
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN YAPMASI BEKLENEN ETKİNLİKLER /ÇALIŞMALAR 

1-  KÜLTÜREL MEKANLAR 

(Kasım 2021’de yapılacak) 

 

a)  Mezarlık, şehitlik, türbe, köprü, han, müze, manastır, cami, bedesten, anıt, tarihi çeşme gibi 

mekân ziyareti gerçekleştirilip tanıtılması. 

(Örnek: Sülüklü mezarlığı şehitlik ziyareti…) 

b) Yöresel kıyafetlerin giyilmesi ve tanıtılması 

 

2- TOPLUMSAL VE YÖNETİMSEL ZİYARET 

(Aralık 2021’de yapılacak) 

 

a) Şehit, gazi ve asker yakınlarına teşekkür ziyareti gerçekleştirir.   

(Örnek: Okuldan bir yakını şehit olan aileyi ziyaret. ) 

b) İl veya ilçe içinde kurumsal bir yöneticiye (Muhtar-Kaymakam-Belediye başkanı) ziyaret 

gerçekleştir. Taleplerini ilet. 

 

3-YEREL KÜLTÜR 

(Ocak 2022’de yapılacak) 

a) Halk mutfağı temalı yöresel bir yemeği yap ve tanıt. 

(Örnek: Yöresel yemek yapan bir lokantanın mutfağını ziyaret.) 

b) Yörenize ait sık kullanılan yöresel kelimeleri derleme ve broşürleştirme etkinliği planlama  

  

4- EVDE YAŞAM –SOSYALLEŞME 

 (Şubat 2022’de yapılacak) 

a) Unutulmaya yüz tutmuş özel günleri kutlama temalı tebrik kartı kültürünü yeniden         

canlandırmak amacıyla tebrik kartı hazırlama. (Bayram, doğum günü özel gün vb ) 

(Örnek: Hıdırellez etkinliği planlayarak tebrik kartı hazırlama.) 

b) Ay içinde dijital iletişim araçlarından (TV, Tablet, Telefon vb.) bağımsız şekilde en az bir akşam 

aile içi etkinlik planlama  

 

5- DOĞAYA VE HAYVANLARA DEĞER VER 

(Mart 2022’de yapılacak) 

a) Gelecek nesillere bırakabileceğin bir fidan dik, diktiğin fidana adını ver 

(Orman Haftası Etkinliği) 

b) Sıfır atık projesi ile (Kullanılmayan koliler, kumaşlar muşambalar kullanılarak) sokakta veya 

okulumuzun bahçesinde yaşayan hayvanlar için barınak yapma etkinliği 

 

 

 



6-YAŞAM-TARİH VE DEĞERLERİMİZ 

(Nisan 2022’de yapılacak) 

a) Yöresel el sanatları hakkında teorik bilgiler edinme, eserleri sergileme ve tanıtma etkinliği 

planlama. (Örnek: Bakırcılar çarşısını ziyaret.) 

b) Mesire alanı platformu oluşturularak, çevre okullardan gönüllü öğrenci daveti ile şenlik planı. O 

günü kadar yapılan el sanatlarının sergilenmesi eşliğinde patlamış mısır, balon, pamuk şekeri, elma 

şekeri gibi çocukları hoş edecek ve günü unutulmaz kılacak bir planlama. 

 

7- İYİLİK YAP 

(Mayıs 2022’de yapılacak) 

a) Yaşlılarımız: Dünümüz ile bugünümüz arasında köprü kuran en değerli varlıklarımız.  Duygulara 

Yolculuk Temalı Huzur Evlerini ziyaret ederek yaşlılarımızın yalnızlık duygularını paylaşma kimsesiz 

olmadıklarını hissettirme ve onlarla bir aktivite (Müzik –mektuplaşma vb) yapma ve bu etkinliği 

fotoğraflandırma 

b) Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler planlama (Örnek: Anneler Günü vb) 

 

 

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLERİ 

Proje sonucuna göre ilk 3e dereceye girenlere ödül verilir.   

Ödül 1: Disneyland Gezisi (3 kişilik- Yarışmacı Öğrenci + Anne+ Baba) 

Ödül 2: Tablet 

Ödül 3: Tablet 

Katılımcı tüm özel eğitim öğrencilerine Trabzonspor Forması verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PUANLAMA KARTELASI 

Sıra Faaliyet Adı Uygulama Ayı 
Etkinlik Kişi 

Durumu 

Görev Düzeyi ve 

Puanları 

a b  

1 KÜLTÜREL MEKÂNLAR Kasım 2021 
Tek kişi 10 10  

2 kişi ve üzeri  20 20  

2 
TOPLUMSAL / YÖNETİMSEL 

ZİYARETLER 
Aralık 2021 

Tek kişi 10 10  

2 kişi ve üzeri 20 20  

3 YEREL KÜLTÜR Ocak 2022 
Tek kişi 10 10  

2 kişi ve üzeri 20 20  

4 EVDE YAŞAM / SOSYALLEŞME Şubat 2022 
Tek kişi 10 10  

2 kişi ve üzeri 20 20  

5 
DOĞAYA VE HAYVANLARA 

DEĞER VER  
Mart 2022 

Tek kişi 10 10  

2 kişi ve üzeri 20 20  

6 
YAŞAM, TARİH VE 

DEĞERLERİMİZ 
Nisan 2022 

Tek kişi 10 10  

2 kişi ve üzeri 20 20  

7 İYİLİK YAP Mayıs 2022 
Tek kişi 10 10  

2 kişi ve üzeri 20 20  

SOSYAL MEDYA BEĞENİ ORTALAMASI  

(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) 

 

Görsellerin beğenilerinin aritmetik ortalaması 

alınacak 

0-100 beğeni 

101-200 beğeni 

201-400 beğeni 

401-600 beğeni 

601-800 beğeni 

801+ beğeni 

15 

25 

40 

60 

80 

100 

PERFORMANS PUANI 

Danışman öğretmence, öğrencinin etkinlik 

performans puanı (7 etkinlik x en fazla 3x10'er 

puan) maksimum 210 puan olarak verilir  

Orijinallik, Özgünlük Ar-Ge Puanı  

 

Puan eşitliği durumunda yapılan orijinal, özgün iş 

becerilerine bakılarak Yürütme Kurulunca yapılan 

değerlendirmeye göre 0-100 puan aralığında puan 

verilebilir. 
 


