKULU

BAK ÖĞRETMENİM! OKUL FORMAMI GİYDİM
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Başvuru No: 2021184
ÖĞRETMEN: GÜLER ULUDÜZ
YOMRA YAVUZ SELİM İLKOKULU

KORONA BİZİ BIRAK GİDELİM OKULA

Başvuru No: 2021192
ÖĞRETMEN: NAGİHAN EROL
SÜRMENE ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK İLKOKULU

EĞİTİME UZAK DEĞİL, UZAKTAN EĞİTİMDEYİZ
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Başvuru No: 2021004
ÖĞRETMEN: AYŞEN YILDIRIM
YOMRA KAŞÜSTÜ CUMHURİYET ORTAOKULU

Öncelikle merhabalar. Neden Youtube kanalı açtım? Beni kanal açmaya iten sebep neydi? Önce onu anlatayım.
Uzaktan eğitim kararının açıklanmasının ardından öğrencilerimle derslere nasıl devam edebilirim sorusunu
kendime sordum. Ardından ders videosu çektim ve Whatsapp üzerinden sınıf grubuna atmaya çalıştım. Ancak dosya
uzun olduğu için atamadım.
Farklı yollar ararken 5. sınıfı giden kızım: "Anne Youtube kanalı açalım oraya yükle ve oradan link paylaş " dedi ve
bunun üzerine ilk videomu kanala yükleyip linkini sınıf gruplarına yolladım. Öğrencilerimden ve velilerimizden
olumlu dönütler alınca düzenli olarak ders videolarını çekip kanalıma yükledim, ardından video linklerini ve videoda
anlattığım konuların yazılı olduğu dokümanların görsellerini sınıf gruplarında düzenli olarak paylaşmaya devam
ettim. Ta ki dönem bitene kadar...2020/2021 eğitim öğretim yılına başladığımızda da youtube derslerine devam
ettim. Bu sefer ders videolarını okulda tahta başında değerli zümrem Elif ÇAPAR ile çekip kanalımıza yükledik, linki
sınıf gruplarımızda paylaşarak canlı dersler düzene oturuncaya kadar devam ettik. Süreçte kanalın büyük faydasını
gördük. Hem çocuklarımız bizleri görerek motive oldular, bizler de çocuklarımıza elimizden geldiğince destek
olmaya çalışarak öğrencilerimizi eğitimden koparmamaya gayret ettik. En büyük motivelerimizden biri ise
çocuklarımızın "Öğretmenim bugün kanala ders yükleyecek misiniz?" soruları oldu. Videoları çekerken tabi ki
zorluklar yaşadık. İlk videolarda kamerayı kızıma tutturdum. İlerleyen videolarda ise kendime düzenek oluşturarak
kendi başıma videoları çekmeyi başardım. Yapılamayacak hiçbir şeyin olmadığını bu süreçte çok iyi öğrendim.
Kendimizi teknolojik açıdan geliştirerek öğrencilerimize en iyi şekilde faydalı olmaya çalıştık. Eğitim neferleri olarak
her koşul ve şartta işimizin başında olduğumuzu ve öğrencilerimizle iletişimi koparmamak için neler
yapabileceğimizi herkese de göstermiş olduk....İyi ki öğretmenim...Selam ve saygılarımla...

https://drive.google.com/open?id=1HldxnMv9P-hsI2fDG_XgTD-lV_RTL5EI

Başvuru No: 2021007
ÖĞRETMEN: RANA SAYDAM
YOMRA VİLAYETLER BİRLİĞİ ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA OKULU
Özel gereksinimli (otizm)öğrencimin
öğretmenler günümü kutlaması

konuşma

yetisi

olmadığı

halde

https://drive.google.com/open?id=16n5wyLbKiN9mpuCE2zBRMIXyIbgfUpST
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Başvuru No: 2021026
ÖĞRETMEN: YASEMİN GENÇ
ORTAHİSAR ATATÜRK ORTAOKULU

6×6’lık sihirli kareleri daha fonksiyonel hale getirerek
kullanım
alanını
genişletmek
ve
değerler
eğitimi
kapsamında yardımseverlik ilkesini benimseyerek görme
engelli kişilere yardımcı olabilmek amacımızdır. Sadece
görme
engellilerin
kullanabilecekleri
farklı
platform
yaratmak ve bir şifreli konuşma tekniği oluşturmak istedik.
https://drive.google.com/open?
id=1YTTSxuj2yOc4f8GpE8vgPHwJTf0sYzWZ

Başvuru No: 2021031
ÖĞRETMEN: ESRA KORAL
MAÇKA BAŞAR ORTAOKULU
Salgının ülkemizde görülmeye başlandığı günlerde
okulumuzda bir köy okulu öğrencileri için büyük bir
şölen olan, bu sebeple öğrencilerimiz ve velilerimiz
tarafından büyük bir heyecanla beklenen 23 Nisan Ulusal
Egemenlik
ve
Çocuk
Bayramı
için
çalışmalara
başlamıştık. Fakat eğitim-öğretime ara verilmesi,
sonrasında uzaktan eğitime geçilmesi ve çocuklarımıza
sokağa çıkma yasağı getirilmesi pek çok çocuğumuzu
üzdü. Canlı derslerde, telefonda, sınıf whatsapp
gruplarında konuşurken "23 Nisan için çok hevesliydik,
en çok onu kutlayamayacağımız için üzülüyorum." diyen
öğrencilerim oldu.
https://drive.google.com/open?id=1mBKAUHLJLkDjaRjC7JnLEOXCAIIE68f
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Başvuru No: 2021009
ÖĞRETMEN: MEHMET KÖZKAN
YOMRA VİLAYETLER BİRLİĞİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU
Öğretmenlik hayatımın ve öğrencimle olan ilişkimin ilk yılında
öğrenci hakkında herhangi bir bilgim yoktu ve eğitim planını
oluşturmam gerekiyordu. Bende ailesi ile görüşüp yanlarına
gitme kararı aldım. Evleri dağda ve merkezden 21 km
yukarıdaydı. Bende motorumla hem güzel ve eğlenceli bir
video çektim hem de ailesiyle ve öğrencimle oturup gereken
bilgilerimi aldım. Öğrencim için bir hediye götürmüştüm ve
oda bana kendi eliyle yaptığı küçük tahta parçalarından bir
hediye verdi. Çok verimli ve mutlu bir günümdü.
https://drive.google.com/open?
id=1u5tQLNhaeUVlaUDsFmT6nb4OgYx97nRl

Başvuru No: 2021025
ÖĞRETMEN: AYFER KARDEŞ
AKÇAABAT SÖĞÜTLÜ İLKOKULU
1.sınıf okutuyorum. Canlı derslerde sıkılan öğrencilerime
farklılık yaratmak ve eğlendirmek amacıyla müzik dersi
boyunca kızlarım gitar eşliğinde şarkı söyleyerek konser
verdiler.
https://drive.google.com/open?id=14zJ-osJhZPGxHSN46PdAhg6MmAw7hFt
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Başvuru No: 2021035
ÖĞRETMEN: MUSTAFA COŞKUN
AKÇAABAT YILDIZLI TOKİ İLKOKULU
En Büyük Zenginlik Sağlık
https://drive.google.com/open?
id=16vhf17cPgjf6o0K47JSKeZCGqsRVe2YI

Başvuru No: 2021037
ÖĞRETMEN: MUSTAFA COŞKUN
AKÇAABAT YILDIZLI TOKİ İLKOKULU
Her Şeyi Allah Görür
https://drive.google.com/open?
id=1l2b6kx9V19krSQXAyjcKQmJXH6GYMcZM
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Başvuru No: 2021036
ÖĞRETMEN: CAFER KORKMAZ
ARAKLI SAFFET ÇEBİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Trabzon ruhu yaşıyor bundan eminim….Tarih boyunca hırçın
dalgaları, vatansever milliyetçi kimlikleri ile bölgesinde hep
söz sahibi ve dik duruşu ile örnek olan Karadeniz İnsanı
7’sinde ne ise 70’inde de odur. Yetiştirilen nesiller bunun en
güzel örnekleridir. Araklı Saffet Çebi Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alan öğrencileri ve
öğretmenleri
olarak
pandemi
sürecinde
devlet
büyüklerimizin milleti için sarf edilen sonsuz gayretleri ve
verilen emeklerin karşılıksız çıkmaması için, biz olmak bir
olmak için bir nebze de olsa Trabzon ruhunu yaşatmak için
belli aralıklarla uzaktan da olsa görüşmeler yapılmıştır.
Yapılan
bu
çalışmada
öğrencilerimiz
başta
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a,
akabinde Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK
hocamıza ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin KOCA’ya
teşekkürlerini sunmak istemişlerdir. Yapılan çalışma sosyal
medya araçları vasıtası ile Milli Eğitim Bakanımız Ziya
SELÇUK hocamıza ulaştırılmış Trabzon ilinin ve Araklı
ilçesinin selamı iletilmiştir.
https://drive.google.com/open?
id=1rg7LEN_QhxgfowAwvGdKkrY2Pthozgwv

Başvuru No: 2021038
ÖĞRETMEN: MUSTAFA COŞKUN
AKÇAABAT YILDIZLI TOKİ İLKOKULU
Çocuk
https://drive.google.com/open?
id=1bnoGUDIJmimDTjvv95Mm_HrTtX_q0I5d
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Başvuru No: 2021039
ÖĞRETMEN: MUSTAFA COŞKUN
AKÇAABAT YILDIZLI TOKİ İLKOKULU

Babalar Günü
https://drive.google.com/open?
id=1Rk7PQDDAZlG_HoM51t2LrZlFUHmVko2T

Başvuru No: 2021041
ÖĞRETMEN: MUSTAFA COŞKUN
AKÇAABAT YILDIZLI TOKİ İLKOKULU
Öğretmenler Günü. Seninle başladı her şey!
https://drive.google.com/open?
id=17vlZ8cTdMmja4kCKG9FHJRjwUowxka-2
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Başvuru No: 2021044
ÖĞRETMEN: NEŞE KULA
DÜZKÖY HAFIZ MEHMET OFLUOĞLU İLKOKULU
23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına bu
Trabzonspor Marşı ile 96 kişilik bir gösteriye hazırlanmıştık.
Pandemiden dolayı bu hayallerini gerçekleştiremediler.
Öğrencilerim de çok seviyorlar bu şarkıyı. Uzaktan da olsa
onlara bu gösteriyi hatırlatmak için Karne Haftası müzik
dersini bu şekilde işlemek istedim. Bir gün önce herkesin
elinde mevcut bulunan Trabzonspor ile ilgili forma, şapka,
atkı, kıyafet ne varsa hazırlanmalarını, canlı derse o şekilde
katılmalarını istedim. Öğretmenleri olarak ben de forma
giydim. Uzaktan eğitim sürecinde çok yoruldular, bu
yorgunluklarını coşkuyla eğlenerek bu şekilde ekran başında
hareketli bir ders isleyerek atmış oldular.
https://drive.google.com/open?
id=1FAQMuaZw8VjdiuQHs5A6PnS8dAxsZc5A

Başvuru No: 2021050
ÖĞRETMEN: ŞENOL ZİYA YILDIRIM
BEŞİKDÜZÜ ANADOLU LİSESİ
Öğrencilerimizle müzik öğretmenimiz uzaktan eğitim
sürecinde okulumuzun motivasyonunu yüksek tutma
adına yaptıkları bir çalışma. O gün bugündür motorları
maviye sürüyoruz.
https://drive.google.com/file/d/1gKbhmoBKvIXnJm0VnX
9XQO8nPl6YC-ik/view?usp=sharing
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Başvuru No: 2021056
ÖĞRETMEN: CEMİL MERAL
ORTAHİSAR ALİ KEMAL AKTÜRK İLKOKULU

Beşer ritmik saymayı eğlenceli ve ilgi çekici hale
getiren, oyun şeklinde bir etkinlik içerir
https://drive.google.com/open?
id=1VN8zb9fV5bzlf4NEGWZayt31dd4tf0OR

Başvuru No: 2021063
ÖĞRETMEN: YASEMİN GENÇ
ORTAHİSAR ATATÜRK ORTAOKULU
Masallı origami etkinliği ile öğrencilerin yaratıcı zekası
geliştirilmeye çalışılmıştır. Artık çoklu zeka alanında
yaratıcı zeka ön plandadır. Çünkü ileride teknoloji
alanında atılan her bir adım yapay zeka gibi... Yaratıcı
zekayı destekliyor. Günümüzde değişen eğitim sistemi
de yeni nesil soru olarak beceri temelli soruları baz
almaktadır. Öğrencilerin okuduğunu anlaması ve
yorumlayabilmesi ayrıca kendi akıl süzgecinden geçirip
şekil vermesi beklenmektedir. Öğrencilerin var olan
yeteneklerini keşfetme ve ortaya çıkarma açısından
masalla origami hayal dünyalarının gelişmesi ayrıca
zihinsel imgelerini somut hale getirme aşamasında
önemli bir tekniktir. Hayal dünyalarını harekete geçirme,
motor becerilerini geliştirme açısından değerli bir
yöntemdir.
https://drive.google.com/open?
id=1ZEF77sbdXdUW7gYpHL3Bjswz--DOnCg5
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Başvuru No: 2021064
ÖĞRETMEN: YASEMİN GENÇ
ORTAHİSAR ATATÜRK ORTAOKULU
Kültürümüzün bir parçası olan masallarımızı artık origami ile
birleştiriyoruz. Değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak
adına kağıt katlama sanatını başka bir sanatla birleştirdik:
Masal anlatıcılığı. Güzel bir sinerji oluşturduğumuzu
düşünüyoruz. Amacımız çocukların hayal gücünü canlı
tutarak somut materyaller oluşturmak ve yaratıcı zekayı
harekete geçirmektir. Beynimizin her iki lobunu aktif hale
getirmek ve pek çok duyu organını işin içerisine katmak
anlamlı öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Bilgiyi yorumlamak
ve ilişkisel anlamlar oluşturmak adına faydalı etkinliklerdir.
Origami ile çocukların masalsı dünyasını ve zihinsel
resimlerini ve içsel enerjilerini harekete geçiriyor yani
ateşliyoruz. Özgüven geliştirirken aynı zaman da özsaygıları
da pekişir. Daha güçlü ve savunma mekanizmaları gelişmiş
bireyler oluşur.
https://drive.google.com/open?
id=1mvIiwC5soc2GpLEVP4PPfM6Awtk5Qbvj

Başvuru No: 2021069
ÖĞRENCİ: ERVA GÜZEL
ORTAHİSAR AYFER KARAKULLUKÇU İLKOKULU
Merhaba ben Erva GÜZEL. Bu yıl yaşadığımız pandemi
sürecinde biraz tedirgin bir o kadar da heyecanlı birinci
sınıfa başladım. Sınıf arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok
sevdim.
Sonra
uzaktan
eğitim
sürecine
geçtik.
Öğretmenler günü geliyordu annemle öğretmenimize
bir sürpriz hazırladık. Video hazırlayarak öğretmenime
gönderdim. Çok mutlu oldu. Bu yarışmayı duyunca
birinci dönem içerisinde öğretmenimizin bizlerle
paylaştığı ve yaptığımız etkinlik fotoğraflarını videoya
ekledim. Sizlerle paylaşmak istedim. Ailem bana destek
oldu. Bu süreci yaşarken desteğini esirgemeyen canım
aileme ve sevgili öğretmenime teşekkür ediyorum.
https://drive.google.com/open?id=1qWLDDeITlpp3DuU2pW9tOWTICXC1SRR
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Başvuru No: 2021074
ÖĞRETMEN: SEMA KURTOĞLU
YOMRA VİLAYETLER BİRLİĞİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU
Koşmamız mümkün olmasa da sevgi dolu adımlarla
yürüyebiliyoruz. Miray ilk başlarda istenemedik davranışları
olabilen bir çocuktu. Zamanla bu davranışlarını azalttık ama
‘Yapma Miray, hayır Mİray ‘ diyerek değil. Her şeyin başı SEVGİ.
https://drive.google.com/open?
id=1USQZkxiMvj61WffCb32HKTvpik5qUths

Başvuru No: 2021088
ÖĞRETMEN: SAFİYE ALTINBAŞ
ORTAHİSAR ALİ KEMAL AKTÜRK İLKOKULU

Bu sene tüm dünyayı etkisi altına alan PANDEMİ, her
alanda olduğu gibi eğitim-öğretim hayatında da
kısıtlanmamıza neden oldu. Uzaktan eğitimle devam
ettirmeye çalıştığımız süreçte pek çok zorluklarla
karşılaşmanın yanında çok keyifli, eğlenceli anlara da
şahit olduk. Bu sene 1.sınıf öğretmeni olarak, mini mini
birlerimin aileleri ile birlikte hazırladıkları etkinliklerle
evlerine birer okula çevirmiş olmalarını, özelliklede
annelerin evdeki öğretmenleri olduğunu görmek beni
çok mutlu etti ve bu mutluluğumu sizlerle paylaşmak
istedim. İnsan isterse neler başarırmış, bunu bu süreçte
hepimiz bir kez daha anlamış olduk.
https://drive.google.com/open?
id=1HdTB4XprdDhaypW3nWRym3IhAUxnjpvv
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Başvuru No: 2021089
ÖĞRETMEN: SAFİYE ALTINBAŞ
ORTAHİSAR ALİ KEMAL AKTÜRK İLKOKULU
Bu sene tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi, her alanda
olduğu gibi eğitim-öğretim hayatında da kısıtlanmamıza
neden oldu. Uzaktan eğitimle devam ettirmeye çalıştığımız
süreçte pek çok zorluklarla karşılaşmanın yanında çok keyifli,
eğlenceli anlara da şahit olduk. Bu sene 1.sınıf öğretmeni
olarak,
mini
mini
birlerimin
aileleriyle
hazırladıkları
etkinliklerle evlerini birer okula çevirmiş olmalarını, özellikle
de annelerin evdeki öğretmenleri olduğunu görmek beni çok
mutlu etti ve bu mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim.
İnsan isterse neler başarırmış, bunu bu süreçte hepimiz bir kez
daha anlamış olduk.
https://drive.google.com/open?
id=1Rj5Z3CmlSw2VYZ4QzEY8UpIXr0Wye8C9

Başvuru No: 2021091
ÖĞRETMEN: SAFİYE ALTINBAŞ
ORTAHİSAR ALİ KEMAL AKTÜRK İLKOKULU
Bu sene tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi, her
alanda olduğu gibi eğitim-öğretim hayatında da
kısıtlanmamıza neden oldu. Uzaktan eğitimle devam
ettirmeye çalıştığımız süreçte pek çok zorluklarla
karşılaşmanın yanında çok keyifli, eğlenceli anlara da
şahit olduk. Bu sene 1.sınıf öğretmeni olarak, mini mini
birlerimin ailelileriyle hazırladıkları etkinliklerle evlerini
birer okula çevirmiş olmalarını, özellikle de annelerin
evdeki öğretmenleri olduğunu görmek beni çok mutlu
etti ve bu mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim.
İnsan isterse neler başarırmış, bunu bu süreçte hepimiz
bir kez daha anlamış olduk.
https://drive.google.com/open?
id=14NfyKMLY05TNZmf5pmKEqHPOcNDZESl2
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Başvuru No: 2021098
ÖĞRETMEN: KÜBRA AYDIN
ORTAHİSAR ŞEHİT ALİ YASİN EROSMANOĞLU
ANAOKULU
Uzaktan eğitimde yine yan yanayız yüz yüze gibi
https://drive.google.com/open?id=16PmX4pl5tlNun1WmbiQKfrqVwPyB996

Başvuru No: 2021101
ÖĞRETMEN: ŞERİFE YİĞİT
ORTAHİSAR AYFER KARAKULLUKÇU İLKOKULU
Yaşadığımız pandemi sürecinde 21 Eylül 2020'de
heyecanlı ve bir o kadar da tedirgin birinci sınıfımla
eğitim öğretime başladık.
İki grup halinde farklı
günlerde okula gelen miniklerim, tüm arkadaşlarını
sınıfta görebilmenin hayalini kurarken 23 Kasım 2020’de
tamamen uzaktan eğitime geçtik. Uzaktan okuma
yazma, işlem becerisi öğretmek nasıl olacak diye
düşünürken her şey yolunda gitti. Derslerimizin yanında
çeşitli etkinliklerle veli desteği de alarak verimli bir
dönem geçirdik. Uzaktan da olsa başarmanın zevkini
tattık. Zorluklar da yaşamadık değil. Zaman zaman derse
katılamayan öğrencilerim oldu. Öğrendiklerimizin kalıcı
olmasını sağlamak için odalarımızı, sınıf ortamı gibi
etkinliklerimizle kapladık. Askı, mandal, fındık, ceviz,
kavanoz kapağı vb. ders araç gerecimiz oldu, matematik
öğrendik. Yaşadığımız süreçteki fotoğraflarımızı bir
araya getirerek bu videoyu hazırladım. Bizleri yalnız
bırakmayan okul idaremize ve velilerimize teşekkür
ederim.
https://drive.google.com/open?
id=1GiAFaPdEqdbpbyh1Ct-XsyQHU0Ta85LI
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Başvuru No: 2021103
ÖĞRETMEN: SEYHAN DEMİRCİ ÖZER
ORTAHİSAR BOZTEPE İLKOKULU
İlköğretim sürecinin öğrenciler için en zor aşaması belki de
okuma yazma öğrenmektir. Bu süreçte bakanlığımız tarafından
ses temelli cümle yöntemi, öğretim yöntemi olarak benimsenmiş
ve öğretilecek sesle ilgili farkındalık çalışmasına ağırlık
verilmiştir. Okuma becerisinin çözümleme ve anlamadan oluşan
bir beceri olduğu düşüncesi ile öğrenciye çözümleme becerisi
kazandırılırken,
çözümlenenlerin
anlamlandırılması
için
oluşturulan sözcükleri, cümleleri ve metinleri anlama üzerinde de
durulmuş ve bu yönde hedefler belirlenmiştir. Tüm dünya ile
ülkemizde de yaşanan salgın hastalık nedeniyle seyreltilmiş
sınıflarda hibrit öğrenme ile başlayan ve ardından da uzaktan
eğitim-öğretim ile devam eden okuma-yazma öğretimi sürecimiz
biraz daha zor bir görünüm almıştır.
https://drive.google.com/open?
id=1Z1DulA2S3Ncbk_jIQnTaGdwPuSi5-8nT

Başvuru No: 2021104
ÖĞRETMEN: ASLIHAN AKAN
AKÇAABAT SÖĞÜTLÜ İLKOKULU
Söğütlü İlkokulu 2-E sınıfı olarak işaret diline merak sardık ve
farkındalık oluşturmak istedik. Bunu yaparken çocuklarımı
sıkmadan sürece dahil etmek için şarkıyla işaret diline eşlik
etmeyi uygun buldum ve öğrencilerimle en sevdiğimiz
şarkılardan birisine işaret diliyle eşlik etmeye karar verdik.
Uzaktan eğitim sürecinde bu etkinlik biraz zor olsa da
velilerimin desteğiyle bu videoyu oluşturduk.
Velilerim dahi işaret diline bu süreçte merak sardı. Bu videoyu
oluşturmak hiçte kolay olmadı her öğrencim şarkının her bir
sözünü işaret diliyle ifade etti. Oluşturulan 36 parça kısa
videoyu şarkının ritmine uydurmak hiç de kolay değildi.
Tekrarlanan videoların ardından en sonunda amacımıza ulaştık.
Parçalar halinde hazırlanan videoların şarkıyla aynı ritmi
yakalaması oldukça zor olsa da,oldukça faydalı bir etkinlik oldu.
https://drive.google.com/open?
id=1SLdeOUJNnn_VsO6P2i1W4Ls8hVuNN4nt
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Başvuru No: 2021111
ÖĞRETMEN: YASEMİN GENÇ
ORTAHİSAR ATATÜRK ORTAOKULU
Tekerlemeler, söz, sözcük ve seslerin benzerliklerinden
faydalanılarak söylenen, yarı anlamlı, hoş cümlelerdir. Ölçülü
ve kafiyeli olan basmakalıp sözler denebilir. Tekerlemeler bir
çeşit söz cambazlığıdır. Hayal ürünü oldukları için yarı anlamlı
bazen tamamen anlamsız olabilirler. Tekerlemeler, kalıp
olarak kullanılan sözlerdir. Türkçenin söz zenginliğini
yansıtırlar. Genellikle masal ve bilmecelerin giriş ve sonuç
kısımlarında kullanılır. “Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman
içinde, kalbur saman içinde.” gibi uyaklı, giriş veya sonuç
kısımlarında karşımıza çıkar. Çocuk oyunlarında ve birçok
edebiyat türünde sıklıkla kullanılan tekerlemeler, insanlar
tarafından dinlenirken merak ve ilgi uyandırırlar.
https://drive.google.com/open?
id=1o3Axxkk3NsNtbYzpgcYkKK_R8NVt_xgZ

Başvuru No: 2021115
ÖĞRETMEN: YASEMİN GENÇ
ORTAHİSAR ATATÜRK ORTAOKULU
Genellikle
masalların
başlarında,
çocuk
oyunlarının
aralarında birbirine benzer kelimelerden yapılırlar. "Bir
varmış, iki yokmuş... evvel zaman içinde kalbur saman
içinde... vs." gibi. Masal tekerlemeleri: Halk masallarında,
gerçekçi veya olağanüstü masallarda masalcı; anlatacağı
olaya başlamadan önce akla mantığa sığmaz, karmakarışık,
birbirine çapraz, şaşırtıcı, ilgi çekici giriş cümleleriyle
hadiseyi kendi başından geçmiş gibi anlatmaya çalışır.
Bunlar vezin ve kafiye kaidelerine uyarak, şiir ve nesir
karışımı olarak söylenir: "Kasap olsam sallayamam satırı,
nalbant olsam nallayamam katırı, ne yapalım dost arkadaş
hatırı..." misallerinde olduğu gibi
https://drive.google.com/open?
id=1zNE6WZpWmYVmYk3tlO0z47FvU88cSdud
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Başvuru No: 2021116
ÖĞRETMEN: DUYGU ASLAN
ORTAHİSAR ÖMER BURAK
ANAOKULU

TERZİ

ÖZEL

EĞİTİM

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde öğrencilerimize
farkındalık yaratmak için "Sevgi İle Birleşen Eller Engel
Tanımaz" sloganı ile gökyüzüne mavi balon bıraktık.
https://drive.google.com/open?
id=1wOgCZVW1PTuA25YMslC5Ow0w8Ddj_AKA

Başvuru No: 2021120
ÖĞRETMEN: CANAN ÖZ UZUNOSMANOĞLU
VAKFIKEBİR FEN LİSESİ
Kelime Anlamlarının Eğlenceli Çizimlerle Kağıt
Üzerine Aktarılması Anlamına Gelen Snapwords
çalışması doğrultusunda 9.sınıf öğrencilerinin
yaptığı çalışmalardan oluşuyor videomuz. Özellikle
de
derse
katılımda
çekingenlik
yaşayan
öğrencilerimin resim yoluyla kendilerini çok iyi
ifade edebilmiş ve de çalışmalarının öğrenci ve veli
gruplarında yayınlanması ile kendilerine güvenleri
gelmiş; derse katılmaya başlamışlardır....
https://drive.google.com/open?
id=1HRkCB6stWqvaU03ZxAzuDEEaJb5cB_G0

63

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 2021

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
YILIN VİDEOSU PAYLAŞIMI
Başvuru No: 2021122
ÖĞRETMEN: LEYLA KAZANCI
BEŞİKDÜZÜ ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU
Müzikogram etkinliği hem göz hem de işitme duyusunun işe
koşulduğu bir etkinlik olmasından kaynaklı olarak etkinlik
süresince çocukların bütün dikkatlerini etkinliğe vermelerini
gerekli kılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında dikkat süresi
düşük olan okul öncesi dönem çocukları için aynı anda birkaç
beceriyi
desteklemesi
sebebiyle
de
çocukların
konsantrasyonlarını geliştirmektedir. Aynı zamanda bu
etkinlikte
çocuklar
müzik
ve
hareket
uyumunu
deneyimlemektedirler. Bu sebeple ritme ve sözlere uygun bir
şekilde hareket ettikleri için matematiksel-mantıksal zekayı
da desteklemektedir. Bütün bu çağdaş öğretim yaklaşımlarını
desteklemesinin yanı sıra seçilen marş söz içeriği dolayısıyla
çocukların milli beraberlik duygularına da katkı sunmaktadır.
Buna örnek verecek olursak; marşın sözlerinde Bayrak
kelimesi geçtiğinde çocuk bayrağı ve Atatürk kelimesi
geçtiğinde ise Atatürk' ü göstermektedir. Bu durum ise
etkinlikte dikkat edilmesi gereken ayrıntılardır.
https://drive.google.com/open?
id=1Dnw_RxXQ_d8Xjxcg68kKgVohB_-S1znL

Başvuru No: 2021125
ÖĞRENCİ: ENES TAŞCI
VAKFIKEBİR FEN LİSESİ
İngilizce Hikaye Kitabı Okuma ve Özetini Çıkarma'=
ödevini, 9. sınıf öğrencimiz Enes TAŞÇI kendi ilgi=
alanı olan ORİGAMİ ile birleştirerek bu videoyu=
hazırlamıştır.
Bazen
öğretmenler
olarak=
öğrencilerimize sadece bir hedef vermemiz ve=
sınırlamamamız yeterli oluyor... Onlar o kadar farklı=
ve özel yollar keşfediyorlar ki...İyi seyirler...
https://drive.google.com/open?id=169BkUzSfNlK67LF-WpfV7_-d1ACjtxw
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Başvuru No: 2021126
ÖĞRETMEN: KİFAYET KARAAĞAÇLI
AKÇAABAT HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
Akçaabat Mantı, kurutulmuş sebzeler, kıyma ve
sarımsağın eşsiz buluşması olan yeni bir yerel
lezzettir. Kurslarımızda uzun süren araştırma ve
gurme
denemeleriyle,
kursiyer
katkılarıyla
oluşturulmuş olup ülkemiz genelinde yapılmış
olan ulusal yarışmalarda gümüş madalya ile tescil
edilmiştir.
https://drive.google.com/open?id=1yo67OruQS5Nhx5WZAacT8lt2t576VWd

Başvuru No: 2021127
ÖĞRETMEN: YASEMİN TOPSAKAL
YOMRA ÇAMLIYURT İLKOKULU
İl Merkezine 65 kilometre uzaklıkta bir köy okulu
Çamlıyurt İlkokulu. Sosyo ekonomik düzey açısından
ise dezavantajlı öğrencilerden oluşuyor. Okul Öncesi
Öğretmeni olarak il dışı tayin ile geldiğim ilk yılımda
sınıfımın eğitim öğretim için yeterli donanıma sahip
olmadığını gözlemledim. Öyle ki duvar boyaları nem
ve rutubetten dökülmüş, perdesi olmayan, sınıf
tahtalarının kırık olduğu, bir anasınıfı için öğrenme
materyalleri açısından eksik, çocukların etkinlik
sürecinde oturmaları ve kullanmaları gereken
masanın plastik ve kırık aynı şekilde sandalyelerin
kırık olduğunu gördüm.
https://drive.google.com/open?id=1s9aTIJa6wryoXZxru2pSaRyGr9Y2IMF
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Başvuru No: 2021134
ÖĞRETMEN: CANAN ÖZ UZUNOSMANOĞLU
VAKFIKEBİR FEN LİSESİ
Kadınlara bu kadar şiddetin yaşandığı bu günlerde
10/A sınıfı erkek öğrencileri, geleceğin abileri,
eşleri olarak bizlere umut verdi. Bu önemli günde
bu videoyu paylaşmadan geçemedim... Kadına
saygı küçük yaşta öğrenilir, benimsenir. Kalpleri
kocaman
olan
bu
öğrencilerime
teşekkür
ediyorum.
https://drive.google.com/open?id=19qpLBSiQyEyJv_wNEHJ3G9rQhDNgzBf

Başvuru No: 2021139
ÖĞRETMEN: AYŞE EROĞLU
MAÇKA KONAKLAR İLKOKULU
Dışarıya çıkmanın kısıtlı olduğu şu dönemde
ceplerimizi toprak ve atık kağıtlardan yaptığımız
tohum topları ile doldurduk. Tohum toplarını
yaparken çocuklarımız çok eğlendi. Etkinlikte
kağıtları rondo ile parçalarken çocuklara rehberlik
edildi. Tohum toplarımızı yaptıktan sonra birkaç
gün kuruttuk. Çocukların toprak ile vakit geçirmesi
sağlanarak doğadan uzak kalınan bu günlerde
doğa özlemi giderildi.
https://drive.google.com/open?
id=1mnt5Co_L6MfN44-UZsdm8Vk8dV-F5SJu
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Başvuru No: 2021140
ÖĞRETMEN: NECMİYE TÜRKMEN
ORTAHİSAR ÖMER BURAK TERZİ ÖZEL EĞİTİM
ANAOKULU
Videodaki öğrencimiz anne ile birlikte at alkışı adlı
parmak
oyununu
taklit
ediyor.
Videodaki
öğrencimiz 2014 doğumlu down sendrom tanısı
konulmuş bir öğrenci. Konuşma mevcut değil
annesinin telefonundan açılan videoyu izleyerek
aynısını taklit ediyor, bu onun için büyük bir
başarı...
https://drive.google.com/open?
id=1qUo47muGBjA4xL4w-3fW_lngapiXFI9w

Başvuru No: 2021150
ÖĞRETMEN: İSMAİL ÖZEN
KÖPRÜBAŞI HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, açılan ahşap
doğrama elemanı kursuna katılan kursiyerlere mesleki
nitelik kazandırmak ve topluma faydalı olmak amacıyla
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında "Öğreniyoruz
Üretiyoruz Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında
kursiyerler, ihtiyacı olan okulların sıraların tamir ve
bakımını ücretsiz yaparak öğrencilerin kullanımına
sunuluyor.
Projeyle yıpranmış, eskimiş ve kırılmış sıraları ücretsiz
tamir ederek devlete büyük katkı sağlanırken proje,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine
Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'nca yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne de örnek
teşkil etmektedir.
https://drive.google.com/open?
id=1_hZdSGVqCKBa4RCLDuvoq2DUZWxNIpvR

67

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 2021

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
YILIN VİDEOSU PAYLAŞIMI
Başvuru No: 2021152
ÖĞRETMEN: ZEHRA RABİA ULUDOGAN
ORTAHİSAR GAZİPAŞA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA
OKULU
Covid19'un ülkemizde görüldüğü günden itibaren
uzaktan eğitim çalışmaları ile eğitim sürecimiz
devam ettirilmeye çalışıldı. Otizm Spektrum
Bozukluğu olan öğrencilerimizin kişisel özellikleri
gereği bu süreçte aileler ile iş birliği içerisinde
olarak çalışmalar yapıldı.
https://drive.google.com/open?
id=1Eq7rhFuFLLRGbjpfjGkwOubsLJlC8pDl

Başvuru No: 2021156
ÖĞRETMEN: ÜNZİLE AYDINKAL SEKBAN
SÜRMENE ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK
İLKOKULU
Uzaktan eğitim döneminde İngilizce dersini Web2.0 araçları ile
disiplinlerarası bir anlayışla işlemeye yönelik uygulamaların
bazılarını ihtiva eden örneklerden oluşmaktadır. İnteraktif olarak
Storyjumper ile üniteye uygun İngilizce sesli hikaye oluşturma;
Socrative ile etkileşimli test uygulamaları; Toontastic 3D aracını
kullanarak şarkının sözlerine uygun görsel içerik hazırlama ve
İngilizce şarkıyı seslendirme; Voki uygulamasıyla sesli avatar
oluşturarak kendini tanıtma; Wheel of Names uygulamasıyla
yabancı dilde cümle kurmaya özendirme; Incredibox ile
öğrencilerin kendilerinin oluşturdukları ritme uygun olarak
öğretmenin verdiği İngilizce cümlelerle şarkı oluşturmaları;
Mathigon uygulamasıyla ünite içeriklerine uygun tangram
çalışmalarını
içeren
bir
videodur.
İlkokul
seviyesindeki
öğrencilerin
İngilizce
dersini
severek
farklı
alanlarda
kullanımlarını deneyimlemeleri amaçlanmıştır.
https://drive.google.com/open?id=10brIEzNQWxqFPz5XBUQhpXNAKAVhvua
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Başvuru No: 2021154
ÖĞRETMEN: MEHMET ADİL ERÇİN
ORTAHİSAR YEŞİLTEPE İLKOKULU
Çalışmalarımın Hikâyesi; Uzaktan Eğitim Uygulama
Çalışmaları
13 Mart 2020 tarihinde okullar pandemi
dolayısıyla kapanınca öğrencilerimden uzak kalmak
istemedim. Hababam sınıfındaki Mahmut Hoca'nın:
"Okul sadece dört yanı duvarla çevrili tepesinde dam olan
yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman sırasında
dağ başı öğrenimin bilginin var olduğu her yer okuldur.
Yaşamayı mücadele etmeyi doğa ile savaşmayı öğrenirsiniz.
En önemlisi kendinize karşı saygıyı öğrenirsiniz. Bu
saydıklarım bir okulda yoksa orada sadece taş yığını vardır"
sözlerinden yola çıkarak okulu ve sınıfı evlerimize taşımak
istedim.18 Mart 2020 de ZOOM programını indirip
velilerimiz, öğrencilerimizle birlikte uzaktan öğretim
yapmaya başladık.
https://drive.google.com/open?id=1IL4OeguhsEv5BEDw8s1l9XXowGYFn1w Başvuru No: 2021158
ÖĞRETMEN: HİLAL AKSU
ORTAHİSAR GAZİPAŞA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU
Uzaktan
eğitim
sürecinde
velilerimizin
çocuklarına
olan
farkındalıklarını ve aynı zamanda çocuklarıyla sürekli çalışma
halinde oldukları için birçok şeyi öğrenebildiklerini gördüler.
Genel olarak veliler çocuklarıyla çalışamadıklarını çalışsalar da
öğrenmeye yönelik kapasitelerinin olmadığını düşünüyorlardı.
Çocuklarıyla çalışmak isteyip öğrenemeyeceğini düşünen ve neyi
nasıl öğreteceğini bilmeyen aileler için uzaktan eğitim çok faydalı
oldu. Çocuklarıyla çalışırken uygulayacakları yöntem ve teknikleri
öğrendiler, biraz da sabırla çok şey yapabildiklerini fark ettiler.
Uzaktan eğitimde, öğretmenin desteğiyle veli artık bir öğretmen
olarak çocuğuyla çalıştı ve daha bilinçli olduğu görüldü. Son
olarak çocuklarının eğitimine daha ciddi baktıklarını söyleyip
gelecekleriyle ilgili daha ümitli olduklarını gördük.
https://drive.google.com/open?
id=1HimAub1NGFV48AX29YHWfmj_ne1vXwmq
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Başvuru No: 2021159
ÖĞRETMEN: HİLAL AKSU
ORTAHİSAR GAZİPAŞA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU
Bu videomuzda özel eğitim öğrencilerinin eğitiminde
sadece akademik eğitim değil günlük yaşam becerilerinin
de çok önemli olduğu görülmektedir. Uzaktan eğitim
sürecinde biz özel eğitimciler veliler ile iş birliği içinde
olarak eğitime devam ettik. Bu süreçte velilerimize de çok
büyük görev düştü ve hepsi fedakârca üstlerine düşeni
yaptılar. Diğer branşlarda da veli öğretmen iş birliği çok
önemli ama bizim için olmazsa olmazımız. Biz Birlikte
Güçlüyüz!
https://drive.google.com/open?
id=1KdUPE5RdQjK_8kgRHI2rNwQOGGDlFnvE

Başvuru No: 2021164
ÖĞRETMEN: HİLAL AKSU
ORTAHİSAR GAZİPAŞA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU
Bu videoda öğrencimiz 23 Nisan şiiri okumaktadır. Malum
geçen yıl covid-19 dan dolayı çocuklar 23 Nisanı evlerde
bayraklar
asarak
kutladılar.
Evlerde
de
olsak
bayramlarımızı kutlarız. Bu süreçte zorluklar yaşadık ama
velilerimizin destekleri sayesinde uzaktan eğitim sürecini
verimli geçirdik. Biz Birlikte Güçlüyüz!
https://drive.google.com/open?
id=1gej1YGfGYzJ0_VEB7XMamZKnOZv00cr7
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Başvuru No: 2021166
ÖĞRETMEN: CANAN ÖZ UZUNOSMANOĞLU
VAKFIKEBİR FEN LİSESİ
9.sınıf 6.ünite konumuz brıdgıng cultures (kültür
köprüsü
kurmak)
kapsamında
öğrencilerimizin
yaptıkları wordart (kelime bulutu) etkinliği... öğrenciler
istedikleri
ülkeyi
seçerek
sunum
yapmışlardır.
Konularını özetleme amacıyla da wordart etkinliği
yaptırılmıştır. Bazen dakikalarca anlatılan bir konuyu bir
resim
özetleyebilmektedir.
Özellikle
de
'görsel”
öğrencilerin
hafızasında
daha
kalıcı
bir
etki
bırakmaktadır.
https://drive.google.com/open?id=1I_BQuAm08USod5LWZb_hoAAfwdI6fS6

Başvuru No: 2021170
ÖĞRETMEN: AYDA KAHRAMAN
ARAKLI YILMAZ ÇEBİ ORTAOKULU
Pandemi süreci başlayıp okullar tatil edildiği dönemde
öğrencilerime evde yapabilecekleri her güne ayrı etkinlik
oluşturdum. İlk etkinlik 14 gün için planlandı. Etkinlikler
genel olarak bilişim teknolojilerini farklı disiplinlerle
birleştirmeyi
ve
eğlenceli
vakit
geçirmeyi
hedeflemekteydi. 10 gün etkinliği yabancı bir dilde
kendini tanıtmayı öğrenmek ile ilgiliyi. Öğrencilerim
video çekip mail yoluyla bana gönderdiler ve onlardan
gelen altyazıları da ekleyerek videolarını birleştirdim.
Orijinali yaklaşık 3.5 dakikadır. İstenilen boyut ve formatta
videoyu göndermek bütünlüğü bozmuştur. Bu etkinlikler
herhangi bir proje vb. için hazırlanmamıştır. Etkinliklerde
her öğrencimin emeğini göz ardı etmemeye çalıştım, bu
yüzden başarılı başarısız ayrımı yapmadan videoyu
kısaltırken her öğrencimi ekledim.
https://drive.google.com/open?id=1P8Z3JHVQgephVacHzTDtGnn4MMItnI2
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Başvuru No: 2021171
ÖĞRETMEN: AYDA KAHRAMAN
ARAKLI YILMAZ ÇEBİ ORTAOKULU
Pandemiden dolayı okullar tatil olunca öğrencilerimle
evde yapabilecekleri bir takım etkinlikler yaptım.
Sokağa çıkma yasakları nedeniyle zor bir dönem geçiren
aile
büyükleriyle
konuşmalarını
ve
bu
anlarını
paylaşmalarını istedim. Gelen videoları birleştirdim.
Videonun orijinali yaklaşık 4 dakikadır. Videoyu
kısaltmak orijinali kadar anlamlı olmamasına neden
oldu.
https://drive.google.com/open?
id=1TjQzrGEN9M33jWLikbGqHUpnGpkfXqXT

Başvuru No: 2021172
ÖĞRETMEN: NURPAY SAĞLAM
BEŞİKDÜZÜ AKKESE İLKOKULU
Bu video öğrencilerimin okula gelemedikleri ve evden
çıkamadıkları
bu
zorlu
süreçte
heyecanlarını
kaybetmemeleri için resimlerden oluşturulmuş bir
videodur. Etkinlikte öğrencilerimi velileri evde kendi
koşullarında hazırlamışlardır. Bir velim akıllı telefonda
tablo ile çekilen resmi bir araya getiremediği için bu
etkinliğe katılamayacağını söylese de öğrencim bu
aktiviteden geri kalmamak için nasıl yapıldığını benden
telefonda dinleyerek anlamış ve kendi resmini kendi
kolajlamıştır.
https://drive.google.com/open?
id=1OXn66oIz7ZRKaZO4Gm7XNhKBVT30yLxy
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Başvuru No: 2021174
ÖĞRETMEN: ZEHRA RABİA ULUDOGAN
ORTAHİSAR GAZİPAŞA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU
Uzaktan eğitim sürecindeki "uzak" kelimesinin eğitime
engel olmadığını bu süreç içerisinde öğrenmiş olduk.
Öğretmenler cismen uzaktaydı ancak Milli Eğitim
Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu alt yapı ve programlar
dahilinde her zaman bir adım mesafede öğrencilerimizin
yanında olabilme ve hedeflerimizi gerçekleştirebilme
fırsatı tanıdı. Uzaklık hiçbir zaman eğitime engel olmadı.
https://drive.google.com/open?
id=1_E1LsIofJPXXVbXRDhwq8JvJj-eAA9Hc

Başvuru No: 2021186
ÖĞRETMEN: GÜLER ULUDÜZ
YOMRA YAVUZ SELİM İLKOKULU
Özellikle ülkemizde 16 Mart tarihinde yüz yüze eğitime
verilen arayla birlikle 23 Mart tarihinden itibaren başlayan
uzaktan eğitim süreci öğretmenlerin öğrencilerle
etkileşimlerini, iletimlerini ve öğretmenlerin derslerini
gerçekleştirme yöntemlerini de değiştirmişti. Bu süreç
zarfında öğretmenler de öğrenci ve veliler gibi dijitalleşen
eğitime ayak uydurma çabasında olmuşlardı. Dersimizde
deney yapmamız gerekirken, ekran karşısında zor
olduğundan, yaparak yaşayarak öğrenme modelinden
yola
çıkılarak
evdeki
imkanlarla
çalışmalarımızı
tamamlamanın mutluluğunu yaşadık. Uzaktan eğitim
okula gelemese de öğretmeni ve arkadaşlarıyla devam
ediyordu. Okulunu, öğretmenini, arkadaşlarını, sırasını
özlemişti. Yüz yüze olamasak da eğitim öğretime
kaldığımız yerden devam...
https://drive.google.com/open?id=17MSPWc-jN10ky7q5NNhasMEcajPWHvj
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Başvuru No: 2021187
ÖĞRETMEN: GÜLSÜM SÜNGER
ORTAHİSAR TED TRABZON ÖZEL İLKOKULU
Uzaktan eğitimde olduğumuz sürece öğrencileri dış mekanlarla
buluşturup farklı metotlarla dikkatlerini çekmeye çalışmak ve
onları dış dünyayla buluşturmak için kültürel miras olan balıkçılık
mesleğini tanıtmaktı amacım. Süreç boyunca balıkçıyla keyifli
anlar yaşasam da balıkçılık mesleğinin artık bitmek üzere
olduğunu daha olumsuz cümleler kurmasından dolayı biraz
problem yaşadım çünkü balıkçılığın olumlu yanlarını duymaktı
amacım. Ayrıca pandemi süreci devam ettiği için oldukça dikkatli
hareket ettim ama yine de videoyu çekerken dolaşırken biraz
tedirgin oldum. Video çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle
karşılandı. Öğrenciler video ile ilgili etkinlikler geliştirip bana
gönderdiler. Eğitimde gezilerin öğrenmeyi kolaylaştırdığını ve
çocukların daha iyi öğrenmelerine katkı sağladığını düşünüyorum.
https://drive.google.com/file/d/1gEs2FjJCjKs4wU6UofWcWQOyCSg
2Jqiq/view?usp=sharing

Başvuru No: 2021188
ÖĞRETMEN: MEHTAP YILMAZ ÖZGÜN
AKÇAABAT IŞIKLAR ÇPL
Bu video geçen yıl pandemiden önce sosyal etkinlikler dersini
daha verimli ve dolu dolu geçirmek için oluşturduğum proje
ekibinin bir çalışmasına dairdir. Ahde Vefa; pandemi süreci
yaşlılarımızın ne denli korumaya ilgiye muhtaç olduğunu bize
yeniden göstermiştir ama ben ve ekibim bu konuyu değerler
eğitimi
büyüklere
saygı,
hürmet
çerçevesinde
gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile zaten kazanmıştık. Ve okulumuz
öğrencilerine bir model çalışma oluşturmuştuk. Bizi bu çalışma
ağlattı; gözyaşlarına engel olamadı öğrencilerim büyüklerimiz
ağlayınca. Çekemediğim karelerdi onlar elbette. Değerler
eğitimi eğitim öğretim sistemimizde her daim kesintisiz yer
almalıdır yoksa ülkemizde huzur evlerimizin sayıları artacaktır.
Bilseniz nasıl sohbete hasret kalmışlar nasıl...
https://drive.google.com/open?id=1Ts0D5PCsKN3ANDtQTtY7S1QEN2f38Q3
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Başvuru No: 2021191
ÖĞRETMEN: AYNUR YÜCESAN
BEŞİKDÜZÜ AKKESE ORTAOKULU
Öğrencilerim derslerde etkinlik ve video hazırlamayı çok
seviyorlar. Okulda yapmaya başladığımız bazı çekimler ve
planladığımız aktiviteler yarım kalınca çocuklara hem moral
olması hem de dersten kopmamaları amacıyla pandemi
sürecini nasıl değerlendirebiliriz?' konusunda videolarınızı
bekliyorum dedim ve çocuklar severek katıldılar. Bunun gibi
farklı videolar da hazırladık ve bu videoları çocuklarla
paylaştım.
https://drive.google.com/open?id=1O2msULG6j_uGhRXgsJiBnLX1927wqn6

Başvuru No: 2021199
ÖĞRETMEN: YUNUS KERİM ÇANAKÇİ
AKÇAABAT MEVLÜT SELAMİ YARDIM ORTAOKULU
*VİDEO İÇERİĞİ: Okulumuzun 3 boyutlu Sanal Resim Sergi
Tanıtım Klibidir.
*MEVCUT DURUMU: Sürekli olarak belirtilen web sitesinde
açıktır.
*HİKAYESİ:
Yaşadığımız
salgın
hastalık
döneminde
öğrencilerimizin sanata olan istekliliklerinin azalmaması,
onları bir şekilde onure ederek eserlerini sergilemekle birlikte
covid-19 salgınının okulumuzda yaşattığı tezatlığı ile Hakkın
rahmetine kavuşarak ayrılığı ile bizi çok hüzünlendiren,
sergimizi atfettiğimiz İrfan Bayram hocamızdan, Derya
hocamızın öğrencisinin, "Sağlık Çalışanlarına Vefa" konulu
resim yarışmasında Türkiye birincisi olmasına hepsini bir
yerde anılarını yaşatmaktı amacım.
https://drive.google.com/open?
id=1ds8SrMLyupKm3jShmBvqAvsg3a_XcDEj
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Başvuru No: 2021200
ÖĞRETMEN: AYŞE TUNÇ AKIN
ORTAHİSAR TRABZON MERKEZ FEN LİSESİ
Covid-19 tedbirleri kapsamında 20 yaş altı bireylerin sokağa
çıkmasının yasaklanmasının ardından evlerinde uzaktan
eğitimle derslerine devam eden öğrencilerimiz ile sosyal
etkinlik ve sosyal sorumluluk çalışması yapmaya karar verdik.
Öğrencilerimizin bu çalışmayı gerçekleştirmekteki amacı
salgının olumsuz etkilerini en aza indirerek kendileri gibi evde
kalan akranlarına destek olmak ve moral vermektir.
https://drive.google.com/open?id=1ybe7DzXoVSanjFD3kKsOskWCaimq00A

Başvuru No: 2021201
ÖĞRETMEN: MURAT KARAAĞAÇ
ORTAHİSAR CUDİBEY ORTAOKULU
Bu dersimizdeki amacımız; evdeki materyalleri kullanarak
spor yapmak. Tahta Kaşık, Buz Dolabı Poşeti kullanarak
öğrencilerimizle spor yaptık. Öğrencilerimizle eğlendik,
eğlenirken de göz koordinasyonumuzu sağladık.
https://drive.google.com/open?
id=1nvlyqHk8n67I1cVCXsh3INWnrrJimHQU
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Başvuru No: 2021203

ÖĞRENCİ: EZEL KAYRA BAYRAKTAR
ORTAHİSAR CUDİBEY ORTAOKULU
Nesne
ışıktan
uzaklaştığında
gölgesi
küçülür,
ışığa=
yaklaştığında
gölgesi
büyür.
Fen
Bilimleri
dersinde=
öğrendiğimiz gölge konusunu deney ile de göstermiş olduk.
https://drive.google.com/open?id=1fMcRsJTlBDjFC3EVxC8DOetLbc_SnNg

Başvuru No: 2021204

ÖĞRENCİ: ŞEVVAL MURAT
ORTAHİSAR CUDİBEY ORTAOKULU

Sesin
yayılması
konusunda
evdeki
atık=
malzemelerden
bir
materyal
oluşturdum.=
Öğretmenimin dersimizde anlattıklarını evde bir=
materyalle test ettim.
https://drive.google.com/open?
id=1z7dnG0Yni34x_4UlQRAvbkRVOlv88oA9
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Başvuru No: 2021206
ÖĞRETMEN: MEHMET KANLI
ORTAHİSAR CUDİBEY ORTAOKULU
Uzaktan
eğitim
sürecinde
mutluluğun
öğrencilerimizle uzaktan söyledik...

şarkısını

https://drive.google.com/open?
id=1OPUMvyU4h7NudU1vs5jbQAsixkXhmeDK

Başvuru No: 2021129
ÖĞRETMEN: YASEMİN TOPSAKAL
YOMRA ÇAMLIYURT İLKOKULU
Etkinliğim ile ilgili açıklamaya başlamadan önce size küçük
bir hikâyeden bahsetmek istiyorum. “İkinci Dünya savaşının
bitiminden altı gün sonra 1945’in baharında Reggio
Emilia’nın 50 kilometre kuzey batısındaki Villa Cella
adındaki küçük bir köyde insanların küçük çocuklar için bir
okul inşa etmeye başladığı haberleri yayılmaya başlar. Yirmi
yaşında genç bir öğretmen olan Malaguzzi bunu duyar
duymaz hemen olanlara kendi gözüyle tanık olmak için
bisikletine atlar ve olay yerine gider. Köye vardığında sağlam
tuğla parçalarını seçip taşıyan kadınları görür ve ne
yaptıklarını sorar. “Biz çocuklarımız için okul yapıyoruz”
yanıtını verir kadınlar.
https://drive.google.com/open?
id=1u9sGmVjNCXZ5q7ziVGtX866hUvqVlToz
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