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İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisine yapılan başvuru
sayısı, aynı zamanda öğretmenlerimizin öğrenmeye ve eğitim ortamlarını doğrudan ilgilendiren yenilikçi
uygulamalar geliştirmeye olan ilgisinin arttığının bir göstergesi.
Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi, İstanbul’umuzun 39 ilçesinden yüzlerce okulumuzdan
binlerce öğretmenimizin ilham veren çalışmalarının yer aldığı bir proje. Temelde iyi örnekleri paylaşmanın ve
yaygınlaştırmanın verdiği heyecan, sergi süreciyle birlikte her geçen gün daha da arttı.
Eğitimde iyi örnekler ve özgün uygulamalar konusunda öğretmenlerimizin kendi eğitim ortamlarını
geliştirmelerini önemsiyoruz. Sergi temelli projemiz ile aynı zamanda eğitim alanında özgün uygulamaların,
ödüllendirilerek teşvik edilmesi, paylaşımının sağlanması ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Zaten
öğretmenlerimizin yarattığı iyi örnekler ve özgün uygulamalar ülkemizde her zaman eğitimin geleceğine
ilişkin iyimserliğimizin başlıca nedenleri arasında oldu ve olmaya da devam ediyor. Bu yıl, iyi örnekleri özgün
uygulamalara taşımak suretiyle paylaşım ve karşılıklı öğrenme imkânlarını çeşitlendirmeyi amaçladık ve yıl
boyunca ufuk açıcı, kaliteli bir sergi hazırlamak için gerekli altyapıyı oluşturduk.
Projemiz, kurumsal gelişime katkıyı üst düzeye çıkarmak amacıyla yeni ve farklı bir bakış açısıyla yeniden
yapılandırıldı. Eğitim için düşünmek, çalışmak ve örnek ama aynı zamanda özgün uygulamaları yaygınlaştırmak
hedefiyle projemizin kategorilerini etkin öğretim, kültür, sanat ve spor, bilim ve teknoloji, özel eğitim, çevre ve okul
estetiği şeklinde yeniden düzenledik.
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Sergimizin, 2023 Eğitim Vizyonumuzun hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçladığını ve kategorilerinin de buna
uygun bir şekilde yeniden yapılandırıldığını vurgulamalıyım. Ümit ediyorum ki projemiz, yeni kategorileri,
7

değerlendirme süreci ve akademik boyutlarıyla eğitim ve öğretim kurumlarına sunduğu katkıyı her geçen yıl

SUNUŞ

daha da arttıracak. Elinizdeki sergi kataloğunu, öğretmenlerimizi iyi örnekler ve özgün uygulamalar etrafında

buluşturuyor olması açısından önemli buluyorum.

Akıl ve hayal gücünü birleştiren sergi boyunca oluşacak sinerjinin tüm
okullara yeni pencereler açacağını düşünüyorum.
Eğitimde paylaşım ve karşılıklı öğrenme imkânlarını çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için projelerin
değerlendirmeleri uzman komisyonlar tarafından titizlikle yapıldı. Bu süreçte bizlere yapıcı diyalog ve
eleştirel bakış yoluyla katkı yapan İstanbul Üniversitesi’ne, akademisyenlerimize, maarif müfettişlerimize,
öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Projenin iyi ve özgün uygulamaların
tanıtılıp sergilendiği görkemli bir törenle bu yılki etabı sona erecek. Sergi ortamının hazırlanması sürecine
katkılarından dolayı Sabahattin Zaim Üniversitesi’ne müteşekkirim.
Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi ile öğretmenlerimiz yenilikçi uygulamalarını nasıl hayata
geçirdiklerini sunma imkânı bulacaklar ve bu sayede eğitim ortamlarımızın kalitesi artırılmış olacak. Akıl ve hayal
gücünü birleştiren sergi boyunca oluşacak sinerjinin tüm okullara yeni pencereler açacağını düşünüyorum.
Heves ve heyecanla bu sergiyi geliştirerek hazırlamamız için bize ilham veren, uygulamaları tasarlayan, projeler
geliştiren, fark yaratan, iyi örneklerini ve özgün uygulamalarını bizimle paylaşan öğretmenlerimize ve sergide
emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Önümüzdeki sene, Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara
Sergisinde tekrar buluşmak dileğiyle...
					
				

Levent YAZICI
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü

2023 Eğitim Vizyonu hedeflerini gerçekleştirmek için bir dizi projeyi hayata geçirdik. Eğitim ortamlarında iyi
örneklerin yaygınlık kazanmasının öğrencilere yeni öğrenme yolları açacağının farkındayız. Eğitimde karşılıklı
öğrenme imkânlarını çeşitlendiren uygulamalar hazırlayan öğretmenlerimizin katkısıyla şekillenen Eğitimde
İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Projemiz bunlardan biri.
Projemiz en temelde, iyi örneklerini paylaşmak isteyen öğretmenlerimizin bir araya gelmesini ve birbirlerini
etkilemesini önceliyor. Bu çerçevede oluşturulan başvuru şartları, sergilenecek örneklerin kalitesini artırmayı,
dolayısıyla katılımcıların öğrenme fırsatlarını çoğaltmayı amaçlamakta. Ayrıca sergide sunulan iyi örneklerin
eğitim süreçlerini daha nitelikli hâle getirmesi veya bir eksikliği gidermesini önemsiyoruz.
Öğretmenlerimizin yarattığı iyi örnekler ve özgün uygulamalar ülkemizde eğitimin geleceğine ilişkin
iyimserliğimizin başlıca nedenleri arasında oldu ve olmaya da devam ediyor. Bu yıl, projemize etkin öğretim,
kültür, sanat ve spor, bilim ve teknoloji, özel eğitim, çevre ve okul estetiği kategorilerinde toplam 5 bin 119
başvuru yapıldı. Geçen yıla göre artan başvuru sayısı, aynı zamanda öğretmenlerimizin öğrenmeye ve eğitim
ortamlarını doğrudan ilgilendiren yenilikçi uygulamalar geliştirmeye olan ilgisinin arttığının bir göstergesi.
Bizler bu değerli projelerimizin her birini akademisyenlerimiz, maarif müfettişlerimiz, sivil toplum kuruluşu
temsilcileri, proje deneyimi olan öğretmenlerimizle beraber değerlendirdik.
İyi örneklerin özellikle özgünlük boyutuna ulaşanların eğitim sürecinde daha da önemli rol oynayacağının
altını çizmek gerekir. Bizler bu düşünceden hareketle, eğitim için düşünmek, çalışmak ve iyi örnekleri ama aynı
zamanda özgün uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla seçici kurullar tarafından titizlikle değerlendirilen
başvurulardan seçilen 111 projemizi sergimizde sizlerle buluşturacağız. İlerleyen sayfalarda iyi örneklere ve
özgün uygulamalara ait özetleri alfabetik sırasıyla bulabilirsiniz.
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Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi 2019, İstanbul’da eğitim ve öğretim etkinlikleri
kapsamında, resmî tüm okul/kurumlarda yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan iyi örnekleri paylaşmak,
bu örneklerden haberdar olmak ve özgün çalışmaları belirleyerek ön plana çıkarıp resmî tüm okul/kurumlar
tarafından model alınmasını sağlamayı hedefliyor. Bundan dolayı sergilenecek uygulamaların aynı zamanda
öğretmenlerimizin içselleştirdiği çalışmalar olması noktasında hassas davrandık. Bilindiği gibi okul ortamı,
çocuklarımıza, en temel sosyal kodların yanı sıra bireyin sosyal ilişkiler kurmasına imkân veren pratikleri9 ve

değerleri aktarır. Okuldaki iyi örneklerin öğrencilerimiz üzerindeki etkisi bu nedenle oldukça fazladır.
Bununla birlikte her şey sadece bir yerde uygulamayla bitmez. Başka ortamlara taşınmalı ki diğer kurumların
gelişimine katkıda bulunsun. Okullarımız, sınıflarımız, kütüphaneler, spor salonları ve müzeler sosyal bakımdan
düzenlenen, aktarımda bulunan ve öğrencilerimizi şekillendiren bir dizi ortamdan birkaçıdır. Çocuklarımız
yaşamları boyunca çok sayıda etki kaynağıyla karşılaşır. Bir diğer deyişle aktarım, homojen ve tek bir ortamla
sınırlı bir olgu değildir. Ayrıca zaman içinde kendi olma bilincine varılması, öğrencilerimize kendisi ile ilgili
bilgiler edinme ve planlarını ilgileri doğrultusunda geliştirme imkânı sunar. Bu bakımdan, iyi örneklerin ve
özgün uygulamaların geliştirilmesi gerekiyor.
Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitimcilerin heyecanla beklediği sergi sürecini birlikte
yürüttüğümüz üniversitelerimize, akademisyenlerimize, desteğini bizlerden hiç esirgemeyen okul
yöneticilerimize, çalışma arkadaşlarıma ve projeleri ile millet ödevimiz eğitime katkı sunan eğitimcilerimize
teşekkür ederim.
				
				

KATEGORİ BAZLI İSTATİSTİK
Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara 2019 kategori bazlı başvuru sayıları

Kategori Adı

Başvuru Sayısı

Etkin Öğretim

2540

Kültür, Sanat ve Spor

1238

Bilim ve Teknoloji

296

Özel Eğitim

420

Çevre ve Okul Estetiği

636

TOPLAM

5130

Levent ÖZİL

İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara 2019 saha değerlendirmesine kalan projelerin kategori bazlı sayıları

Kategori Adı

Başvuru Sayısı

Etkin Öğretim

126

Kültür, Sanat ve Spor

61

Bilim ve Teknoloji

16

Özel Eğitim

21

Çevre ve Okul Estetiği

30

TOPLAM

254

Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara 2019 sergilenmeye hak kazanan projelerin kategori bazlı sayıları
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Kategori Adı

Başvuru Sayısı

Etkin Öğretim

55

Kültür, Sanat ve Spor

27

Bilim ve Teknoloji

6

Özel Eğitim

13

Çevre ve Okul Estetiği

10

TOPLAM

111
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ADAM OLACAK ÇOCUK

AİLEMLE OKULUMDA SAĞLIKLA

İsmail Cantekin, Hasip Dinçsoy İlkokulu, Esenler

Saniye Ahsen Tiryaki, Yasemin Anaokulu, Küçükçekmece

Projeyle çocuklarda bilimsel düşünme becerilerini geliştirerek, onların karşılaştıkları sorunları çözmede
daha akılcı davranışlar sergilemelerini sağlamak, bilimsel düşünme basamaklarını fark ederek günlük hayatta
uygulayabilmek amaçlanıyor. Ayrıca öğrencilerin hayal dünyalarını geliştirebilme, yazı yazabilme, düşüncesini
aktarabilme çerçevesinde “bilimsel düşünmeyi geliştiren hikâyeler” yazarak örnek olabilmek hedeflendi.

Dengesiz ve sağlıksız beslenmenin önlenmesinde erken çocukluk dönemindeki beslenme eğitimleri büyük
önem taşır. Çocuğun bu yaşlarda kazandığı sağlıklı beslenme alışkanlıkları, hayatının sonraki dönemlerini
etkileyerek ileride ortaya çıkabilecek beslenme sorunlarını önlemede temel çözüm yolunu oluşturmaktadır.

Bu çerçevede deney yaparak proje geliştirmeye, buluş yapmaya istekli bireyler ortaya çıkarıp bu faaliyetleri
yaparken bilimsel süreçlere uygun hareket eden bireyler yetiştirebilme gayesi önde tutuldu. Öğrencilerin geçmişte
birçok alanda başarılı Türk ve Müslüman bilim insanlarını tanıyıp onları kendisi için rol model kabul eden bireyler
olarak yetiştirilmeleri hedeflendi.
Bu sayede geleceğe güvenle bakabilmemizi sağlayacak, düşünen, düşündüğünü uygulayan, zorluklara karşı
mücadeleden vazgeçmeyen, dürüstlüğü benimsemiş, çalışkanlığı ile örnek bireylerin yetiştirilebileceğine dikkat
çekildi.

12

Yüksek oranda şeker tüketen çocukların beslenmelerine bakıldığında asıl şeker kaynağını paketli ürünlerin,
meyveli şekerlerin, hazır meyve sularının ve asitli içeceklerin oluşturduğu görülür. Proje kapsamında bu ürünler
yerine taze ve evde yapılabilecek ürünlerin tüketiminin önemi vurgulandı. Dengeli ve sağlıklı beslenme bilinci
kazandırmak için, dışarıdan alınan ürünlerin yerine evde, katkı maddesiz yapılabilecek ürünlerin okulda
çocuklarla birlikte hazırlanması planlandı.
Anne ve babanın çocukla birlikte okulun takviyesiyle, yaşam boyu gerekli kalıcı bilgiler edinebilmeleri
projemizin temelini oluşturmaktadır. Çocuklarda farkındalıkları erken yaşta meydana getirmek, onların
yeni bilgilerle sağlıklı yaşam alışkanlıklarını küçük yaşta ailesiyle birlikte edinmesi amacıyla projemiz hayata
geçirildi.
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AİTSEM MUTLUYUM

ANA SINIFI ÖĞRETMENİMDEN İLKOKUL ÖĞRETMENİME MEKTUP
Sevgi Soylu, Sardunya Anaokulu, Küçükçekmece

Günümüzde çocuklar içe kapanıklık, özgüven yetersizliği, yeni ortama uyum sağlama problemleri
yaşamaktadır. Bu sorunlar, çocuğun kendini ve çevresini tanımasına, kalıcı bilgiler edinmesine engel olur.
Aidiyet duygusu gelişkin çocuğun, sınıfa, arkadaşlarına ve öğretmenine karşı duygusal bir bağlılık göstermesi
kaçınılmazdır. Hedefimiz, eğitim öğretim yılının başlarında, sınıf içi panolarla öğrencilerimize ait olma
duygusunu etkili bir şekilde çocuklarımıza kazandırarak; kendini bilen, özgüveni yeterli, farkındalığı gelişmiş ve
sorumluluk sahibi bireyler yetişmesine katkı sağlamaktır.
Bunun için oluşturulan panolar;
“Bugün kim geldi?” : Sınıfa hangi öğrencilerin gelip-gelmediğinin fark edilmesini sağlar.
“Bugün ne renk giyindin?” : Gün içinde okula gelen çocukların hangi renk giyindiklerini gösterir.

Kübra Şahin, Hacı İlbey İlkokulu, Bayrampaşa

Bu projenin amacı, erken çocukluk eğitimi görmüş olan çocukların eğitim sürecinin birebir şahidi olan ana
sınıfı öğretmenlerinden, çocuğun bilişsel, sosyal, dil, motor ve öz bakım becerileri, ilgi ve ihtiyaçları, yetenekleri,
kişilik özellikleri, geçmiş öğrenme yaşantıları hakkındaki fikirlerini ilkokul öğretmenine ulaştırmaktır.
Bu doğrultuda, 25 öğretmene mektup şablonu oluşturmak amacıyla anket uygulandı. Bu sayede öğretmenlerin çocuklar hakkında ihtiyaç duydukları bilgiler belirlendi. Bu bilgiler derlenerek ana sınıfı öğretmenlerinin
çocuklar hakkında yazacakları mektupların ortak şablonları oluşturuldu. Daha sonra bu şablonlar ana sınıfı öğretmenlerine dağıtılarak bir önceki dönem mezun ettikleri öğrenciler hakkında bir mektup yazmaları istendi.
Mektuplar zarfa konarak her çocuğun yeni dönemde birlikte olduğu ilkokul birinci sınıf öğretmenine teslim edildi. Öğretmenlerin mektupları okuyarak çocuklar hakkında bilgi edinmesi sağlandı. Öğretmenlerden uygulama
ile ilgili olumlu geri dönüşler alındı.

“Bugün kim görevli?” : Hangi davranışlarda kimlerin görevli olduğunu gösterir.
“Yanındaki kim?” : Çocukların hangi arkadaşlarıyla birlikte oturacağını gösterir.
“Bugün kendini nasıl hissediyorsun?” : Gün içinde yaşanan durumlara karşı çocukların hislerini gösterir.
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ANNEM GÜÇLÜ İSE BEN DE GÜÇLÜYÜM

ASKIDA İYİLİK

Sevil Arslan, Küçükçekmece Özel Eğitim Uygulama Okulu, Küçükçekmece

Sümeyra Yolcu, Yunus Emre Ortaokulu, Küçükçekmece

Çocuğu engelli olan ebeveynlerin bu durumla daha iyi baş edebilmelerini sağlayabilmek için ailelerin
güçlendirilmesi gerekmektedir. Aile bireylerinin hem fiziksel hem de psikolojik yönden kendilerini iyi
hissetmeleri yaşam kalitelerini arttıran önemli bir etkendir. Zihinsel yetersizliğin düzeltilemez olması nedeniyle
ailelerde farklı düzeylerde duygusal yüklenme görülmekte ve bundan ailenin tüm bireyleri farklı düzeylerde
etkilenmektedir. Aile yükü, bakım vermenin getirdiği olumsuz fiziksel, duygusal, sosyal ve maddi sonuçların
algılanış ve yorumlanış biçimleri ile ilişkili psikolojik bir yüktür. Konuyla ilgili araştırmalarda ailede yetersizliği
olan bir çocuğun bulunmasının aileye getirdiği yükten annelerin daha çok etkilendiği özellikle bakım yükünün
annelerde fiziksel rahatsızlıkların yaşanmasına ve sosyal yalıtıma neden olduğu ekonomik yükün duygusal
yüklenmeyi arttırdığı görülmüştür.

Projemiz, atalarımızın yardımı gizli yapmak için geliştirdikleri uygulamalardan esinlenerek oluşturulmuştur.
Bu proje, 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sırasında paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât konusunu işlerken ortaya çıktı. Proje gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu kapsamda okul kantininde “Askıda İyilik”
adında bir dolap oluşturuldu, yardımda bulunmak isteyen öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve görevlilerimiz askıya para yahut kantinden herhangi yiyecek alıp bırakabilmektedir. Bırakılan para ya da yiyecekler ihtiyaç sahibi
çocuklara onları incitmeden usulüne uygun şekilde verilmektedir.

Bu çalışma, ailelerin güçlendirilmesi amacıyla planlı girişimlerin uygulanabilmesi için ebeveynlerin
çocuklarının durumundan etkilenme durumları ve bakım yükünü algılama düzeylerinin bilinmesi sürecinde yol
gösterici olmayı hedefliyor. Projenin amacı, zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip annelerin algıladıkları aile
stresini en az hissetmelerini sağlamak ve onları psikolojik yönden güçlendirmektir. Bunun için önce annelere
çalışma tanıtıldı başvuran veliler iki gruba ayrıldı. Sonra velilere kaygı testi uygulanarak, kaygıları tespit edildi.

mekte ve dinimizde yardımın gizli yapılanının daha makbul olacağı anlatılmaktadır.
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İhtiyaç sahibi çocukların listesi, sınıf rehber öğretmenleri tarafından belirlenip idareye teslim edilmektedir.
İdare de kantinde görevli olan arkadaşlara bu isimleri bildirmekte, askıya bırakılan yiyecekler ile ihtiyaç sahibi
çocukların yemek giderleri karşılanmaktadır. Yardımları sürekli kırmak için ders arasında projemizden bahsedil-
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ASRIN KÂTİPLERİ YAZIYOR

ATBİL: ATAN DEĞİL BİLEN KAZANIR

Meral Yıldırım, İnanç Türkeş Ortaokulu, Ümraniye

Gonca Kara Yanık, Uğur Erkey İlkokulu, Sarıyer

Günümüz dünyasında edebi metin okuryazarlığı büyük bir öneme sahiptir. Nitekim edebi metin okuma
üzerine yapılan araştırmalarla edebi metin okumayı ve yazmayı teşvik edici projeler bunu kanıtlar niteliktedir.
Bu bağlamda projemizin amacı, edebi metin okuma ve yazma alışkanlığını kazandırmak ve geleceğin yazarlarını
keşfetmektir.

“ATBİL” deliklerden oluşan dikdörtgen bir oyun tahtasıdır. Deliklere toplam 20 adet renkli pet bardak
yerleştirildi. Her pet bardağın altında küçük zarflar bulunmakta ve bu zarflarda da Türkçe, Matematik ve Hayat
Bilgisi derslerine ait sorular yer almaktadır. Pet bardakların renkleri farklı zorlukta olan soruları temsil etmektedir.
Sarı renk zor, pembe renk orta, mavi renk ise kolay seviyeyi temsil etmektedir. Sorulara zorluk derecelerine göre
15-10 ve 5 olmak üzere puan değeri belirlenmiştir.

Çalışma çerçevesinde çocuk yazarlar kütüphanesi adında bir genel ağ sitesi kuruldu. (www.
cocukyazarlarkutuphanesi.com) Ortaokul öğrencileri genel ağ aracılığıyla kurulan çocuk yazarlar kütüphanesine
kendi yazdıkları edebi metinleri yükleyebilmekte ve takip edebilmekte, arkadaşlarının yazdıkları edebi metinleri
okuyabilmekte, okudukları edebi metinlere yorum yazıp beğeni işareti koyabilmektedir. Bu proje kapsamında
hazırlanan web sitesi aynı zamanda yazma becerilerinin daha işlevsel bir şekilde gelişmesini sağlayan dijital bir
eğitim materyalidir.

Öğrenciler 5’erli gruplara ayrılarak ATBİL ile oynamaktadır. Sırası belirlenen gruplardan birer öğrenci Serbest
Etkinlikler dersinde ATBİL’in başına gelir ve 3 atış hakkını kullanarak soruları, belirlenen sürede, doğru çözerek
puan toplamaya başlar. Her gruba ait bir puan tablosu bulunmaktadır. Toplanan puanlar bu listeye eklenir.
Dönem sonuna kadar en yüksek puanı toplayan grupta yer alan öğrenciler belirlenen ödülleri almaya hak
kazanırlar.
Böylelikle öğrencilerin eğlenirken farkında olmadan ders tekrarı da yapmaları ve zamanlarını kaliteli ve
eğlenceli bir şekilde geçirmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca edinilen bilgiler de kalıcı hâle getirilmektedir.
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ATIKTAN SINIFA DÖNÜŞÜM MACERASI

BEDAVA STEM

Gonca Seven, Büyükçavuşlu Ortaokulu, Silivri

Duygu Çetinkaya Mut, Rahmi Mihriban Bedestenci İlkokulu, Çekmeköy

Okul öncesi eğitimi programında yer alan sınıfların öğrenme merkezlerine bölünmesi gerekliliği ile üçüncü
öğretmen: sınıf ortamı üzerinde çalışmalar yapılmaya başlanmalıdır. Proje, dünyada değişen akım ile üçüncü
öğretmen: sınıf ortamı olgusunu uygulamak amacıyla geliştirildi.

Bu projede 12 hafta boyunca, Serbest Etkinlikler ders saatlerinde, erken STEM etkinlikleri uygulandı. Etkinlik
aşamasında, öğrencilerin bireysellikten sıyrılıp sosyalleşebilmeleri için bireysel değil takım çalışması yaptırıldı.
Takımlar oluşturulurken de öğrencilerin sürekli aynı kişilerle çalışmaması, farklı arkadaşlarıyla da etkileşimde
bulunabilmelerine özen gösterildi. Proje için her yerde bulunabilecek, basit, maliyeti düşük ürünler ve atık
malzemeler kullanıldı.

Üçüncü öğretmen: sınıf ortamı hazırlamak için, duvarlar sadeleştirildi, sınıf, pencereden gelen gün ışığı göz
önüne alınarak merkezlere ayrıldı. Merkezler, atıl durumdaki 25 yıllık sıraların sökülüp yeniden tasarlanması
ile açık raf sistemleri, masa ve taburelerle tasarlandı. Velilere sunum yapıldı, böylece onlar da sürece dâhil
edildi. Merkezler plastikten uzak, günlük hayat deneyimlerini arttırmak için velilerin getirdiği günlük yaşamda
kullanılan gerçek materyaller ile oluşturuldu.
Koridorda, doğadan toplanan materyaller ve okul deposundaki atıl çerçeve ve kapaklar kullanılarak yeniden
şekillendirildi. Okul giriş çıkış vakitleri dışında kullanılmayan koridor, yaşayan bir koridor hâline getirildi.
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Bu uygulamayla öğrencilere, eleştirel düşünme ve problem çözme; iş birliği yapma ve etki yaratarak öncülük
etme; hız ve uyum; girişkenlik ve girişimcilik; etkili sözlü ve yazılı iletişim; bilgiye erişme ve bilgiyi analiz etme;
merak ve hayal gücü becerileri kazandırılmaya çalışıldı. Proje boyunca öğrencilerin STEM derslerini sabırsızlıkla
bekledikleri, heyecanlandıkları, meraklandıkları, sorguladıkları, yaratıcılıklarını zorladıkları, zihinlerini
yordukları, fikir alışverişinde bulundukları, zaman yönetimini öğrendikleri, iş birliği yaptıkları, sorumluluk
aldıkları ve son derece aktif oldukları gözlendi.
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BEN DE VARIM

BİLİM ELÇİLERİ

Hülya Narsap, Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi, Kadıköy

Pınar Şenyurt, TEV Zahide Zehra Garrıng Ortaokulu, Ümraniye

Projemiz özel eğitim gerektiren yetişkinlerin ihtiyaçlarına dikkati çekmek için geliştirildi. Kursiyerler, fotoğraf
çekimi ile ilgili ana hususları öğrendikten sonra öğretmenleri ile birlikte saha çekimlerine çıktılar. Farklı
mekânlarda ve doğada fotoğraf çekimleri yaptılar. Özel eğitim gerektiren yetişkin kursiyerlerimizin fotoğraf
çekimindeki başarısını görünce bunu diğer kurumlara hatta tüm Türkiye’ye yaygınlaştırmamız gerektiğini
düşünerek, ulusal bir fotoğraf yarışması düzenlendi.

Projemizle ülkemizdeki bilim insanı sayısını gelecekte arttırmak hedeflenmektedir. Bireyleri bilim alanında
kariyer yapmaya sevk ederek bilim insanı sayısını arttırmak ve bilimsel bilgi üretimine hız vermek amaçlandı.
Bu gayeyle araştırmacı öğrencilerimizden, okulumuz öğrencilerine bilimsel çalışma süreçlerine ilişkin anlatım
yapmaları istendi.

Yarışma adını “Ben de Varım” başlığından esinlenerek “Fotoğrafın ‘De’ Hâli” olarak belirledik. Yarışma
konusunun çevre temasıyla düzenlenmesiyle zihinsel yetersizliği olan bireylerin çevre algısını, çekecekleri
fotoğraflar üzerinden göstermelerine imkân sunuldu. Böylece sürdürülebilir çevre anlayışı üzerine düşünmeye
teşvik etmeyi amaçlayan yarışma aynı zamanda engelli bireyler hakkında farkındalık yaratmayı sağladı.
Kursiyerlerin fotoğrafları ile sergiler açıldı, ayrıca çalışmalara kurum takviminde yer verilerek onların
özgüvenlerinin gelişimine yardımcı olundu.
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Araştırma sonucunda öğrencilerin çoğu bilim insanlarını tanımadıklarını bilimsel çalışma yapmayı
bilmedikleri, aslında merak ettikleri pek çok konu olduğunu ama yılgınlık, sabırsızlık, cesaretsizlik gibi
durumlarla karşılaştıklarını belirttiler. Bu amaçla araştırmacı öğrencilerimiz üzerlerinde Türk bilim insanlarının
ve çalışma yaptıkları alanların olduğu tişörtler tasarladılar ve bu tişörtleri evde, okulda, toplu taşıma araçlarında
kısacası yaşam alanlarında bir ay süre ile giyerek bilim insanlarımızı, çalışma alanlarını ve kişilik özelliklerini
tanıttılar. Sonuçta daha önce “Bilimsel çalışma nasıl yapılır?”, “Bilim insanı olmak ister misiniz?”, “Türk bilim
insanlarını tanıyor musunuz ?” sorularını yönettiğimiz okulumuz öğrencilerinin çoğundan olumlu dönütler
alındı. Bu da gösteriyor ki, çalışmamız farkındalık oluşturma, bilim insanlarını tanıtma, bireyleri bilim alanında
kariyer yapmaya sevk ederek bilim insanı sayısını arttırma konusunda başarılı olmuştur.
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BİLİMDEN SANATA

BİLMECE HAZİNEM

Seval Coşkun, Beyazıt Ford Otosan İlkokulu, Fatih

Osman Mutlu, Havuzbaşı Atilla Baykal İlkokulu, Gaziosmanpaşa

Projemiz, ilkokul 2. sınıf seviyesindeki öğrencilerin inceleme, gözlem yapma, keşfetme, hayal kurma, estetik,
algı, tahmin, anlama ve yorumlama becerilerini artırmak; genel anlamda bilimi ve sanatı bütünleştirerek onların
bu alanlara karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamayı amaçlıyor. Bu bağlamda eğlenceli-eğitici öğrenme
ortamları oluşturarak öğrencilerin erken yaşta mikroskopla tanışmaları, bilimsel araştırma merakının ve estetik
duyguların ön plana çıkarılması hedeflendi. Ayrıca öğrencilerimizin bilime ve sanata ilgilerini artırarak akademik
yaşantılarına yön verebilmelerini sağlamak amaçlandı.

Türk sözlü kültürünün en önemli unsurlarından biri olan bilmeceler, Türk folklorunun en yaygın ve zengin
türlerindendir. Bilmece, insanoğlunun keskin zekâsının en önemli ürünlerinden biridir. Gerek kelime dağarcığını
zenginleştirme gerekse düşünmeye yönlendirmesi bakımından ilgi çekici unsurlar barındıran bilmeceler,
eğitimde kullanılacak bir araç olarak görülmelidir. Bunun yanında eğlendirici yönüyle de öğrenciyi öğrenmeye
sevk eden sözlü ürünlerdir.

Proje faaliyetleri 6 ayda toplam 20 hafta sürecek şekilde planlandı. 10 hafta inceleme ve resmetme, 10 hafta
ise Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerinden biriyle bağlantılı olarak hikâye ve şiir yazma ile problem
kurma/çözme gibi etkinlikler yapma şeklinde oluşturuldu. Bu sayede bütüncül bir eğitim-öğretim yapısı inşa
edildi. Bir başka deyişle, hem özgün bir yöntemle yeni öğrenme ortamları oluşturuldu hem de konular öğretim
programlarıyla bağlanarak farklı bir yapı kuruldu. Proje sonundaki etkinliklerde öğrencilerin bilime ve sanata
karşı olumlu bir tutum geliştirdiği gözlemlendi. Her hafta yapılan uygulama ve etkinliklerde elde edilen çizimler
ve yazılar, öğrencilerin gelişim dosyalarında muhafaza edildi. Bu çalışmalardan seçilen ürünlerle bir kitap basıldı.
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Dilsel gelişimin en hızlı olduğu ilkokul yıllarında bilmecelerin sadece Türkçe dersinde değil diğer derslerde
de kullanılması çok önemlidir. İlkokullarda, bilmecelerden hem eğlendirme hem de eğitsel yönü öne çıkarılarak
yararlanılması sağlanmalıdır. Kaybolan kültürel değerlerimizden olan bilmecelerin öğrencilerimiz tarafından
öğrenilmesi, onların kelime hazinelerini zenginleştirmeleri, düşünme yeteneklerini geliştirmeleri ve eğlenirken
öğrenmelerini sağlamak amacıyla bu proje uygulandı.
Proje boyunca yapılanlar, öğrencilerimizin bilmecelere olan ilgilerinin artmasına, akrabalarıyla daha kaliteli
zaman geçirmelerine, arkadaşları ile daha fazla sosyalleşmelerine, kelime dağarcıklarının zenginleşmesine katkı
sağladı. Ayrıca hazırlanan resimli bilmece kitabımızla, unutulmaya yüz tutan bilmeceler gün yüzüne çıktı.
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BİR GÜLÜMSEME YATIR, MUTLULUK BANKASI

BİR YUDUM SU, BİR ÖMÜR SAĞLIK

Arzu Aslan, Adalet Anaokulu, Bakırköy

Filiz Onur, Penyelüks Hasan Gürel İlkokulu, Küçükçekmece

Araştırmalar gösteriyor ki kişiliğin oluştuğu yıllar okul öncesi eğitim döneme rastlar. Duygusal açlık içinde
bulunan çocuklarda, sosyal değerlere ait özellikler veya alışkanlıklar gelişmesi de önemli bir faktördür. Bu da
ancak eğitim ortamları oluşturarak onların sosyal ve duygusal eğitim almaları ile geliştirilebilir.

Bir öğrencinin yetersiz su içme nedeni ile böbrek rahatsızlığı geçirmesi proje fikrini doğurdu. Projenin temel
amacı, öğrenci sağlığıdır. Proje ilkokul ve anaokulun tüm sınıflarında uygulandı. Uygulama amaçları arasında
okulumuzdaki öğrencilerin günde yaklaşık 6-7 bardak su içmelerini ve en önemlisi bunu alışkanlık hâline
getirmelerini sağlamak yer alıyor. Bu amaçlardan yola çıkarak okulda her gün 2. ve 5. dersin başlarında su içme
etkinliği yapıldı.

Projemiz, dezavantajlı çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyerek, yapılacak çalışmalar
ile hayat boyu öğrenmeye katılımının sağlanması, onların kendi ihtiyaçları dışında başkalarının ihtiyaçlarını
karşılayarak sosyal ve duygusal eğitimlerinin yapılmasını amaçlıyor. Ayrıca ülkemizde özel politikalar gerektiren
çocuklarımızın eğitim ve öğretime erişimini hedefliyor.
Proje kapsamında, yardıma ihtiyacı olan çocukların ve özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitim
ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak daima önde tutuldu. Bu bağlamda değerlerimiz çerçevesinde çocukların
duygular yoluyla yardımlaşmaya yönelik etkinlikleri için bir mutluluk bankası oluşturuldu. Bu sayede onların
yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak için proje tabanlı öğrenme yaklaşımı kullanıldı. Etkinlikler sosyal ve
duygusal alanların gelişimi amacıyla planlandı ve uygulandı.
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Öğrenci sağlığının öğrenme ortamını doğrudan etkilediği düşünülerek geliştirilen ve okul genelinde
uygulanan bu proje ile öğrenciler doğru su içme alışkanlıkları kazanmalarının yanında sağlıklı yaşam ile ilgili de
doğru tutum geliştirdikleri yapılan testler sonucunda görüldü. Öğretmen ve velilerin proje faaliyetlerine etkin
olarak katılmaları öğrencilere doğru rol model ve destek olmalarını sağladı. Proje uygulanırken seminerler,
filmler, afişler başta olmak üzere çeşitli destekleyici ögelerden yararlanıldı.

27

BİREYİM, SOSYAL SORUMLULUKLARIMIN FARKINDAYIM

BİRLİKTE OKUYORUZ

Murat Yetişmişoğlu, TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zeytinburnu

Sinan Doğan, Şehit Askeri Çoban İlkokulu, Ümraniye

Hızla gelişen teknoloji ve sosyal yaşamlar sanal dünyanın da etkisiyle gençleri bireyci kıldı. Gençler sadece beş
yıl öncesine göre bile bir araya gelmemekte, ortak etkinliklere katılmamakta ve birbirleriyle ilişkilerini internet
grupları üzerinden sürdürmektedirler. Bireyler başkalarının yaşadıklarını sanal ortamda takip ediyor ve bu durum maalesef aile ortamında da devam ediyor. Hatta insani birtakım yardım ve dayanışmayı bile sosyal medya
aracılığıyla yapan bir topluma dönüşmekteyiz.

Öğrencilerimize okuma ve yazma alışkanlığı kazandırmak için yaptığımız bu projede onları yazmaya teşvik
etmek için her haftanın bir ders saatini şiir ya da kısa hikâyeler yazmaya ayırdık. Bu derslerde yazılan şiirleri
her zümreden seçilen iki gönüllü öğretmenimiz topladı ve bu şiirler biriktirildi. Bu süre boyunca öğrencilerimizi
farklı yazarlarla buluşturarak onların yazma öykülerini dinlemelerini sağladık.

Gençlerin birbirlerinin hayatına dokunabilmesi, farklı olanla empati kurabilmesi, başkalarının hayatına
katabileceği iyiliği ve desteği keşfedebilmesi ülkemizin geleceği için elzemdir. Bu noktadan yola çıkarak eğitim
programlarının ötesinde farklı öğretim teknikleri ile sosyal ve insani bir gençliğe katkı sunmak amacıyla bu
projeyi hayata geçirdik. İlçemizdeki özel eğitim ve anasınıfı öğrencileri için oyun halısı, sayı tablosu, yastık
vb. eğitim materyalleri üreterek eğitim ortamlarının iyileştirilmesine katkı sağladık.
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Yazarlarla yaratıcı yazma atölyeleri gerçekleştirdik. Her eğitim döneminin nisan ayında yazılan bu şiirlerden
4. sınıflarımıza ait olanları kurulan bir komisyon tarafından okunup incelendi ve eserler bir kitapta toplandı. Bu
şiirleri içeren kitaplar mayıs ayında düzenlenen bir imza günüyle velilere ve okuldaki diğer öğrencilerimize de
tanıtıldı. Bu önemli günde öğrencilerimiz, velilerinin de katıldığı coşkulu bir açılışla kitaplarını imzaladılar.
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CEVHERLER İYİLİKTE YARIŞIYOR

CHOSSE LETTER WRİTE TOGETHER

Hatice Toktaş, Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kâğıthane

Belgin Koçlar, Kocatepe İlkokulu, Küçükçekmece

“Bu kış hiçbir çocuk üşümesin.” Çocukların yüzü gülsün, yarına dair tek kaygısı ders çalışmak, başarmak ve hayallerini yakalamak olsun.” dedik. İhtiyaç sahibi çocuklarımız mahcup olmadan beğendiğini alsın, aynı zamanda
okulda herhangi bir sebeple başarılı olan çocuklar hediyelerini kendileri seçsin düşüncesiyle “Ödülümü kendim
seçeyim.” sloganımızı ekledik. Biz öğrencilerimize anlattık onlar da ailelerine… İyilik halkası oluşuverdi.

Yabancı dil öğretiminde en etkili yöntem, dilin öğretilmesi amaçlanan hedef kitleyi sürece aktif bir şekilde
dâhil etmektir. Enerjilerinin üst seviyede olduğu ve oyunların hayatlarında çok önemli bir yer kapladığı
ilkokul öğrencileri için, dili oyunlarla, şarkılarla, görsellerle, yaşayarak öğrenmek, yabancı dil dersine karşı
olan ön yargıları kıracaktır. Oyun esnasında mutlu olan çocuk, kelimeyi öğrenememe, konuyu anlayamama
stresinden uzaktır. Çünkü o an odaklandığı tek şey oynarken yaşadığı mutluluktur. Bu da küçük yaş grupları
için kalıcı öğrenmeyi ciddi ölçüde arttırır. Sahneyi öğrencilere bırakıp onların İngilizce dersinden keyif alarak
öğrendiklerini görmek, dil öğretimini çok daha verimli kılacaktır.

Aileler kime olduğunu bilmeden yeter ki iyilik olsun diye malzemelerle geldiler. Mağaza şeklinde bir iyilik
atölyesi kurduk. Çocuklar bazen ihtiyaçlarını bazen emek verdiği çalışmalar için ödüllerini seçerek aldı. Kendi
kararlarını kendileri verdiler. Bu kış çocuklarımız üşümedi. Sadece yardım alan değil yardım eden de mutlu oldu.
Öğrencilerimiz aileleriyle yardım etme hazzına ortak oldu. Çevredeki okulları gezdik. Projemizi ve yaptıklarımızı
anlattık. Onlara sorduk “Siz olsaydınız ne isterdiniz?” Bir çocuk yanımıza yaklaştı “Belki açtır.” dedi. Çocuğun sesi
kalbimizi titretti. Yolumuza “Bir iyilik hikâyesi” olarak devam edeceğiz.
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Tüm bunlardan yola çıkarak geliştirilen “Choose A Letter, Write Together” (Bir Harf Seçin, Birlikte Yazın) adlı
proje öğrencilerin öğrendikleri kelimeleri hatırlama, yeni kelimeler öğrenmeye istekli olma, daha sık kelime
tekrarı yapma konularında yaşadıkları sıkıntıları azaltmayı hedefliyor.
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ÇARPİNO

DAMLAYA DAMLAYA UMUT OLUR

Erhan Akbıyık, İstoç İlkokulu, Bağcılar

Nalan Gökalp, Aliya İzzetbegoviç İlkokulu, Gaziosmanpaşa

Çarpino bir çarpma işlemi oyunudur. Öğrencilerin çarpma işleminde öğrendiklerini pekiştirmek ve çarpma
hızlarını artırmak amacıyla bu oyun tasarlandı. Bu oyun ile öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum
geliştirmeleri hedeflendi.

Projemizin amacı, yaşanması muhtemel su sorunları ile ilgili farkındalık yaratarak tasarruf tedbirleri almak,
kaynakların doğru kullanılması ve sağlanan maddi tasarrufun eğitime aktarılması, bu sayede bilinçli nesiller
yetiştirerek kaynak tasarrufunun sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Çarpino 28 adet çarpino kartı ile oynanır. Çarpma işlemini çağrıştırması amacıyla kartlar “X” şeklinde hazırlanır.
“X” şeklindeki kartların iki ucuna çarpma işlemi yazılırken diğer iki uca farklı çarpma işlemlerinin sonuçları yazılır.

Toplumun temel taşının aileler olduğundan hareketle çalışmaya öğrencilerimiz ve aileleri ile başladık.
Öncelikle evlerde su tasarrufu yapmaya başlayan aileler, her ay faturalarındaki düşüş miktarı ile kırtasiye
malzemesi alarak projemize katkıda bulundular. Toplanan yardımlar bir köy okuluna gönderildi. Böylelikle
tasarruf eğitime doğrudan aktarıldı. Öte yandan okulumuza asılan afişler ve velilere düzenlenen seminer
sayesinde tüm okulda bir tasarruf bilinci oluşturulmaya çalışıldı.

Çarpino 4 öğrenciyle oynanır. Her öğrenciye 7 kart düşecek şekilde kartlar dağıtılır. En büyük çarpma işlemi
kartı (10x10) bulunan öğrenci oyuna başlar. Oyun saat yönünde ilerler. Çarpma işlemi doğru olacak şekilde
kartlara eklemeler yapılır. Öğrenci belirli bir süre içinde ekleme yapamazsa oynama hakkı diğer öğrenciye geçer.
Elindeki kartları bitiren öğrenci çarpino der ve oyunu kazanır.
Çarpino ile öğrencilerin motivasyon ve odaklanma süreleri arttı, hızlı ve kalıcı öğrenme sağlandı, eğlenceli
sınıf ortamında keyifli matematik dersleri işlendi.
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DART İLE SPOR ZAMANI

DEDEMDEN NİNEMDEN MASALLAR

Sercan Durmuş, Barbaros Anadolu Lisesi, Bağcılar

Veysel Aykaz, Lütfi Banat İlkokulu, Beşiktaş

Okulda sporun yaygınlaştırılması ve Beden Eğitimi dersinin farklı spor dallarıyla çeşitlenmesini sağlamak
amacıyla 2014- 2015 Eğitim ve Öğretim yılında Dart Kulübü kurduk. 2015-2019 yılları arasında her yıl hem kız
hem erkeklerde İstanbul birincisi olduk. İki Türkiye birinciliği, bir Türkiye üçüncülüğü alarak ülke çapında
başarılarımızla adımızdan söz ettirdik. Bir öğrencimiz millî takımımızla İtalya’da Avrupa derecesi elde etti.
Dartın dikkati toplayan, odaklanma gerektiren, disiplinli ve planlı olmayı öğreten yönlerinin farkında olarak
öğrencilerimize sorumluluk bilinci kazandırdık.

Bu proje, öğrencilere kitap okumaya yönelik olumlu tutum kazandırmak amacıyla tasarlandı ve uygulandı.
Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin dedeleri ve nineleri ile iletişime geçilerek onlardan öğrencilere masal
anlatmaları istendi. Böylelikle unutulmaya yüz tutan masal anlatma geleneğimizi yaşatırken öğrenciler de
kitaplara yönlendirildi.

Bu sporu yapan öğrencilerin matematik ve analitik düşünme becerilerinin arttığına tanıklık ettik. Kısacası
beş sene öncesine kadar bu sporun adını duymayan öğrencilerimizin o günden bu güne dördünün millî sporcu
olmasını sağladık, bu öğrencilerimizin yetenek ve lisanslarıyla üniversiteye girmelerinin önünü açtık. Sporun
sadece bahçede yapılmadığını göstererek İstanbul başta olmak üzere ülkemize güzel örnek olduk.
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Öğrenciler etkinliklerden büyük keyif aldı. Anlatılacak masallar seçildikten sonra bir kitapçık hâline getirildi.
Kitapçığın sayfalarında öğrencilerin resim çizmeleri için boş alanlar bırakıldı. Bu kitapçıkta aynı zamanda masal
anlatıcılarının da kısa biyografilerine yer verildi. Etkinlik sonunda öğrencilere eski tatlarımızı anımsatmak
amacı ile elma şekeri dağıtıldı. Yapılan gözlemler ve velilerden gelen dönütler doğrultusunda öğrencilerin bu
etkinlikler sonrasında kitap okumaya karşı daha olumlu tutum geliştirdikleri tespit edildi.
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DEDEMİN ÖYKÜSÜ BABAMIN TÜRKÜSÜ

DENİZ KABUKLARI

Ferit Özkaya, Ayvalıdere İlkokulu, Esenler

Pınar Binali, İnanç Türkeş Ortaokulu, Ümraniye

Her şehrin öyküsü farklı ve doğal olarak bu öyküler türkülerimize yansımış durumdadır. Türkülerin yakıldığı
illerde, köylerde olaya şahit olmuş ya da ilk ağızdan dinlemiş insanların anlattıkları öyle sahici hikâyeler vardır ki,
türkülerde adını sanını duyduğumuz herkes bir anda ete kemiğe bürünür. Bu noktadan yola çıkıp çocuklarımızın
aile yapısını anılarla yaşayıp öğrenmelerini sağlayarak aile kültürüne sahip çıkmalarını sağlarken aynı zamanda
ait oldukları şehrin yaşayan bir organizma olduğunu belletmeye amaçladık. Çevremizdeki ve ailemizdeki en
yaşlı üyelerden yararlanarak unutulmaya yüz tutmuş anı ve türküleri ortaya çıkarmaya çalıştık.

Projemiz, özel eğitim öğrencilerini, ortaokul ve ana sınıfı öğrencileri ile kaynaştırmak, bütünleştirmek amacı
ile tasarlandı. Projede özel eğitim öğrencilerinin hem kendi akranları ile hem de kendilerinden büyük veya küçük
çocuklar ile sosyalleşmelerini sağlamak için ortaokulun her kademesinden öğrenci yer aldı.

Projenin tanıtımı için afiş ve logo hazırlandı. Öğrenci listeleri oluşturularak isim listesi çıkarıldı ve
yararlanılacak aile büyükleri belirlendi. Aile büyükleriyle görüşmeler yapılarak ortaya çıkan olaylar ve türküler
üzerine analizler yapıldı. Aile büyüklerinin katılımıyla sınıflarda küçük seminerler düzenlendi ve türküler
aile büyüklerinin ağzından dinlendi, hikâyeleri oluşturularak video kaydı yapıldı. Belirli türküler sınıf içinde
öğrenildi. Bazı türkülerin kısa film şeklinde canlandırması yapılarak türkülere yönelik klipler çekildi. Web2
teknikleriyle projeler sanal ortama aktarıldı. Anıların ve olayların kitaplaştırılması için çalışmalar yürütüldü.

azalması için uygun ortamlar oluşturuldu. Öğrencilerimiz dostluk çatısı altında bir araya gelerek tüm okula
örneklik teşkil ettiler.
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Projede ana sınıfı öğrencilerinin yer almasının sebebi ise çocuklara küçük yaştan itibaren özel eğitim
öğrencileri ile bir arada yaşama konusunda olumlu tutum kazandırmaktır. Bu proje ile projede yer alan özel
eğitim öğrencilerinin sosyalleşmeleri ve ortaokul öğrencilerinin, özel eğitim öğrencilerine yönelik ön yargılarının

37

DEPREM SİMÜLATÖRÜ İLE ETKİN ÖĞRETİM

DEYİMLERLE RESFEBE

Musa Çabuk, Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ümraniye

Aytül Yüceer, Cenap Şahabettin İlkokulu, Kadıköy

Deprem riskinin fazla olduğu genç oluşumlu bir ülkede yaşamaktayız. İstanbul aynı zamanda olası bir
depremde can ve mal kaybının fazla olacağı bir şehirdir. Depremler ve afet bilinci konusunda öğrencilerimizin
bilgi eksikliğinin olması sebebiyle bu materyali tasarlamaya karar verdik.

Deyimler dilimizin en büyük zenginliklerinden birisidir. İnsan yaşamının en kritik dönemi olan okul öncesi
dönemde çocukların deyimlerle karşılaşmalarının gelişimlerini önemli ölçüde destekleyeceği açıktır.

Materyalimizi kullanarak deprem nedir? Fay hattı nedir? Deprem türleri nelerdir? Deprem dalgaları kaça
ayrılır? Deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler nelerdir? Türkiye’de
deprem riskinin fazla olmasının nedenleri nelerdir? gibi sorular ile kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmek temel
amacımızdır. Deprem simülatörü için kullandığımız malzemeler ise asansör, kapı motoru, kara diyot, dimmer
devir ayarlayıcı ve sac parçalarıdır. Enerjiyi dimmer ile kontrol ederek deprem büyüklüklerini uygulamalı olarak
gösterdik. Sarsıntı zemini ise 60x60cm boyutlarında sac malzemedir. Bu sac zemin üzerinde ahşap ve plastik
malzemelerle binalar inşa ettik. Sistem kolay taşınabilir olduğu için sınıflarda uygulanabilmektedir.
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Deyimleri resfebe tekniği ile öğretmenin henüz okuma yazma bilmeyen okul öncesi çocuklar için kolaylık
olacağı düşünülerek deyimleri resfebe ile öğretmek amacıyla yola çıkıldı. Projeye okul öncesine uygun kolaylıkta
ve resfebe tekniğine uygun olan deyimlerin araştırılmasıyla başlandı. Ayrıca seçilen deyimlerin sınıf ortamında
da sıkça kullanılabilir deyimler olmasına dikkat edildi.
Eylül ayında başlanan proje için her ay öğretilecek deyimler belirlenerek deyim öğretimine geçilmeden
önce çocuklara ön test uygulandı. Seçilen deyimlerle ilgili resfebe çalışması ve hikâye tamamlama etkinlikleri
düzenlendi ve bir oyun materyali geliştirildi, deyimleri oyun yoluyla öğrenmeleri de sağlandı. Proje kapsamında
deyimler hikâye kitabı yayımlandı. Ayrıca deyimlerle resfebe sergisi açıldı. Proje sonunda öğrencilerin öğretilen
deyimlerin anlamlarını kavradıkları, günlük yaşamlarında kullandıkları görüldü.

39

DİJİTAL YERLİLER İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

DİKKAT! ŞAPKAM HİKÂYE İÇERİR

Burcu Tuğlu, Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu, Küçükçekmece

Burcu Şenturan, Nene Hatun Anaokulu, Küçükçekmece

Öğrencilerin mevcut öğretim yöntem ve teknikleri ile yabancı dil öğrenimine yönelik yeterli motivasyonlarının
sağlanamadığı ve bu nedenle akademik olarak yeterli başarıyı gösteremedikleri biliniyor. Buradan hareketle
tasarlanan proje ile yabancı dil öğrenimini, kendilerini en iyi teknoloji yardımıyla anlatabilen 21.yüzyıl öğrencileri
için daha eğlenceli hâle getirerek öğrenme sürekliliğini sağlamak amaçlanıyor. Ayrıca teknolojinin eğitim amaçlı
kullanımına dair farkındalık kazandırarak farklı özelliklere sahip öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını
sağlamak, öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirerek akademik başarılarını arttırmak hedefleniyor.

Z Kuşağı ve sonrası çocukların özellikleri arasında meraklı, hareketli, el göz koordinasyonu yüksek ve
teknoloji ile iç içe büyümeleri yer alır. Projeyle teknolojinin olumsuz etkilerini azaltmak için çocuklara kitap
okuyarak davranış değişikliklerini olumlu yönde değiştirmek hedeflenirken, dil gelişimleri ve iletişim becerileri
desteklenir, hayal dünyaları gelişir.

Bu çalışma kapsamında, İngilizce öğretim programında yer alan ve öğrenilmesinde zorluk yaşanan konuların
öğretimine uygun olacak Web 2.0 araçları seçilerek 15 hafta boyunca uygulama yapıldı. Çalışmaya gönüllü
olarak 16’sı kız 7’si erkek toplam 23 4.sınıf öğrencisi katıldı.
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Çocuklara hikâyeye başlarken şapkayla kitaba dikkat çekilir. Ayrıca proje kapsamında soru cevap içeren, ritim
ve beden hareketleri, ses tonlamalarıyla, kitabı canlandırma ve içeriğinde geçen nesnelerle anlatım yöntemlerini
içeren ebeveyn semineri, uygulama ve ürün sergisi yer aldı. Projenin ölçekli veri sonuçları çalışmanın etkililiğini
gösterir niteliktedir.
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DİL ÖĞRETİMİNDE GREEN SCREEN, AR VE VR

DOĞANIN DOKTORLARI

Gülden Bayrak, Batıköy Memurdan Armağan Ortaokulu, Büyükçekmece

Nazlı Göçben, Ayvalıdere İlkokulu, Esenler

Ülkemizde uygulanan Fatih Projesi, teknoloji destekli bir eğitim yaklaşımının sonucudur. Projenin bileşenleri
bilhassa etkileşimli tahtalar birçok disiplin alanında öğretmenlere önemli kolaylıklar sunmaktadır. Ayrıca
etkileşimli tahta ile uyumlu materyallerin gerekliliğini de artırmaktadır. Öğretmenler etkileşimli tahtanın
fonksiyonlarıyla ilk tanıştıklarında; etkileşimli tahtayı bir sunum aracı olarak görmektedir.

Projemizle biz doğayı korudukça doğanın da bizi koruyacağı inancıyla; çocuklarımızın doğaya karşı ilgi ve
merakını üst düzeye çıkarmayı amaçladık. Bu sayede onların bilgi ve deneyim kazanmasını, doğadaki canlıları
koruma ve yaşatma konusunda çözüm bulma becerilerini artırmalarını hedefledik. İsraftan kaçınmak için okuma-yazma ve resim çalışmalarında PVC kâğıtların aktif bir şekilde kullanılmasıyla bir kâğıdın yüzlerce defa kullanımı sağlandı.

Öğretmen, etkileşimli tahtayı iletişimsel yabancı dil öğretiminde kullanıp, diğer sınıf aktivitelerine kolayca
nasıl entegre edebilir? İletişimsel yabancı dil sınıfında öğrenmeyi arttırmak için özellikle etkileşimli tahtadan,
artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi yeni teknolojilerden yararlanarak green screen (yeşil ekran) teknolojisi
iletişimsel yabancı dil öğretiminde etkileşimli tahtanın öğrenmeyi artıracak derecede doğru kullanılmasını
sağladı.
Sınıfta gerçek etkileşimlerin sağlanmasında etkileşimli tahta ile uyumlu etkinlik, egzersiz ve materyallere
ihtiyaç duyulduğu şüphesizdir. Öğretmenlere etkileşimli tahta kullanımında model olabilecek “öğrenme model
kitleri” hazırlandı. Etkileşimli tahta ile entegreli materyaller ve e-içerikler, AR ve VR uygulamalarla zenginleştirildi;
yeşil ve mavi ekran teknolojisi kullanılarak videolar çekildi. Hazırlanan uygulamalar, 5 ülke ile video konferans
yöntemi ile paylaşıldı.
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Çocuklarımız, örnek aile seferberliğiyle “Atma Doğaya Getir Okula” temasıyla toplanan plastik şişe ve kapaklarla seramızda tohum ekerek büyümesini sağladılar. Sorun belirleme ve farkındalık gezilerinden sonra doğanın
dilini anlamaları, sorunlara çözümler üretmeleri amacıyla “Ben Ağacın, Kuşun, Poşetin Diliyim” adlı oyunu sergilediler. Talaştan yaptıkları macunlarla ve vitamin sularıyla bitkileri tedavi ettiler. Daha sonra inşa ettikleri kuş,
kedi ve köpek evleriyle hayvanların sorunlarına çözümler ürettiler. Ardından yaptıkları bez torbalarla alışverişe
çıktılar. Son olarak “100 Güldüren Bez Bebek” temasıyla öğrenci velilerimizin yaptıkları bez bebekler ile çocuklarımızın çizdiği resimler paketlenerek uzak köylerde yaşayan kardeşlerine ulaştırıldı.
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DOĞAYA DOKUNUYORUM

DOKUYAN ELLER, OKUYAN DİLLER

Neslihan Kankurdan, Şehit Sevgi Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu, Ümraniye

Emre Kurtulan, Ayvalıdere İlkokulu, Esenler

Ortaokul öğrencilerinin, teknolojiye yakın fakat gerçek hayata bir o kadar uzak yaşadıkları biliniyor. Bu
proje ile çocukların doğaya karşı ilgilerini arttırarak, doğa bilinci ve farkındalığı oluşturmak amaçlandı. Ayrıca
onları erken yaşta doğayla tanıştırarak hobi edindirmek, üretmenin ve sabrın önemini anlamalarını sağlamak
hedeflendi.

Projemiz kapsamındaki etkinliklerimizde öğretmenlerimiz ve annelerimiz, duygu ve düşüncelerin iç içe geçtiği
dikkat ve sabır gerektiren dokuma sanatından yararlanarak çocuklarımızın içinde yaşadıkları dünyayı geçmiş ile
gelecek arasında bağ kurarak anlamasını sağlamayı amaçladılar. Bu çerçevede, öğrencilerimizin hayal güçlerinin

Aktif öğrenme modelinden yararlanılarak, çocuğu doğaya yaklaştıran ve tüm gelişim alanlarına (sanat,
matematik, fen) yönelik çalışmalar seçildi. Öğrencilerin doğada yaparak yaşayarak öğrenmeleri hedeflendi.
Teraryum, tohum topları, fidan dikimi, tuz seramiği, deney, çamurdan resim, eşleme, el baskısı resim, gözlem
gibi etkinlikler ile çocukların kendi ektiği bitkilerin sorumluluğunu almaları, gelişimlerini gözlemlemeleri, özgün
ürünler çıkarabilmeleri, sudoku oyununu doğal materyallerle oynayarak, çok yönlü düşünmeleri ve zihinsel
becerilerini geliştirmeleri sağlandı. Tohum topları ilkokul öğrencilerine hediye edilerek; değerler eğitimine katkı
sunuldu.
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görünür olmasına vesile olmak; yaratıcı yazma, anlayarak okuma ve dinleme gibi ardıl işlem becerileri ile üretme
becerilerini bir arada kazandırabilmek hedeflendi.
Öğrencilerimizin, kodlama ile ilişkilendirilmiş algoritmik basamaklarla kilim dokumaları, evde de anneleriyle
beraber bu dokumalara motifler oluşturmaları, bu motiflerden yola çıkarak özgün hikâye ve şiirler yazmaları
projemizin özünü oluşturuyor. “Sevgi Dolu Kilimlerde Birleşen Ellerimiz” temasıyla gönüllü annelerimizin bir
araya gelerek birleştirdiği kilimlerimiz sevgiyi, hayalleri, umutları, bolluk ve bereketi temsil etmesi amacıyla
okulumuzda herkesin görebileceği bir alanda sergilendi.
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DUVARIMDA GÖR BENİ

DUY, NE ANLATACAĞIM

Hakime Özden Arslan, Gürpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beylikdüzü

Nazif Akgül, Arnavutköy İlkokulu, Arnavutköy

Proje, okula uyum ve disiplin problemi yaşayan risk grubundaki öğrencilerin, kültürel ve sanatsal faaliyetler
vasıtası ile tolerans gösterme, empati kurma, dayanışma, iş birliği yapma, kültürel çeşitliliğin farkında olma ve
saygı gösterme, farklı bakış açılarına saygı duyma, ön yargıların üstesinden gelme ve uzlaşmacı bir tutum sergileme becerilerinin gelişimlerini sağlamak amacıyla okul duvarlarını resimlemeyi içeriyor.

Şehirleşme ve teknolojinin olumsuz sonuçlarından olan asosyal toplum hâline gelmenin çeşitli tezahürleri var.
Bunlar arasında iletişim becerisindeki eksiklikler, tahammülsüzlüğün giderek artması, karşısındakini dinlemeyi
ağır bir külfet olarak görme gibi sorunları öne çıkıyor. Bunların önüne geçebilmek, daha olumlu bir toplum
temelleri oluşturmak için bugünün küçükleri yarının büyükleri olan çocuklarımızın, hayal dünyalarını kullanıp
sanata yönelmelerini sağlamak amacıyla bir proje uygulandı.

Duvarımda Gör Beni Projesi kapsamında, okul disiplin kurulu tarafından tespit edilen risk grubundaki öğrencilerin okul rehberlik servisi görüşleri doğrultusunda, duygu ve düşüncelerini ifade edebilecekleri ortam yaratılması yoluna gidildi. Bu çerçevede belirlenen okul iç cephesinde yer alan belli duvarlara öğrencilerin isteği
doğrultusunda resim yapmaları sağlandı. Böylelikle hem okul içi mekanlarda görsel iyileştirme sağlanmış hem
de çalışmayı yapan öğrencilerde tolerans gösterme, empati kurma, dayanışma, iş birliği yapma, saygı gösterme,
uzlaşmacı bir tutum sergileme davranışlarında anlamlı düzeyde düzelmeler görülmüştür.
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Radyo yayını mantığıyla işleyen projemiz, haftada iki gün yapılmakta ve şarkılar, fıkralar, radyo tiyatroları
şeklinde gerçekleşmektedir. Yayın esnasında dikkatini dinlediğine yoğunlaştırmak çok önemlidir. Böylece zihinde
canlandırma daha kolay olmaktadır. Sonuçta yayın yapan öğrencilerde özgüven artışı, sorumluluk duygusu ve iş
birliği becerilerinde gelişim, dinleyicilerde ise projeye dâhil olma isteği, saygı ve müsamaha becerilerinde artış
gözlendi. Projemiz gelişerek önümüzdeki eğitim öğretim yıllarında da uygulanmaya devam edecektir.
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ELLERİM SESİM OLSUN

ETKİLEŞİMLİ ÇOCUKLAR

Burçin Dolaşır-Yeliz Apaydın, Ahmet Ermiş Anaokulu, Küçükçekmece

Bilgehan Ekiz- Didem Ulakçı Yılmaz- Murat Duman, Küçükçekmece Belediye Anaokulu, Küçükçekmece

İşitme engelliler, engellerini işaret dili öğrenerek aşabilmektedir ancak engelsiz kişiler işaret dilini
öğrenmedikleri için aradaki ses engeli aşılamamakta ve karşılıklı iletişim sağlanamamaktadır. İşaret dili
öğrenmek, yabancı dil öğrenmek gibi ileriki yaşlarda güç olabilmektedir. İşitme engeli bulunan kişilerin yanı
sıra işitme engeli olmayan kişilerin de işaret dilini küçük yaşta öğrenmesi için gerekli olan eğitimler verilmelidir.

Projeyle, çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri ve kendilerini yaratıcı yollarla ifade
edebilmeleri amaçlandı. Doğal materyallerle (yaprak, ağaç kabuğu, dal parçaları vb.) resim tamamlama
çalışmalarından hareketle, özgün ve interaktif hikâyeler oluşturuldu, çocukların birbirleriyle bu hikâyeleri
paylaşmaları sağlandı.

Projemiz, işitme engelli bireylere karşı farkındalık oluşturabilmek, temel işaret dilini öğrencilerimize öğretebilmek
ve hazırlanan web sitesiyle (www.ellerimsesimolsun.org) çalışmayı daha geniş kitlelere duyurabilmek amacıyla
okulumuzda iki yıl boyunca uygulandı.

Ailelere interaktif kitap okuma eğitimi verildi, velilerin çocuklarıyla birlikte farklı görsel materyallerle
oluşturdukları özgün hikâyeleri, aile katılım etkinlikleri kapsamında, interaktif anlatım yöntemiyle sınıftaki
diğer çocuklarla paylaşmalarının ardından her bir öğrencinin kendi hikâyesini diğer sınıflardaki arkadaşlarıyla
interaktif bir şekilde paylaşmalarına imkân tanındı.

Proje yürütme ekibi tarafından geliştirilen ve uygulanan “İşaret Dili Eğitim Programı” ile öğrencilerimizin ve
velilerimizin bilinç düzeylerinde istenilen yönde artışın sağlanması projemizin katılımcılar üzerindeki en önemli
etkisidir.
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ETKİN OKUL, YETKİN ÇOCUK

EVİM DE OKULDUR
Selda Kızılkaya, Abdulkadir Uztürk İlkokulu, Avcılar

Selçuk Mücahit Alıcı -Emrah Pekşen, Sefaköy 100. Yıl İlkokulu, Küçükçekmece

Okullarımızda çocukların zihinsel gelişimi için sürekli akademik bilgi yüklemesi yapılırken, sosyal ve duygusal
ihtiyaçları adeta yok sayılmaktadır. Bu durum ise üretkenlik gibi temel zihinsel becerileri edinemeyen, ezberci
öğrenciler yetişmesine sebep olmaktadır. Okul olarak öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirecekleri, ders dışı
zamanlarını doğru değerlendirip, yeteneklerini keşfedip bu sayede kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını
sağlamak istiyoruz. Onların okulda geçireceği mutlu saatler boyunca okulu sevmesini sağlamak amacıyla
yetenek atölyelerini açarak; özgüveni yüksek, sosyal yönü gelişmiş mutlu öğrenciler yetiştiren etkin bir kurum
olmayı hedefliyoruz.

Proje öncesi yaptığımız araştırmalarda, çocukların yürüyüp konuşmaya başlamadan tablet kullanmaya
başladıklarını gördük. Okullarda öğretilen olumlu davranışların evde de devam ettirilmesi amacıyla, velilerimizle
yirmi kazanım belirledik. Kazanımlarımızda öğrencilerimizin sosyalleşmesini ve aile içi iletişimi engelleyen
teknolojik aletlerin kullanımını da kontrol etmeyi amaçladık.

Atölyeler için okulun zemin katındaki dört depo boşaltılıp, boyandı, temizlendi, sanat, gitar, ritim, drama,
akıl oyunları, spor ve masal diyarı yetenek atölyeleri olarak tasarlandı. Halk Eğitim Merkezince, ritim, sanat,
gitar, halk oyunları ve drama eğitmenleri görevlendirildi. 140 öğrencimiz bu atölyelerden yararlanırken, 980
öğrencimiz ise masal diyarı ve spor atölyesinden faydalanmaktadır.
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Her öğrenci için davranış panosu hazırladık. Olumlu ve olumsuz davranış olmak üzere iki farklı etiket bastırdık.
Her hafta öğrenci ile birlikte bir olumlu davranış etiketini ailesine gönderdik. Aileden, haftalık kazanımlarına
bakarak çocuğun uygun davranış sergileyip sergilemediğini tespit etmesini ve neticesinde olumlu davranış
etiketini hak edip etmediğine karar vermesini istedik. Sonucu gerekçesiyle bir mektup yazıp öğretmene
göndermesini talep ettik. Her öğrenci pazartesi ilk derste mektubunu arkadaşlarına okuyarak sonucu paylaştı.
Projemiz sayesinde, öğrencinin evi ile okulu arasındaki birlikteliğin güçlenmesiyle derslerde en zorlandığı
konularda bile güzel sonuçlar aldığını gördük.
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EVİMDEKİ YABANCI

FARK YARATAN ANNELER

Ülkü Eda Kara, Fevzi Çakmak İlkokulu, Gaziosmanpaşa

Mustafa Karcı, Zübeyde Hanım İlkokulu, Sultanbeyli

İlkokul 3. sınıf öğrencileri ve aileleriyle 4 ay süren bir çalışma yürütüldü. Projenin çıkış noktası “Televizyonun
yozlaştırıcı etkisinden çocukları nasıl kurtarabiliriz?” sorusuydu. Amacı öğrencilerin okul ve aile ortamında
kazandıkları olumlu tutum ve davranışları farkında olmadan, televizyon izleme alışkanlığıyla olumsuz
davranışlara dönüştürdüklerini ailelere göstermek ve televizyon izleme süresini aileler tarafından kontrol altına
alarak en aza indirmekti.

  Bu çalışmada, öncelikle öğrencilerin akademik gerekliliklerini ölçmek ve seviyelerini belirlemek için ön değerlendirmeler yapıldı. Hedeflenen akademik kazanımlar ile ilgili etkinlik setleri hazırlandı, okulda etkinlik çizelgeleri kullanılarak bu etkinlikler öğrencilerle uygulandı. Bu süreç devam ederken ailelere uygulamalı davranış
analizi ve otizmli çocukların eğitiminde etkinlik çizelgelerinin nasıl kullanılacağı hakkında teorik eğitimler verildi. Sonrasında öğrencinin evdeki problem davranışlar belirlendi ve veri hâline dönüştürüldü.

Bu çalışmada öğrenciler, kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda kendi benliklerini keşfederek, hobi edindiler.
Resim, müzik, spor, el sanatları, dergi ve kitap okuma, bulmaca çözme, kodlama gibi etkinlikler ile zamanlarını
kaliteli geçirerek geleceklerine yatırım yaptılar. Her gün televizyon ekranlarında izlenen kötü söz, yalan, çete

Ardından ev için hazırlanan etkinlik setleri ile öğretmenler tarafından ailelerin evlerine gidilerek uygulama
eğitimleri verildi. Aileler bu etkinlikleri program çerçevesinde devam ettirdiler ve aynı zamanda problem
davranışlar ile ilgili veri kaydı aldılar. Etkinlikler hedef kazanımlar çerçevesinde yenilendi; aile, öğretmen iş birliği
ile gerekli düzenlemeler yapıldı. Kaydedilen veriler ışığında öğrencilerin problemli davranışlarında anlamlı
azalmalar ve edindikleri akademik kazanımlarda ise anlamlı artışlar gözlendi. Aileler, öğrencilerinin eğitim
faaliyetlerine bilinçli ve fayda sağlar şekilde katılma imkânı buldular.

kurma, savaş, çarpık aile ilişkileri, kavga gibi olumsuzlukları içeren programlardan uzak durdular. Aynı zamanda
yakın çevrelerini de “evlerindeki yabancı” konusunda bilinçlendirdiler.
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FARKEDİYORUM, BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE SAHİP ÇIKIYORUM

FARKLIYIM, FARKLISIN; EMPATİYE VAR MISIN?

Büşra Arslan, Acıbadem Erdoğan Yüksel Anaokulu, Kadıköy

Kevser Aydın, TOKİ Şehit Er Yılmaz Özdemir İlkokulu, Küçükçekmece

Projeyle, her çocuğun çevre bilincine sahip, önce kendi çevresini tanıyan, habitatına hâkim olan, biyolojik
çeşitliliğin öneminin ve biyolojik çeşitliliğe engel olan faktörlerin farkına varan bireyler olması amaçlanıyor.
Çocukların yarınlarına etki eden tüm faktörlerden geri dönüşümü, yenilenebilir enerji kaynaklarını, bilinçsiz

Günümüz koşullarında başka insanların duygularının, düşüncelerinin ne olduğu ve onlar için neler
yapılabileceği ihmal ettiğimiz değerlerimizdendir. Toplum içinde ve toplumla beraber yaşayan bireyler
olarak çocuklarımıza kazandırdığımız her insani değerin öncelikle bize olumlu olarak geri döneceğini bilmek
zorundayız. Artık günümüzde zekâ kavramı sadece sayısal ya da sözel yeteneklerle ölçülmüyor. Sahip olunan
duygusal zekâyla ölçülüyor. Bu da empati kurma becerisinin ta kendisidir. Empati yahut duygudaşlık en
genel ifadesiyle karşımızdaki insanları anlayabilmek için kendimizi onların yerine koymak, onların duygu
ve düşüncelerini anlamaya çalışmaktır. Kendi düşüncelerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak diğer insanların ne
düşündüklerini ya da ne hissettiklerini anlayabilmek mümkün değildir.

tüketim sonucu oluşan etmenleri ve bunların biyolojik çeşitliliği nasıl etkilediğini bilmelerini, yaşadıkları
çevredeki canlıların tümüne hâkim olamasalar da en azından belirgin olan ağaçları, hayvanları ve bunların
yanında insan hayatına etkilerini bilen kişiler olmalarını hedefleyerek bu projeye başladık.
Projemizi tanıtmak, projenin amaçlarını anlatmak ve bunun önemini belirtmek amacı ile önce velilerimize
yönelik bir bilgilendirme toplantısı yaptık. Projemizin amaçları doğrultusunda bir çalışma takvimi oluşturarak
ilk adım olan çocuklara yönelik test uygulandı. Bu ölçme sınıf öğretmeni tarafından resimli bir şekilde hazırlandı,
çocuklara veliler tarafından okundu ve hiçbir müdahalede bulunmadan onların söyledikleri önteste yansıtıldı.
Akabinde toplamda 19 etkinlik çalışma takviminde haftalara göre dağıtıldı. İnteraktif eğitimin daha da kalıcı
olacağı düşüncesinden hareketle doğayı baz alan projemize uygun olarak doğada alan gezileri yapıldı. Tüm
etkinliklerin bitiminde yine resimli son test uygulandı. Ardından çocukların etkinlikler sırasında ortaya çıkan
tüm ürünleri ile proje çıktıları sergilendi.
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Çocuklarımız elbette ki kendi haklarını gözetebilmeli ama yalnız olmadıklarının bilincinde olarak başkalarının
da kendileri gibi hakları ve çıkarları olduğunu da bilmelidirler. Bu duyguyu vermek demek bencillikten uzak
çocuklar yetiştirebilmek demektir. Çocukların benmerkezci anlayışa sahip olmaları, toplumsal olaylara, insanlara
ve tüm canlılara karşı duyarsızlaşmaları günümüzün acı bir gerçeğidir. Çocukların empati becerisini geliştirmek
için proje şekillendirildi. Diğerlerinin düşünme davranışlarını modelleyebilme, duyguları adlandırabilme,
duyguları yorumlayabilme, yardım etme davranışları ile ilişkili rol canlandırma yapabilme, destekleyici olma,
çatışma çözümünü öğrenebilme basamakları izlendi.
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FUN WİTH QR CODE

GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDAKİ KÖPRÜ

Rabia Hızarcıoğlu, Engin Can Güre İlkokulu, Esenler

Projemiz, oyunlar ile öğrencilerin psikolojik olarak rahatlamasını sağlayarak kaygı ortamından uzak bir şekilde
İngilizceyi tüm yönleriyle öğrenmeleri ve bu sayede edindikleri yaşantıları okul dışında da kullanabilmelerini
hedefliyor.
Her ünitede belirlenen anahtar kelimeler, tasarlanan Eating Words with PACMAN, Hunting Words, Tick Tack
Bomb, Stick the Ball, Jumping Numbers oyunlarının içeriği kullanılarak sınıf içinde oynatıldı. Oyun uygulamaları
esnasında yapılan video çekimleri internete yüklenerek karekodları hazırlanmıştır. Her öğrencinin kendi
öğrenmelerinin sorumluluğunu almasının sağlanması için projeyle aynı isme sahip “Fun with QR Code” oyun
kitabı oluşturuldu.
Öğrenciler oyun kitaplarına oyunları, ilgili olduğu üniteyi, anahtar kelimeleri, materyalleri ve aşamaları
yazdıktan sonra karekodlarını da ekleyerek bu oyunlara internet aracılığıyla her istediğinde ulaşabilme imkânı
buldular.
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Zeliha Yüksel, Nurten Yıldırım Sancak Anaokulu, Ümraniye

Proje, teknolojiyle birlikte ebeveynlerin modern yaşama uyum sağlamaya çalışırken, çocukların da oyun
şekillerinin değişmesiyle yalnızlaşmaları, bilgisayar başında saatler geçirmeleri dikkate alınarak hazırlandı.
Geçmiş ile gelecek kuşaklar arasında bir köprü kurmak amacıyla, çocuğun kişiliğine en çok etki eden faktörün
oyun olması nedeniyle unutulmaya yüz tutan geleneksel çocuk oyunlarımız yaşatılmalıdır. Böylece mutlu
çocuklar, mutlu aileler ve mutlu toplumların oluşmasına ortam hazırlanacağı gibi, toplumsal değerleri kazanmış,
ahlaki hassasiyetleri olan nesiller yetişmesine de katkı sağlanacaktır.
Ebeveynler, çocukluklarında oynadıkları geleneksel çocuk oyunlarını sınıflarımızda, evlerinde çocuklarıyla
birlikte oynayarak, hem kültür aktarımı sağladılar hem de birbiriyle iletişim kuran aile ortamları oluşturdular.
Velilerimizle birlikte derlenen ve her velimize dağıtılan oyun kitapçığımız doğrultusunda, haftada bir gün
evlerde “Geleneksel Oyun Günü” ilan edildi.
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GELECEĞİMİ BİRİKTİRİYORUM

GELECEĞİN SINIFI

Sinan Doğan Şehit Askeri Çoban İlkokulu, Ümraniye

Çağla Pınar Cengiz, Şehitler İlkokulu, Güngören

Bu projenin amacı, öğrencilerde tasarruf bilincini yerleştirme ve bu davranışı hayat felsefesi olarak
benimsemelerini sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için okul olarak öğrencilerimize enerjiyi etkin
kullanmaları için yol göstermeye çalıştık. Okulumuzda oluşturduğumuz enerji timi ve onlara yol gösteren
öğretmenleriyle su, elektrik, ısı tasarrufu konularında çalışmalar yürütüp, geri dönüştürülebilir tüm kaynakları
doğru kullanmaya teşvik etmek için pek çok çalışma yaptık. Okuldaki faturalardan elde edilen tasarruf
bedelleriyle, Tema Vakfına ağaç diktik. Yağmur sularını ihtiyaçlarımızı karşılayacak kaynaklara dönüştürdük.

Öğrencilerin eğitim ve öğretim gördükleri ortamların, onların fizyolojik, psikolojik ve sosyal özellikleri göz
önüne alınarak uygun hâle getirilmesinin, çocuğun hem akademik hem de sosyal yaşantısına pozitif katkıları
olacaktır. Bu proje yapılan gözlemlerle tespit edilen sorunları çözmek ve öğrencilerin başarılarını artırmaya
yönelik bir sınıf tasarlamak amacıyla yapıldı. Bunun için sınıflar, farklı öğrenme ve öğretme tarzlarına uygun,
öğrencilerin yeteneklerini geliştirecek şekilde esnek olarak tasarlandı. Aynı zamanda 2023 Eğitim Vizyonu
hedeflerini baz alarak hazırlanan çalışma, geleceğe uygun sınıf ve öğretmen oluşumunu sağlamayı amaçlıyor.

Okulda enerji verimliliği için yapılacak önlemleri yaygınlaştırmak ve paydaşlarımızı eğitmek için seminerler
verdik. Enerji timinin öncülüğünde okul geneline yayılan etkinliklerimizle velilerimizin de hayatlarına
dokunmaya çalıştık. Şunu biliyoruz ki okullarda yapılan çalışmalar evde desteklenmezse öğrencilerin bunu kalıcı
hâle getirmesi mümkün olamaz.

Öğrencilerin kazanımlara ulaşması için kendisini geliştiren, araştırmacı ve yenilikçi öğretmen modeli
benimsendi. Tasarlanan sınıfla öncelikli olarak mutlu çocuklar yetiştirerek, öğretmenin ve öğrencinin 21. yüzyıl
becerilerini kazanması hedeflendi. Bu proje ile tasarlanan sınıfta öğrencilerin akademik ve sosyal başarılarının
olumlu yönde gelişmesi öncelendi. Öğretmen ve öğrencilerine 21. yüzyıl becerilerini kazanmasını öngören
çalışmada sınıf ortamı yeniden düzenlenerek, farklı öğrenme/öğretme tarzlarıyla desteklendi. Projenin sonunda
mutlu çocukların dahası okula zevkle gelen, 21. yüzyıl becerilerini kazanan öğrencilerden müteşekkil bir sınıfın
oluşacağı beklenmektedir.
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GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI

GÖKKUŞAĞI

Pınar Öztürk, Acıbadem Erdoğan Yüksel Anaokulu, Kadıköy

Gönül Yahşi, Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sancaktepe

Çocuklarımızın her yönden kendilerini geliştirmeleri için oyun çok önemlidir. Teknolojik gelişme ve bilgisayar
bağımlılığı, elektronik oyun ve oyuncaklar nedeniyle çocuklar sanal bir dünyada yaşamaktadır. Oyun çocukların
hayatından çıkmakta, geleneksel oyunlarımız unutulmaktadır. Biz bu projeyle, geleneksel çocuk oyunları

Projeyle, öğrencilerin ruhlarının derinliklerinde bulunan potansiyelin, eğitimin yaparak yaşayarak öğrenme

ile kültürel değerlerimizin nesilden nesile aktarmayı amaçladık. Aynı zamanda çocukların problem çözme
becerilerini geliştirerek kendi yeteneklerini keşfetmelerini, oyun ile çocuğun, zihinsel, fiziksel, duygusal ve
sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulunmayı, oyun oynayarak çocukların duygu ve düşüncelerini daha iyi
ifade etmelerini, özgüvenlerini geliştirmelerini, grup içinde daha aktif olmalarını ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi
hedefledik. Teknolojik gelişme ile birlikte ortaya çıkan bilgisayar bağımlılığı ve elektronik oyunlar ve oyuncaklar
nedeniyle unutulan oyunlarımızı ve oyuncakları çocuklarımıza tanıtmayı, öğretmeyi ve aktarmayı da amaçladık.

ilkesi gereği ortaya çıkarılması hedeflenmekte. Okul olarak, öğrencilerin ilgi ve becerilerini arttırıcı bilimsel,
sosyal, kültürel, sportif, modern ve geleneksel sanatlar alanlarında faaliyetlere katılarak bu alanlar hakkında
bilgi, beceri ve deneyim kazanmaları, daha da önemlisi kabiliyetlerini fark etmeleri için planlamalar yapıldı.
Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği içinde kurslar planlandı, eğitmenler görevlendirildi. Öğrenciler, yoğun ders
programı, ekonomik sebepler, özelde İstanbul’un ulaşım şartları gibi sebeplerle ulaşamadıkları sosyal faaliyetler
ile okul çatısı altında buluştu. Okul bünyesinde düzenlenen ders programı ve fiziki mekân planlamaları ile
öğrencileri çok yönlü yetiştirecek proje hayata geçirildi. “Her insan bir renktir.” anlayışından hareketle öğrencilerin
sahip olduğu rengi ortaya çıkaracağı düşünülerek projeye “Gökkuşağı Projesi” adı verildi.

Proje kapsamında, aile katılımı etkinlikleri ile 13 oyun, sınıfta öğretmen eşliğinde 11 oyun toplamda 24 oyun
oynandı. Oyunlarımızı somutlaştırmak ve desteklemek için sanat etkinlikleri yaptık. Aile katılımı etkinliği olarak
evde çocuklarla birlikte atık materyallerden oluşan oyuncaklar yapıldı. Projemizin sonunda ürünlerimizden
oluşan bir sergi açtık.
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HAYALLER GERÇEK OLSA

HAYAT BENİMLE GÜZEL

Kiraz Yıldırım, Cumhuriyet İlkokulu, Güngören

Rümeysa Duran, Atakent Özel Eğitim Anaokulu, Küçükçekmece

Projemiz, maddi imkânları elverişsiz olan bölgelerde yaşayan çocukların hayallerindeki oyuncaklara sahip
olmalarını sağlamak ve kendi öğrencilerimizde de empati ve yardımlaşma duygularını geliştirmek amacıyla
hazırlandı. Proje başlangıcında Şırnak, Ağrı, Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmenlerle görüşülüp, kendi

Proje, özel gereksinimli çocukta öncelikle söz öncesi iletişim, oyun, komut alma, taklit etme becerilerinde
gelişmeler sağlamayı hedefliyor. Çalışma, özel gereksinimli çocuk, haftanın belirlenen saatinde sınıf öğretmeni,
rehber öğretmen ve veli eşliğinde okuluna gitmesi ile başlar. Öğretmen ve özel gereksinimli çocuk, sınıf öğretmeni
ve daha önce belirlenmiş bir çocuk (“oyun arkadaşı”) tarafından karşılanarak, okul ve sınıf tanıtılır. Oyun arkadaşı
olarak belirlenen çocuk, özel gereksinimli çocuğa her an eşlik eder. Özel gereksinimli çocuk için hedeflenen
kazanımlar, belirlenen ortam ve sınıf ortamında, çocuğun öğretmeni ve sınıf öğretmeninin gözetiminde
belirlenen etkinlikler diğer akranlarıyla birlikte, oyun arkadaşının çocuğa rol model olması sağlanarak uygulanır.

sınıflarındaki çocukların hayallerindeki oyuncakları resmetmeleri sağlandı.
Öğrenci ve velilerden oluşan proje gönüllüleri aracılığıyla çocukların çizdikleri resimdeki oyuncaklar alındı.
Yine öğretmen ve veli iş birliği ile çocukların hayallerindeki oyuncaklar paketlendi ve ilgili köy okullarına
gönderildi. Toplumsal bir iyilik hareketine öncülük etmek amacıyla yola çıktığımız bu proje sayesinde 64
çocuk hayallerindeki oyuncağa kavuşmanın sevincini tattı. Çocukların hayallerindeki oyuncaklara kavuşmaları
esnasında çekilen video ve fotoğrafların, sınıftaki öğrenci ve veliler ile paylaşımı esnasında duygu dolu anlar
yaşandı.

Dikkatini yöneltme, isteklere, basit komutlara tepki verme, nesne verme, isteme, sıra alma becerileri oyunların
içinde çalışılarak etkinlikler başlatılır. Öğretim tekniği olarak; akran öğretimi, oyun temelli öğrenme, yaşayarak
öğrenme teknikleri kullanılır.
Çocuk için kendi sınıfının dışında, yeni oyun ve öğrenme ortamı oluşturulur. Çocuğun gelişimi gözlenerek özel
gereksinimli çocuk sadece oyun arkadaşı ile değil bütün çocuklarla kaynaşabileceği etkinliklerle sürdürülür.
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HAZİNE SANDIĞI

HER ÇOCUK BİR NOTADIR

Özlem Şahin, Ümraniye İlkokulu, Ümraniye

Sultan Şahin, Nurettin Topçu İlkokulu, Ümraniye

Masallar geçmişimizin hazinesidir. Geçmişi çok zengin hazinelerle dolu olan bir milletin çocuklarının cetvelle
masal çizmesine izin verilmesi kabul edilebilir değildir. Masallar çocukların hayal dünyalarının gelişimi için
önemli anlatımlardır. Türkçe dersinde bir öğrencinin “Pamuk Prenses bizim topraklarımızda yaşamış mı?” sorusu
üzerine projenin ana fikri ortaya çıkmıştır.

Projenin amaçlarından bazıları çocukların müzik yoluyla kendini, çevresindeki insanları, doğayı tanımasını,
yorumlamasını ve atık malzemeleri kullanarak yaratıcılığını arttırmayı sağlamaktır.

Proje, nesilden nesle aktarılması gereken sözlü kültürün temel mirası olan masalları hatırlatabilmek,
öğrenebilmek, anlatabilmek amacıyla yola çıktı. Ayrıca öğrencilerimizin kendi kültürel değerlerinin önemini
anlayabilmelerini, başka kültürlerin masallarına ilham kaynağı olduğunu fark edebilmelerini de hedefliyor.

Projenin faaliyet kısmında öncelikle veli toplantısı yapıldı. Müzik aletlerinin resmi müzik merkezine
yapıştırılarak çocukların dikkatleri çekildi. Eğitici video izletildi. Ritim çubukları, marakas, gitar, davul, piyano,
keman, boyalar ve artık malzemelerle yapıldı. Ritim ve okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yapıldı. Aile katılımı
çalışması olarak sınıfta saz, keman ve gitar dinletisi gerçekleştirildi. Alan gezisi olarak müzik sınıfı ziyaret edildi.
Hikâye etkinliği yapıldı. Makey makey devresiyle ses çalışması yapıldı. Müzik aletleriyle mini konser velilere
sunuldu.
Proje sonunda, öğrencilerin müziğe, müzik aletlerine, ritim çalışmalarına ilgilerinin arttığı ve müzik
merkezinde oynamaktan keyif aldıkları gözlemlendi.
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HİKÂYEMİ OKUYORUM, ÇİZİYORUM

İCAT ÇIKARAN ÖĞRETMENLER

Duygu Öztürk, Şehit Şerife Bacı İlkokulu, Avcılar

Banu Ergüç Şahan, Şehit Askeri Çoban İlkokulu, Ümraniye

Projemizin amacı, öğrencilerimize okul kitaplığındaki kitapları okutup, okudukları kitabın içeriğini görsel
sanat teknikleri ile ifade etmelerini sağlayarak onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap okumayı
sevdirmektir.

Bu projeyle dört öğretmen arkadaş öğrencilerimize daha yenilikçi bir öğrenme ortamı sağlamak için
birbirimizle öğreneceğimiz 15 günlük bir öğrenme yolculuğuna çıktık. Kendi öğrencilik ve öğretmenlik
yolculuğumuzu konuşarak birbirimizle paylaşımlarda bulunduk. Günlükler tutarak konuşmalarımızı kayıt
altına aldık. Sonrada bu kayıtları tekrar inceledik. Aldığımız STEM eğitimi sonrasında STEM ders planı hazırlama
konusunda edindiğimiz bilgilerle ders planları hazırladık.

Projede sonunda ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz; öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığında, ilk ve son
okuma hızlarında en az 5 kelime, kelime haznelerinde en az 5 kelime, duygularını ve düşüncelerini yazma ve
resmetme becerilerinde artış sağlamaktır.
Bu kapsamda şu faaliyetler yapıldı: Projenin öğretmen, veli, öğrenciye tanıtılması; anketlerin oluşturulması;
kitapların öğrenciler tarafından okunması ve resmedilmesi; okul ve ilçe sergisinde çalışmaların öğrenci, veli
ve halka sergilenmesi; öğrencilere katılım belgesi verilmesi ve raporlamanın yapılması ve yaygınlaştırma
çalışmaları.

Bu planlarda mutlaka meslek ilişkilendirmesi yaparak öğrencilerin mesleklerle ilgili roller üstlenmesini
sağladık. Sınıflarımızdaki veriler incelendiğinde etkin ve kalıcı bir öğrenme için kullandığımız farklı ders
planlarının önemli olduğunu, öğrencilerin kendi buldukları çözüm yollarıyla daha iyi öğrendiğini, öğretmenlerin
birbirlerine mentörlük ettiği bir sistemde mesleki olarak daha etkili olunduğunu, STEM ders planlarının sınıf
ortamlarında da etkili bir şekilde kullanılabildiğini gördük.

Projemiz doğrultusunda 594 öğrencimiz okul kitaplığından hikâye kitabı alıp, okudu. Bu öğrencilerimizden
409’u hikâye kitaplarının özetini çıkarıp, resmetti. Yapılan resimler okulda sergilendi. Bunlardan 55’i ise ilçe
genelinde açılan sergimizde yer aldı. Her öğrencinin 1 dakikada okuduğu kelime sayısında ortalama 7 kelime
artış gözlemlendi. Öğrencilerimizin okuma hızları arttı. Hikâye kitabının sonunda her öğrenci kelime haznelerine
ortalama altı yeni kelime ekledi. 100 veliye uygulanan memnuniyet anketinde, 89 velimizin uygulamadan
memnun olduğu görüldü.
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İÇİM DIŞIM MASAL

İLAÇ HASTAYA DEVA, DOĞAYA CEZA

Serap Özyılmaz, Emin Ali Yaşin İlkokulu, Fatih

Elçin Doğan, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ümraniye

Projemizin amacı öğrencilerin kendisini topluluk karşısında ifade etmekten çekinmeyerek, insanlarla rahat ve
etkili iletişim kurmalarını desteklemek aynı zamanda okumaya olan ilgiyi artırmaktır. Projede anlatılan masallar
kostümlerle drama şeklinde sunulduğundan küçük çocuklarda masal okuma hevesleri arttı. Masalları anlatan
3. ve 4. sınıf öğrencileri her geçen haftayla daha çok rahatladı, doğaçlama yaparak anlatımlarını güçlendirdiler.

Günümüzde, özellikle küresel ısınma gibi etkilerle, doğanın normal seyrini kaybettiği açıkça görülebilmektedir.
Birçok sebebi insan kaynaklı olan bu etkilerin, yine insan tarafından önlenmesi ve öğrencilerimizde farkındalık
yaratabilmek amacıyla bu proje oluşturuldu.

Masalların büyülü, heyecan verici dünyası çocukların okumaya olan ilgilerinin artmasını sağladı. Kostümlerin
kolayca yapılması (şaldan pelerin, kâğıttan taç vb.),özel bir alan gerekmemesi okullarda kolayca uygulanmasını
mümkün kılmaktadır. Sürdürülebilir ve maliyetsizdir. Projeye tüm okul dâhil edilebilmektedir. Her Cuma planlanan masal günleri okulda heyecanla beklenir oldu. Ayrıca katılan tüm masal ekipleriyle, mayıs sonunda masal
festivali düzenlenerek verilen emeğin velilerle de paylaşılması sağlandı.
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Evsel atık ilaçların, çevreye verdiği zararın büyük bir bölümü, bu ilaçların evlerde çöpe atılmasıdır. Çöpe atılan
ilaçlar, herhangi bir evsel atıkla yan yana çevreye geri dönmekte, toprak ve suyla beraber de bize geri dönmektedir.
Amaç, bu evsel atık ilaçların anlaşılan kurumlara götürülmesi, böylece gerekli önlemlerin alınabilmesinin
sağlanmasıdır.
Okulumuz öğrencilerine, bu kapsamda, çeşitli seminerler düzenlendi, ön-son testler yapılarak girdi ve çıktılarla
öğrenciler sürece dâhil edildi. Hazırlanan panolarla, bütün okulun görsel yollarla da evsel ilaç atıklarının farkına
varması hedeflendi.
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İNİYORUM, ÇIKIYORUM, EĞLENİYORUM

KARDEŞİM İÇİN

Yağmur Yıldırım Uğurlu, Nasrettin Hoca İlkokulu, Küçükçekmece

Büşra Bakan, TOKİ Esenkent Ortaokulu, Ümraniye

Bu proje ile sıradan binalar yerine, dikkat çekici ve eğlenceli bir okul ortamı oluşturmak amaçlandı. Devlet
okullarındaki mevcut şartların yetersizliği ve çocukların merak duygularını geliştirecek yapıya sahip olamaması
nedeniyle bu alanda çalışmaya ihtiyaç duyuldu. Bir çocuğun etkin öğrenebilmesi için, önce merak etmesi ve
öğrenilecek bilgiye ihtiyaç duyması gerekmektedir. Okul, merak duygusuyla zihinleri öğrenmeye açık bireylerin
yuvası olmalıdır.

Problem ve ihtiyaçlar bizi soru işaretlerine, iyi sorular anlamlı cevaplara götürür. Projeyle, normal gelişim
gösteren kardeş ile özel gereksinimli kardeş arasındaki ilişkinin okulda görülen kısmına dair olumsuzlukların
sonlandırılması ve okuldaki diğer tüm çocukların özel eğitim öğrencilerine yönelik olumsuz tutum ve
davranışların değiştirilmesi hedeflendi.

Projenin temel amacı ise öğrencilerin her gün heyecanla gelmek isteyecekleri ortamı onlara sunabilmektir.
Öğrenme, dikkat etmeden de gerçekleşebilir, sözünden de anlaşılacağı üzere; öğrenme sadece derste anlatılanı
dinlemekle değil örtük olarak da gerçekleşebilmektedir. İşte bu nedenle merdiven duvarlarına, sınıf seviyelerine
uygun konular belirlenerek çocukların ilgisini çekebilecek önemli bilgiler işlendi. Çalışmalarda kalıplaşmış
bilgilerden ziyade farklı ve merak uyandıran bilgileri, kısa ve öz olarak anlatmaya dikkat edildi.
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Çocukların bilmedikleri bir dünyaya karşı ön yargılardan arınması, özel gereksinimli arkadaşı ile empati
kurma ve güçlü iletişim becerilerine sahip olmaları projenin temel amaçlarıdır. Proje kapsamında, duygusal
bağları olumlu yönde kuvvetlendirmek, okul ortamında uyumlu birliktelik sağlamak için özel eğitim sınıfının
ihtiyacı olan eğitim materyalleri tasarlandı. Bunlar öğretmen, öğrenci ve velilerin katkılarıyla etkileşim grupları
kurularak hep birlikte hazırlandı.
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KENDİME YOLCULUK

KENDİNİ GELİŞTİR, GELECEĞİ DEĞİŞTİR

Güler Kızılay, Üsküp İlkokulu, Bağcılar

Sabahat Özgöl, Üsküdar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Üsküdar

Çoklu zekâ kuramındaki sekiz zekâ alanı temel alınarak tasarladığımız projemizde, öğrencilerimize farklı yollarla da öğrenmelerinin mümkün olduğunu gösterirken, onların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerini,
özünü yansıtan önemli insanları tanımalarını, her hafta bir zekâ alanına özgü etkinliklerle gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz bireysel özelliklerinin farkına varırken kendilerini keşfettikleri bir öğrenme yolculuğuna çıktılar.

Proje kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığımızın Eylül ve Haziran seminer dönemlerindeki öğretmen mesleki
gelişim seminerleri konularını da içine aldığımız çok farklı konular, uzmanlar tarafından sunuldu. Bu bağlamda
seminer ve atölyeler düzenleyerek öğretmenlerimizin kendilerinin seçtiği atölye ve seminerlere gönüllü olarak
katılımları sağlandı. 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Haziran seminer döneminden bugüne hem yılsonu, hem de
yıl içinde devam ettirdiğimiz seminer ve atölyelere üniversitelerden, dernek, vakıf, STK ve pek çok kurum ve
kuruluştan öğretmenlerimiz için seçtiğimiz konu başlıklarının uzmanları davet ediliyor.

1. Hafta Mantıksal- Matematiksel Zekâ(Cahit Arf)
2. Hafta Sözel- Dilsel Zekâ ( Fuat Sezgin)
3. Hafta Görsel- Uzamsal Zekâ ( Osman Hamdi Bey )
4. Hafta İçsel- Özedönük Zekâ ( Mevlana )

Seminer ve atölye programı, öğretmenlere, sene içinde resmî yazı ile duyurulur ve katılımcı listeleri hazırlanır.
Haziran seminer dönemi için ise özel hazırladığımız web sayfasından yaklaşık 4.500 öğretmenimiz kimlik
numaralarını girerek gün gün istedikleri seminer ve atölyeye kayıt yaptırabiliyor. Bu seminer ve atölyelerde
konuk ettiğimiz eğitimciler ile öğretmenlerimiz interaktif çalışmalar yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerine
katkı sağlıyorlar.

5. Hafta Sosyal- Kişilerarası Zekâ ( İbn Haldun )
6. Hafta Müziksel- Ritmik Zekâ ( Itri Efendi)
7. Hafta Bedensel- Kinestetik Zekâ ( Naim Süleymanoğlu)
8. Hafta Doğa Zekâsı ( Hayrettin Karaca)
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KİM KORKAR MATEMATİKTEN?

KÜÇÜK ELLER, BÜYÜK UMUTLAR

Hatem Topal, Atatürk İlkokulu, Güngören

Nevin Gülgün, Cemile Besler İlkokulu, Ataşehir

İlkokul öğrencilerinin matematik dersine karşı ön yargılı olduğu biliniyor. Çocuklarda genel olarak Matematik
dersinde başarısızlık endişesi öğretmenlerimiz tarafından çeşitli vesilelerle dile getiriliyor. Bu sebeple,
Matematik derslerini daha eğlenceli hâle getirmek ve öğrencilerin derse severek gelmelerini sağlamak amacıyla
bu proje hayata geçirildi.

Çevre sorunlarına daha duyarlı bir nesil yetiştirmek, öğrenci ve velilerimize çevre kirliliği ile geri dönüşebilen
atıkları kaynağında ayrıştırarak toplamanın önemini kavratmak için bu projemizi hazırladık.

Matematik derslerini oyunlarla çocuklara anlatmaya karar verildi. Matematik dersindeki konularla ilgili
çevremizde kolayca bulabileceğimiz malzemelerden (mukavva, kâğıt havlu rulosu, mandal, karton kutu vs.)
materyaller hazırlandı. Bu materyallerle matematik dersi bazen oyunlaştırılarak, bazen yarışmalar yapılarak
sıradanlıktan kurtarıldı. Hem derslerde çok eğlenildi hem de daha kolay öğrenildi. Materyalleri basit ve
maliyetsiz malzemelerden seçmeye özen gösterildi ki, isteyen herkes evinde de bu materyali kolaylıkla
yapabilsin. Materyaller oldukça kullanışlıdır. Her materyal Matematikte veya başka bir dersteki farklı konulara
da uyarlanabilecek niteliktedir.
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Projemizde çocukların sıkılmadan, severek, eğlenerek çalışmaları için onların yaş ve eğitim seviyelerine uygun
etkinlikler hazırladık. Çünkü geleceğimiz onların küçük ellerinde yükselecek ve şekillenecektir. Onların küçük
elleri ile yaptıkları çalışmalar bizim büyük umutlarımız olacaktır. Bunun için çeşitli yarışmalar düzenledik,
velilerimize, öğrencilerimize ve okul çalışanlarına eğitimler verdik, atıklarla resimler, çeşitli üç boyutlu çalışmalar
yaptık. Hem eğlendik, hem öğrendik hem de atıklarımızı topladık. Projemizle Ekim ayından Nisan ayı sonuna
kadar 5 ton katı atık, 260 kg plastik kapak, 860 kg atık pil ve 875 litre atık yağ topladık.
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KÜÇÜK KALEMLER, BÜYÜK HAYALLER

KÜTÜPHANE EVİMDE, GELECEĞİM KÜTÜPHANEDE

Semiha Özen, Şakire Hanım Özel Eğitim İş Uygulama Okulu, Ümraniye

Çağla Pınar Cengiz, Şehitler İlkokulu, Güngören

Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerle gerçekleştirilen proje çevre okul öğrencilerinden toplanan küçük
kuru boya kalemlerinin estetik ve işlevsel ürünlere dönüştürülme çalışmasıdır.

Kitap okumak, insanoğlunun kişisel gelişimini sağlayan en önemli faaliyetlerden biridir. Zira insanın düşünce
yapısını, hayal dünyasını geliştirir; sözcük dağarcığını arttırır, insana enformasyon ve birikim kazandırır. Okumak,
kişiyi öğrenmeye götüren bir patikadır. İnsan için en kolay ve en etkili öğrenme yolu kitap okumaktır.

Orta-ağır zihin yetersizliği bulunan öğrencilerin küçük kas becerilerini kullanarak, atık materyalle
üretim sürecinde aktif olarak yer almasını sağlamak, iş gücünü desteklemek amacıyla başladığımız proje
yolculuğumuzda öğrencilerimizin sosyal beceri, iş bölümü, paylaşma, yardımlaşma gibi kazanımlar edinmesini
hedefledik. Ayrıca küçük boya kalemlerini estetik ürüne dönüştürerek işlevsel hâle getirmek, projeye
destek veren çevre okul öğrencilerinin engelli arkadaşları hakkında farkındalık kazanmaları ve atık materyali
değerlendirme bilinci geliştirmeleri amaçlarımız arasında idi. Toplanan küçük kalemlerle birbirinden güzel
eserler ortaya çıktı.

Projemiz, öğrencilerin okumayı sevmelerini sağlayarak, okumayı sürekli hâle getirmelerini, yani alışkanlığa
dönüştürmelerini, okumaya karşı olumlu tutum ve davranış geliştirip; kitapla yetişen, başarı dolu ve iyi bir
geleceğe doğru koşan nesiller yetişmesine inanılarak hazırlandı. Proje, öğrencileri kendi kütüphanelerini
oluşturmalarını odağına aldı. Evine kendi emeği ile küçük bir kütüphane inşa eden öğrencinin okuma alışkanlığı
kazanması aynı zamanda bugünkü ve gelecekteki başarılarına olumlu etkiler yapacaktır.
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LEARNING THROUGH GAMES

LETS SPEAK ENGLİSH

Dilek Karakaş, Öğretmen Zekeriya Güçer İlkokulu, Kartal

Çiler Santepe, TEV Zahide Zehra Garring Ortaokulu, Ümraniye

Bu proje, ilkokul 3. sınıflara, İngilizce dersinde gördükleri kelime ve basit yapıları oyun yöntemiyle daha
kolay ve kalıcı bir şekilde öğretmeyi hedeflemektedir. Sınıf öğretmenleriyle iş birliği içinde yürütülen
projede başrol daima öğrencidir. Zamanı en etkili şekilde değerlendirmek için, öğrencilere oyun içerikli bir
öğrenme ortamı sunarak hem İngilizce hem de Beden Eğitimi ve Oyun dersinin kazanımlarını tek derste
kazandırmak ve öğrencilerin İngilizceye ilgilerini ve olumlu tutumlarını arttırmak hedeflenmiştir. Bu proje,
İngilizce öğretmeninin hazırladığı oyunların sınıf öğretmenlerinin desteğiyle Beden Eğitimi ve Oyun dersinde
oynatılmasını kapsamaktadır.

Dört temel dil becerisinden biri olan konuşma becerisinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu tespitinden
yola çıkarak projeye başladık. İlk hedefimiz bir oyun tasarlamak oldu. Proje içeriği günlük konuşma diline
yönelik ifadelerden oluşmaktadır. Öğrenciler oyunun seviye gruplarından oluşmasına, bir yarışma şeklinde
sürdürülmesine karar verdi. Oyunda kullanılacak konuşma kartlarının arkasında, çeşitli konular ile ilgili sorucevap, cevabı verip soruyu bulma, görseli tasvir etme, cümle kurma, cümle tamamlama, kısaca listeleme
yönergeleri bulunmaktadır.

Yapılan tüm etkinlikler söz konusu iki dersin de kazanımlarına uygun olacak şekilde ders planı olarak hazırlandı.
Oyunlar bireysel ve grup oyunları şeklinde farklılık göstermektedir. Oyunlarda başarılı olabilmek için öğrenciler;
ekip çalışması, drama, hoşgörü, liderlik, problem çözme gibi becerileri de geliştirme fırsatı bulmaktadırlar.
Telaffuzda herhangi bir yanlış öğrenme yaşanmaması ve dersin daha öğrenci merkezli işlenmesi adına oyunlar
sınıf öğretmeninin İngilizce konuşmasını gerektirmeyen, öğretmenin eğitmenden çok koordinatör veya
denetmen rolünü üstleneceği şekilde tasarlandı.
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Sınıf ortamında proje için gerekli olan materyal ve içerik belirlendi. Konuşma kartlarının görünmeyen arka
yüzüne kısa yönerge ve görselleri yapıştırdık, ön yüzüne ise seviyeleri belirleyen görseller yapıştırıldı. Oyun
sırasında konuşma kartlarının tesadüfi seçilmesi için yuvarlak ve hareketli bir düzenek kullanılmasına karar
verdik. Kartlar döner stant üzerindeki uygun boşluklara yerleştirildi.
Oyunda mıknatıslı bir sistem kullanılarak, hareketli oyun standından kartlar seçilerek oyun başlatıldı. Oyun
takımlar hâlinde veya ikili gruplar şeklinde oynanabilir. Oyun, standı döndürerek başlar. Sırası gelen öğrenci
standı döndürür. Kartı yakalayan, kartın arkasındaki yönergeye doğru karşılık verirse karta sahip olur. Kartlar
tamamen bittiğinde en fazla kartı olan öğrenci veya takım oyunu kazanır.
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MATEMATİĞİ KEŞFEDİYORUM, BAK NELER ÖĞRENİYORUM

MEKTUPLAŞAN KİTAPLAR

Elvan Gücüvar, TOKİ Kardelen Anaokulu, Küçükçekmece

Nilüfer Güleryüz, Ataköy Atatürk Ortaokulu, Bakırköy

Okul öncesi dönemde çocuklarda matematik kaygısı gelişmemiştir. Bundan dolayı da Matematik dersinin
oyuna dayalı, eğlenceli güzel yüzünü tanımak için uygundur. Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı,
araştırmacı, hayal güçleri kuvvetli ve sorgulayıcıdır. Bu da çocukların merak, araştırma duygularını geliştirici ve
zihinsel yeteneklerini uyarıcı etkinliklerden biri olan matematik etkinlikleri ile mümkündür.

Eleştirel okuma ve yazma becerisi kazanmak, farklı coğrafyalarda yaşayan akranlarının aynı kitaba ne kadar
yakın/uzak baktığını görmek, güzel Türkçemizi doğru kullanmak, mektup geleneğini, vefayı, sabrı, empatiyi,
arkadaşlığı canlı tutmak, projenin amaçları arasındadır.

Matematik, insanların yaşamlarında karşılaştığı olaylara karşı; araştırma yapmaya düşünmeye ve var olan
sıkıntıları incelemeye sevk eder. Çocuklar Matematik yönündeki gelişimlerini desteklemek amacıyla, onların
araştırabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, neden –sonuç ilişkisini görebilecekleri, çeşitli fikirler öne
sürerek tahminlerde bulunabilecekleri fırsatlar verilmeli ve bu yönde eğitim ortamları hazırlanmalıdır. Bu da
çocukların merak ve araştırma duygularını geliştirici ve zihinsel yeteneklerini uyarıcı etkinliklerden biri olan
matematik etkinlikleri ile mümkündür, düşüncesiyle projeye başlandı ve uygulandı.
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Proje, İstanbul Bakırköy ilçesi Ataköy Atatürk Ortaokulu’nun koordinatörlüğünde eğitim-kültür alanında
uygulanan; İstanbul’dan iki okul olmak üzere, toplam dokuz farklı il ile on farklı türdeki okulla devam eden
ulusal ve özgün bir projedir.
Okunan her kitap o aya aittir. Eşleştirilen öğrenciler arasında gizlilik esas alınır. Mektuplar sadece
öğrencilerin isimleri kullanılarak yazılır. Mektuplar her okuldaki proje sorumlusu öğretmen tarafından
kontrol edilerek postaya verilir. Yılın sonunda elde edilen mektuplar kitap hâline getirilir ve okullarımızın
kütüphanelerinde yerlerini alır. Böylece öğrencilerimiz okur ve yazar olma deneyimini birlikte yaşarlar.
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MİNİ ÇALGI MÜZESİ

MİNİK ADIMLAR, BÜYÜK SANATÇILAR

Volkan Yaran, Çağrıbey Ortaokulu, Silivri

Proje, öğrencilerimizin ülkemizden ve dünyadan farklı müzik kültürlerine ait müzik aletlerini tanımaları,
onların müzik yeteneklerini-müzik kültürlerini geliştirmeleri için hazırlandı. Müze, akustik bir piyano kasası
ölçülerinde tasarlandı. Her hafta farklı müzik aletleri sergilenen müzede öğrenciler, müzik aletlerinin yapısını,
türlerini, coğrafyalarını ve bu müzik aletlerini öğrenmektedir.
Müzedeki müzik aletleri, müzik öğretmeninin kendi çalgı arşivinden, ilçedeki sanatçı ve müzisyen çalgılarından
ve kimi zaman da okul-veli iş birliğiyle veli ve öğrencilere ait müzik aletlerinden temin edilmektedir. Müze içine
bir LCD ekran bulunmaktadır. Öğrenciler, akranlarına ait çocuk müzisyen konser videolarını, dünyaca ünlü sanatçı
belgesellerini ve müzik animasyon kısa çizgi filmleri buradan izleyip eğlenerek öğrenmektedirler. Müze önünde
zaman zaman canlı mini konserler verilmektedir. Müze, ilçedeki diğer okullar ve öğrenci grupları tarafından
ziyaret edilerek büyük ilgi görmektedir.
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Gülnihal Hünerli, Acıbadem Erdoğan Yüksel Anaokulu, Kadıköy

Proje ile çocukların, çevresindeki güzellikleri algılayan, üreten ve yaratıcı bireyler olmalarını, sanat farkındalığı
oluşturmalarını ve sanat dallarını tanımalarını, sanatsal bakış açısı geliştirmelerini ve hayatlarına sanatı dâhil
edebilmelerini amaçladık.
Çocuklara geçmiş dönemlerde yaşamış çok değerli sanatçılarımızı ve onların tarihe ışık tutan eserlerini
tanıtarak millî değerlerimizi öğretmek, çocukların yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve çocuklarda
estetik duygusunu geliştirmek gerekçesiyle bu projeye başladık. Bu projeyle çocukların sanatı ve dallarını fark
etmelerini sağlayıp ilgi çekici etkinliklerle onların üretmeyi sevmelerini, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, insanlarla
rahat iletişim kurabilmelerini, kendilerini ifade edebilen bireyler olmalarını, dil becerilerini geliştirmeyi,
özgüven duygusunu kazanmalarını gaye edindik. Ayrıca onların sanat yoluyla yaşadıkları coğrafyanın kültürünü
ve tarihini öğrenmelerini sağlamayı, tarihimizin önemli sanatçılarını ve uluslararası sanatçıları tanıtmayı
hedefledik.
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MİSAFİRİM SANA, DEĞER KAT BANA

MUCİT BABAM OKULDA

İsmet Yarkadaş, Yayla İlkokulu, Bahçelievler

Banu Ergüç Şahan, Şehit Askeri Çoban İlkokulu, Ümraniye

Önce insana dair değerler taşıyan öyküler belirlendi. Bu öykülerin şarkılarının da olması süreci kolaylaştırdı.
Bunun için, okulumuzdaki sınıflara misafir olduk. Misafirlik değerleri hakkında konuşmalar yapıldı. Sınıfınızın
akıllı tahtasında sunum şekliyle bir öykü anlatıldı. Öykünün içerdiği değerler hakkında karşılıklı konuşuldu.
Öğretmenin yanında getirdiği akordeon tanıtıldı.

Öğrencilerin inovasyon becerilerini geliştirmek ve babalarıyla kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak için bu çalışmayı başlattık. Projenin başlangıcında ve sonunda öğrencilere öz yeterlik anketi ve yarı yapılandırılmış görüşmeler uyguladık. Anket ve görüşmelerin analizlerinden sonra öğrencilerin yaratıcılık ve üretkenliklerini geliştirebilecek derslerin kazanımlarıyla paralel deneyler tasarladık.

Öğrencilerin ritim duyguları gelişsin diye çalınan müziklere el çırparak eşlik etme çalışması yapıldı. Anlatılan
öykünün bir de şarkısının olduğu ve bunu öğretmek istendiği sınıfa açıklandı. Şarkının sözleri çocuk sayısı kadar
kâğıda yazılıp öğrencilere dağıtıldı. Şarkıyı önce bizim sınıf müzik eşliğinde söyledi. Daha sonra da adım adım
misafir gittiğimiz sınıfa kavratıldı.

Bu deneyleri uygularken grup çalışması ile çalışabilecekleri bir ortam hazırladık. İnovatif çalışmalarını yaparken okula babaları davet ettik ve grup çalışmalarında öğrenciler her grupta bir babayla birlikte çalıştılar. Gönüllü
babalarla yapılan bu çalışmada, öğrenciler babalarıyla kaliteli zaman geçirme şansı buldular. Farklı disiplinlerdeki kazanımların ilişkilendirilerek işlendiği derslerden sonra öğrencilerin icatlar yaparak bu bilgileri kullanmalarını sağlandık. Yapılan değerlendirmeler sonunda çocuklarda yaratıcı düşünme becerilerinin geliştiğini ve
bilime karşı olumlu tutum geliştirdiklerini gördük.
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NİNEDEN TORUNA, OYUN VE OYUNCAKLAR

OKULUM DÜNYA

Gonca Korkmaz Altay, Dilek Günel, Nihal Güner, Merve Caner, Bahçelievler İmam Hatip Ortaokulu, Bahçelievler

Veysi Aktaş, Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi, Küçükçekmece

Projeyi, öğrencilerimizin anne-baba ve bir önceki kuşakla olan iletişiminin gün geçtikçe zayıflaması, değişen
yaşam şekillerinden dolayı aile büyükleriyle çocukların birbirinden uzaklaşması, her iki tarafın da birbirlerinin
dönemlerine ait oyun ve oyuncakların güzelliklerini fark edememeleri gerekçeleriyle başlattık.

Proje sayesinde, öğrenciler öğretim programlarında yer alan kazanımlardan bazılarını doğada ve yerinde
işlemektedir. Doğadan hareketle yapılan deneyim yollu öğrenmeler öğrencilerin hâlihazırda sahip olduğu
teorik bilgileri sahada pratiğe çevirme imkânı verir, onların hayatı keşfetmelerini, sorunlara ve olaylara çeşitli
perspektiflerden eğilmelerini sağlar. Bu eğitimler öğrencilerin çevresel konulara karşı duyarlı olmalarına izin
verirken bir yandan da problem çözme ve karar verme mekanizmalarını harekete geçirir.

Projemizi, teknolojik oyunların bir kısmının yerine öğrencinin el emeği oyun ve oyuncaklara zaman ayırmasını
sağlamak, tarafların karşılıklı kendi dönemlerine ait oyun ve oyuncakları birbirlerine anlatması, öğretmesi ve
empati becerisinin gelişmesi amacıyla yürüttük.
İlk aşamada aile büyükleri kendi dönemlerine ait oyunları ve oyuncakları çocuklarına öğretti ardından oyunları
birlikte oynadılar. Sonra öğrencilerimiz kendi dönemlerine ait oyun ve oyuncakları ailelerine anlattı ve yine
birlikte oynadılar. Oynanan oyunlar, video kaydına alındı ve tüm öğrencilere izletildi. Daha sonra öğrencilerimize
müze eğitimi verildi ve İstanbul Oyuncak Müzesi gezisi düzenlendi.

Beden Eğitimi ve Spor dersini Belgrad Ormanı, Atatürk Arboretumu, Florya Ormanı gibi çeşitli yerlerde işleyen
öğrencilerimiz oryantiring sporu ile birlikte yön bulma ve harita okuma becerisini de geliştirmiş oldu. Sosyal
Bilgiler dersinin farklı kazanımlarını Bursa, Edirne ve Çanakkale’de işleyen öğrencilerimiz birçok tarihi ören yeri
ile doğal çevreyi ziyaret ettti. Fen Bilimleri dersi ile ilişkili farklı ormanları gezen öğrenciler ağaç, bitki ve kuş
türlerini inceleyip gözlemlerini defterlerine aktardı. Küçükçekmece Gölü kıyısında Vivaldi’nin “Dört Mevsim”
konçertosu ile Ataol Behramoğlu’nun “Bahar” şiiri eşliğinde öğrencilerimiz ilkbaharı tasvir ettiler. Matematik
dersini ormanlık arazide işleyen öğrenciler ağacın yatay kesitinin çevre uzunluğundan yararlanarak yarıçapını
bulup ağacın tahmini yaşını hesapladılar.
Proje kapsamında, 16 doğa çalışması, 12 müze ve ören yerleri gezisi, 2 tarihi alan gezisi yapıldı. Gelibolu
Tarihi Yarımadasında yapılan etkinlikler ile mevcut projenin bir bölümünden elde edilen veriler uluslararası
bir sempozyumda bildiri olarak sunuldu. Proje, tarih okuryazarlığı ile çevre okuryazarlığını disiplinlerarası bir
eğitim anlayışıyla harmanlayıp estetik ile perçinleyen bir öğrenci profilini somutlaştırdı.
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OKUMAK HER ŞEYE DEĞER

OYNUYORUM HEYECANLA, DERSLİĞİM AÇIK ALANDA

İsmail Uçar, Nene Hatun İlkokulu, Bağcılar

Sıtkı Tansel Tülüoğlu, Atatürk İlkokulu, Tuzla

Projemizle, kitap ve etrafında yaşanan hayatı şekillendirmeye çalıştık. Projemizin temeli okuma ve yazmanın
hayatı anlamanın en bilimsel yolu olduğu kanaatiyle, öğrencilerimize düzenli ve severek kitap okuma alışkanlığı
sayesinde kişinin okuyarak değer kazandığı düşüncesine dayanmaktadır.

Proje, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 90. maddesinde yer alan “İlköğretim kurumlarında, öğrencilerin
gezip oynamaları ve sportif faaliyetlerde bulunmaları için çevre imkânlarından yararlanılarak; kum havuzu,
voleybol, basketbol sahaları gibi yerler ile asılma, tırmanma, denge, atlama gibi faaliyetlere uygun araçlar
sağlanır.” hükmüne dayanmaktadır.

Bireyin yaşadığı ev ve okul ortamı, öğretmen ve anne-baba tutumu, kütüphane kullanımı gibi noktalara
dokunarak okuma alışkanlığını etkilemeye çalıştık. Öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarını bir ürüne
dönüştürmek ve bununla yazar ve şair öğrenci unvanıyla onlara değer verildiğini hissettirmek hayata bakışlarını
etkileyecektir. Teknolojinin insanlığı esir aldığı bu çağda belki de en zor işlerden biri kitaplarla okuyucuları
buluşturmaktır.

Okulumuzun bahçesinin 400 metrekarelik toprak alanına deniz kumu dökülerek güvenli hâle getirilen fiziksel
aktivite dersliğinde denge tahtası, sürünme oyunu, maymun köprüsü, eğimli denge tahtası, hedef oyunu, yapboz oyunu, sallanan toplar ve tırmanma duvarı gibi aktivitelerden oluşan parkur hazırlandı. Fiziksel aktivite
dersliğinde yer alan aktivite malzemeleri çocukların zarar görmemesi için ahşap malzemelerden yapıldı.

Okuma sevgisi ve alışkanlığının çok küçük yaşlarda kazanıldığı gerçeğinden yola çıkarak; öğrencilerimizin
okuma çalışmalarını sınıflarında evlerindeymişçesine rahat bir biçimde gerçekleştirmesi gelecek yaşantılarına
da taşıyacakları olumlu bir kazanım olacaktır.

Aktivite araçları darbe emici malzemelerle kaplandı. Öğrencilerin fiziksel aktivite dersliğinden yararlanmaları
sırasında parkur kullanım kuralları ve oyun kurallarının bulunan kullanım kılavuzu oluşturuldu. Öğretmen
eğitimleri yapılıp, öğrencilerin hizmetine açıldı.
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OYUN İÇİNDE OYUN

ÖĞRENEBİLİR VE ÖĞRETEBİLİR ÇOCUKLAR

Emel Korkut Şeker, Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Esenyurt

Vedat Demir, Etiler Cumhuriyet Ortaokulu, Beşiktaş

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında uygulanan projemizde oyunun eğitsel yöntem olarak kullanılmasına dair
farkındalık oluşturmak öncelikli amacımızdır. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde oyun atölyesi kurmak, farklı yaş
gruplarının, iletişimini grup etkinlikleri ile destekleme, öğrencide problem çözme, strateji becerisi geliştirme,
yaratıcılığı destekleyerek ürün ortaya koymayı teşvik etme projenin diğer amaçlarındandır.

Proje, özel eğitim öğrencilerine doğru öğrenme ortamları hazırlandığında, öğrenebilir oldukları, eksikliklerini
giderebildikleri, öğrendikleri oranda da mutlu oldukları olgusuna dayanmaktadır. Birinci hedef kitlemiz olan iki
öğrencimizle planlı ve düzenli aralıklarla, hedeflediğimiz amaçlar doğrultusunda onları fazla zorlamadan kas
gelişimini, kasların rahatlamasını sağlamak amacıyla çeşitli hareketler seçildi.

Projede 11. ve 10. sınıflar yer almaktadır. 11. sınıf öğrencileri öncelikle kutu oyunlarını proje sorumlusundan
öğrendi. (Oyunlar: Reversi, Koridor, Mangala, Ticket to Ride, Splendor, Catan, Carcassone, Dixit)

Bunu yapmaktaki temel amacımız, öğrencinin çok zorlanmadan, duruş bozukluğunu düzeltip, koordinasyonunu
geliştirmektir. Çok amaçlı salonumuzda haftada bir kez Beden Eğitimi öğretmenimiz tarafından birebir çalışmaya
alınan öğrencilerimiz kendilerini iyi hissetmekte, spor yaparak ruhlarını, bedenlerini dinlendirmektedirler. İkinci
hedef kitlemiz olan (Disleksi, hiperaktivite, üstün yetenekli, zihin sinir düzeyde) dört öğrencimizle düzenli
olarak okçuluk etkinlikleri yapıldı. Bu öğrencilerin en büyük sorunu dikkat eksikliği, odaklanamama, disiplinli
çalışamamalarını gidermeye katkı sundu ve onların kendilerine güvenlerini artırdı, kendilerini daha iyi anlatır hâle
geldiler.

Ardından 11. sınıflar oyunları 10. sınıflara öğretti. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Samur’dan
online kutu oyunları tasarım eğitimi alındı. Eğitim sonrası gruplara ayrılarak oyunlar tasarlandı. Tasarlanan Tuly
Poly, Tangramı Tamamla, Kim Daha Cahil?, Bil, İlerle, Avrupa Turu, Tavşan Çiftliği, Cevapla ve Kazan oyunları
eğitim öğretimde etkin kullanılmaktadır.
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ÖĞRENİYORUM, ÖĞRENİRKEN EĞLENİYORUM

ÖZGÜVEN KÜRSÜSÜ

Songül Ceylan, Hülya Oğuz Anaokulu, Maltepe

Esra Sarıahmet, Yavuz Selim İlkokulu, Silivri
                                                         
Günümüzde eğitimde çok hızlı gelişimin ve dönüşümün olduğu, bilginin üretilmesi, kullanılması ve
aktarılmasına yönelik değişimlerin yaşandığı görülmektedir. Bu değişimlerden edindiğimiz gözlemlerimizden
yola çıkarak “Biz nasıl bir insan yetiştirmek istiyoruz ve yaptığımız iş buna hizmet ediyor mu?” sorularına cevap
aramaya çalıştık. Bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan uyumlu, sorgulayan, araştıran, düşünen, öğrenmeye aktif bir
şekilde katılan bireyler yetiştirilmesi gerektiği cevabına ulaştık.
Tüm etkinliklerimizi konularımızın kazanımlarıyla bağdaştırarak oyunla, eğlenerek öğrenmeye çalıştık. Harf
öğretiminde önce harfimizin hikâyesini oluşturduk, harflerimizi kumla çizdik. Her harf için etkinlikler yaparak
harflerimizi somutlaştırdık. Matematik derslerimizi kodlama, puzzle gibi çalışmalarla daha kolay ve eğlenceli
olarak işledik. Çeşitli sanat etkinlikleri, el becerisi gerektiren etkinlikler yaparak öğrencilerimizin sanatsal
yönlerini de geliştirmeyi hedefledik.
Özet olarak tüm derslerimizi somutlaştırarak kalıcı öğrenmeyi sağlamaya, bütün öğrencileri eğitim ve öğretim
ortamına katarak öğrencilerin sosyal, ruhsal, zihinsel ve kişisel yönleriyle bütünlüklü gelişimlerini sağlamaya
çalıştık ve amacımıza da ulaştık.
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Özgüven, temel anlamda bireyin kendine güvenme duygusudur. Çocukların hayata karşı olumlu bir bakış
açısına sahip olması, kendine ve gücüne inanması demektir. Çocuğun kendini ifade etmesi açısından büyük
önem taşıyan 3-6 yaş dönemde, sosyal ve duygusal gelişimin okul tarafından desteklenmesi gerekmektedir.
Çocuklarda özgüven gelişimini desteklemek için geliştirdiğimiz projemizde altı alt etkinlik bulunmaktadır.
Proje dâhilinde her hafta bir öğrenci “haftanın çocuğu” seçildi ve seçilen öğrencimiz her gün belirlenen bir
etkinliğe hazırlanarak sınıfında sunum yaptı. Bu etkinlikler şunlardır:
•

Hadi anlat bakalım (Belirlenen bir konu sunumu)

•

Haydi söyle

•

Birlikte deneyelim (Ailesi ile birlikte deney)

•

Zaman makinası

•

Bana bir masal anlat (Masal anlatımı)

•

Ezberimde

(Bir çocuk şarkısı)

(Bir Türk büyüğü tanıtımı)

(Şiir, bilmece, tekerleme vb.)
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PHILOSOPHIA: EĞLENCELİ FELSEFE

PUZZLE İLE MATEMATİK

Aynur Aydın, İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ataşehir

Fulya Ergülcü, Başakşehir Bilim ve Sanat Merkezi, Başakşehir

Felsefe öğretim programı hakkında renk, küp ve resimleri kullanarak eğlenceli bir ortamda bilgi edinmek
öğrencilerin konuları hazırlamalarını kolaylaştıracaktır. Ortaöğretim 10. sınıf Felsefe dersi alan öğrenciler için
hazırlanan bir pekiştirme çalışması olan projenin amacı Millî Eğitim Bakanlığı ortaöğretim Felsefe dersi öğretim
programında hedeflenen kazanımların öğrencilere kazandırılmasına katkıda bulunmaktır.

Bu çalışmada özel yetenekli öğrencilerin Matematik dersine bakış açısını değiştirmek, öğrenirken
eğlenebileceklerini göstermek, kodlamanın bir matematik dili olduğunu görmelerini sağlamak ve yapılan her
tasarımın temelinde Matematik olduğunu fark etmelerini sağlamak hedefleniyor. Özel eğitim gereksinimi
duyan üstün yetenekli öğrencilerin Matematik becerilerini ve kendi potansiyellerini ortaya çıkaracak bir etkinlik
yapmayı amaçladık. Bu doğrultuda disiplinlerarası ilişkileri sağlamak amacıyla Matematik, Türkçe ve Görsel
Sanatlar dersini birbiriyle ilişkilendirmek gerekti. Ayrıca çalışmanın uygulaması esnasında veli, öğrenci ve
öğretmen iş birliği hedeflendi.

Philosophia: Eğlenceli Felsefe, altı bölümden oluşmaktadır. Altı bölümün her biri 10. sınıf Felsefe müfredatının
bir bölümüne ve bölümle ilgili kazanımlara denk gelmektedir. Proje iki ayrı ortaöğretim kurumunda tesadüfi
örneklem yolu ile seçilmiş Felsefe dersi almakta olan 104 öğrenciye uygulandı.
Uygulamanın yapıldığı her iki okulda ön sınav ve son sınav puanları arasında artış gözlendi. Çalışmanın içeriği
ve hazırlanan soruların çokluğu defalarca uygulanabilme imkânı vermektedir.
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İnternetten bulduğumuz pixellerine ayrılmış “İnci Küpeli Kadın” tablosunu kodlama yardımıyla forex kartonuna
oluşturmaya karar verdik. Bunun için 10 farklı rengi 1’den 10’a kadar olan sayılarla eşleştirdik. Bu sayıları da
çizdiğimiz 1400 parçaya uygun şekilde yerleştirdik. Uygulamayı yapacak olan öğrencilerin hangi rengin hangi
sayıya eş olduğunu bulabilmesi için mantık ve muhakeme içeren 10 adet Matematik problemini çözmelerini
istedik. Bu şekilde ünlü bir tabloyu kodlama ve Matematik becerileri sayesinde oluşturmuş olacaklardı.
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RAFLARDA MARKAM

RENKLERİN DANSI

Neriman Avcı, İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Arnavutköy

Ezgi Katlav, Nene Hatun Anaokulu, Ümraniye

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki alan derslerinin mutlaka uygulamalı olarak gösterilmesi gerekir.
Pazarlama ve perakende bölümündeki derslerin daha çok teorik kalmasının olumsuzluğunu ve derslerin
bütünsel olarak gösterilmesi gerekliliğini fark ettik. Proje, bu eksikliklerin giderilmesi çerçevesinde doğdu.

Sanat eğitimi, okul öncesi dönemden başlayarak yaşam boyunca çeşitli aşama ve basamaklarda sürdürülecek
eğitsel bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Çocuklar sanatsal yeteneklerle dünyaya gelmekte, çevrenin etkisiyle
yeteneklerini geliştirme imkânı elde etmekte ve yine çevrenin etkisiyle yetenekleri sınırlanabilmekte hatta
körelebilmektedir.

Pazarlama üretim öncesi aşamadan başlayıp satış sonrası hizmetleri kapsayan çalışmalar bütünüdür. Bu
projede, öğrencilerimizin hedef kitle belirleyip ürüne karar vermesi, marka ve slogan belirlemesi, sponsorlar
bulması, anket çalışması yapması, marka için şarkı yapması ve reklam filmi çekmesi, ambalaj, logo ve afiş
tasarımı, menü hazırlaması, stant tasarlaması gibi süreçlerle birlikte bir markanın nasıl yaratıldığını öğrenmeleri
hedeflendi. Bu sayede öğrencilerimize girişimcilik ruhu kazandırılmaya çalışıldı.
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Bu projeyle, çocuklara öncelikle resim sanatını sevdirmeyi, ünlü ressamları tanımayı ve onlarla bütünleşmiş
ünlü çalışmalarını okul öncesi çocukları için eğlenceli hâle getirmeyi, onlara resimde sanatsal bir bakış
açısı kazandırmayı ve resim konusundaki yeteneklerini geliştirmeyi hedefledik. Bu hedefler doğrultusunda
yaptığımız çalışmalarla çocukların resimdeki farklılıkların ve benzerliklerin ayrımına varmasını, görsel olgunluğa
ulaşmasını, oranlar arasında ilişki kurmayı öğrenmesini, görsel belleklerinin gelişmesini, yaratıcı düşünme
becerilerini geliştirmeyi, hayal güçlerini kullanmayı, el-göz-beyin koordinasyonlarını geliştirmeyi amaçladık.
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RESİMLER İÇİNDEKİ ELBİSELER

ROBOTUMUN DUYGULARI, ÇOK KODLAMAYA ENGEL YOK

Emine Gülle, İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beyoğlu

Lütfiye Ayaşlı, Atatürk Ortaokulu, Küçükçekmece

Proje, lösemi tedavisi gören veya tedavi sürecini tamamlayan çocuklara ve ailelerine moral vermek, maddi,
manevi destek olmak, öğrencilerimizin yardımseverlik duygusunu pekiştirmek amacıyla doğdu. Bu kapsamda
okulumuzda lösemi hastalığı ve tedavisi konusunda bir seminer verildi. Tedavisi devam eden ya da tamamlanan
çocukların resim çizmeleri istendi. Resimler, gönüllü öğrenciler tarafından yorumlanarak kıyafet tasarımının ilk
aşaması olan hikâye panoları hazırlandı, ardından kıyafet tasarımları yapıldı.

Proje; kodlama, duyguları tanımak ve sosyalleşme temaları üzerine kurulu. Kodlama etkinlikleriyle özel
eğitim öğrencilerinin problem çözme yeteneklerini geliştirerek yaşam becerilerini artırmak, duygu farkındalığı
etkinlikleriyle öğrencinin duyguları doğru tanıması ve kendini ifade etmesine yardımcı olmak ve 7.sınıf
öğrencilerinin sürece dâhil edilerek yazdıkları hikâyeleri özel eğitim öğrencilerine okumasıyla yardımlaşma ve
her iki tarafa sosyal beceriler kazandırılması hedeflendi.

Tasarımlara uygun kumaş ve süsleme malzemelerinin araştırması yapıldı. Firmalara proje anlatılarak destek
sağlandı. Tasarlanan kıyafetlerin kalıpları hazırlanarak, kumaş kesimleri yapıldı. Kıyafetler atölyelerimizde
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından dikildi. Ayrıca oda süsleriyle oyuncaklar tasarlandı. Hazırlanan
ürünler sergilendi. Elde edilen gelir vakıf hesabına yatırıldı. Satılamayan ürünler, güzel temenniler içeren notlar
yazılarak paketlendi ve çocuklara verilmek üzere vakıf temsilcilerine teslim edildi.

Kodlama etkinlikleri, okunan hikâyeler üzerinden ilerler. Her hikâyede farklı bir duygu işlenir. Duyguyu ifade
eden görsel, yere çizilen tabloda herhangi bir hücreye yerleştirilir. Öğrenci dinlediği hikâyedeki duyguya ait
görsele ulaşmak için, yön bloklarını kullanarak başlangıç noktasından görsele kadar giden algoritma geliştirir.
Öğrenci 15 haftada mutluluk, üzüntü, kızgınlık, şaşkınlık, hayal kırıklığı, düşünceli olmak, meraklanmak, sevgi
dolu olmak, utanç ve korku duygularını kodlama yoluyla tanır.
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ROZET: RENKLİ OKUL ZENGİN EĞİTİM TASARIMI

SANAL DEĞİL, GERÇEK

Ömer Gümüşoğlu, Yamanevler Ortaokulu, Ümraniye

Seda Pir Tanrıöver, Çekmeköy Anaokulu, Çekmeköy

Teknolojiyle birlikte ilgi alanlarının yenilendiği ve değiştiği günümüzde, öğrencilerin okula olan ilgilerini
artırmak ve akademik değerlendirme kısmı dışında kalan birçok değeri, davranışı ve özelliği görünür kılmak
projemizin temel gereksinimidir.

Çağımızda, çocukların teknolojiyi bir eğlence aracı olarak görmeleri vakitlerinin çoğunu teknolojik oyunlarla
geçirmesini beraberinde getiriyor. Bu projeyle, teknolojiye yakın fakat gerçek hayata bir o kadar uzak yaşayan
çocukların oyun yolu ile sanal oyunlardan gerçek oyunlara, ekranlardan akranlara yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Gerekçelerimiz doğrultusunda bu çalışmanın amacı, okullarda öğrencilerden beklenen akademik başarının
yanında öğrencilerin sosyal becerilerini arttırmak, kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgi ve yeteneklerini
açığa çıkararak kendilerini keşfetmelerini sağlamaktır. Öğrencileri olumlu davranışlarla ödüllendirme yöntemi
seçtiğimiz projemizde geliştirilen portföy tablosu ve tüm rozetler tarafımızdan geliştirilmiş özgün çalışmalardır.

Tablet, cep telefonu, bilgisayar gibi araçlara yüklenen sanal oyunları özellikle Z Kuşağı çocuklarının sağlıklarını
olumsuz etkiliyor. Bunları azaltmak için çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen oyun etkinlikleri
planlandık. Böylelikle onların sosyalleşmelerini, birlikte hareket edebilmelerini, yeni kavramlar öğrenmelerini
desteklemeyi iletişim becerilerini geliştirmeyi, eğlenirken öğrenmelerini hedefledik. Aynı zamanda çocukların,
her işte ilk denemede mükemmel olunamayacağını, yeterince çaba harcanırsa sonuçlarının bir öncekinden daha
iyi olacağının farkına varmalarını sağlamayı amaçladık.

Çalışmamız, rehberlik servisi tarafından öğretmenlerin iş birliği ile yürütülmektedir. Öğretmenlerimiz rozetleri
öğrencilere ödüllendirme ve takdir etme amacıyla verdi, öğrenciler portföylerine yapıştırarak doldurmaya
çalıştılar ve portföyünü tamamlayan öğrenciler dönem sonunda madalya ve başarı belgesi ile ödüllendirildi.
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Bu projenin, çocukların gözlerini sanal oyunlardan gerçek oyunlara, ekranlardan akranlara yönlendirdiği, sanal
oyunların birçok olumsuzluğunu en aza indirdiği, hareketsiz yaşamın sağlıksız etkilerini azalttığı, sosyalleşmeyi
arttırdığı ve problem durumlarına çözüm sunduğu görüldü.
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SANDIKTAKİ MASALLAR

SESİM, KİTABIN OLSUN

Çiğdem Tezel, Nene Hatun Anaokulu, Ümraniye

Günümüzde, çocuklarımız sürekli gelişen teknoloji ve bunun kullanımı ile çok erken yaşlarda tanışmaktadır.
Bu durum çocuklarımızın uzun süreli odaklanma problemi yaşamasına, iletişim becerilerinin zayıf olmasına,
sosyal ve duygusal açıdan sorunlar yaşamalarına sebep olmaktadır.
Projemiz, masalları ve bu masalları anlatırken farklı malzemeler ve materyaller kullanılarak çocuklar
tarafından yeniden canlandırılmasını, masallarla ilgili faaliyetleri, ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman
geçirmeleri amacıyla evde çocuklarla birlikte yapılan etkinlikleri içermektedir.
Yapılan etkinliklerle hedeflenenler arasında çocukların dili kullanma yeteneğini geliştirmek, hayal gücünü
zenginleştirmek, merak duygusunu öğrenme yönünde kanalize etmek, güzellik duygusunu geliştirmek,
çocuklara olaylara karşı farklı bakış açıları kazandırarak, hayatı tanımalarını ve olaylara karşı olumlu yaklaşım
geliştirmelerini sağlamak yer almaktadır.

Nihat Kavçın, Kandilli Kız Anadolu Lisesi, Üsküdar

Proje, görme engelli öğrencilerin liselere giriş sınavlarına hazırlık aşamasında ihtiyaç duydukları testlerin,
görme engeli olmayan öğrenciler tarafından yapılan ses kayıtlarıyla bir “sesli kütüphane”ye dönüştürülmesine
dayanmaktadır. Proje, çift yönlü bir etkileşimle kurgulandı. Bir yandan görme engelli öğrenciler için sesli bir
kütüphane oluşturmak ve böylece eğitimde fırsat eşitliği yakalamak, diğer yandan da engelli bireylere yönelik
farkındalık ve empati uyandırabilmek hedefleriyle yola çıkıldı.
Proje, ön hazırlık, uygulama, sonuçlandırma ve sürdürülebilirlik aşamalarını kapsamaktadır. Ön hazırlık
sürecinde ihtiyaçların anlaşılabilmesi, beklentilerin kavranabilmesi amacıyla paydaş okulla toplantılar yapıldı,
ardından kaynak kitaplar temin edildi ve gönüllü öğrenciler belirlenerek görevler paylaşıldı. Uygulama sürecinde
örnek ses kayıtları ve betimleme teknikleri öğrencilerle paylaşıldı, öğrencilerden örnek ses kayıtları alındı ve görülen
eksiklikler giderildi. Bu esnada paydaş okul ziyaretleri, empati uygulamaları ve anketlerle süreç zenginleştirildi.
Sonuçlandırma aşamasında ses kayıtları konu, ünite ve test bazında ayrıştırıldı ve paydaş okulun kullanımına
sunuldu. Tam memnuniyet sağlamayan kayıtların yeniden yapılması, farklı kaynaklarla soru sayısının artırılması
da sürdürülebilirlik projenin aşamalarını oluşturmaktadır.
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SINIFIMDAKİ ÇINAR GÖLGESİ

SINIFIMIN ADI, DOĞANIN PARÇASI

Özge Taşçı, Sardunya Anaokulu, Küçükçekmece

Tuğçe Öz, Güngören Polis Amca Anaokulu, Güngören

Kültürel mirası sınıf ortamında aile büyükleri rehberliğinde edindirmek amacıyla proje oluşturulmuştur.
Projeye başlamadan önce çocuklara, aile büyüklerine dair temel bilgiler (adları, meslekleri, yöreleri vb.), onlarla
zaman geçirme süreleri, birlikte olduklarında ne tür aktiviteler yaptıkları ile ilgili çeşitli soruların olduğu ön test
uygulandı. Daha sonra aile büyüklerine projeye ait bilgiler ve uygulama sürecini açıklayan bir not gönderildi.
Ardından aile büyüklerine faaliyet katılım formu gönderilerek, sınıfta uygulamak istedikleri etkinlikler belirlendi.
Uygulanacak etkinlikler eğitim saatleri içinde gerçekleştirilmek üzere haftalık olarak planlandı.

“Limon Ağacı” olan sınıfımızın adı oylamayla öğrenciler tarafından seçildi ve “Limonla neler yapılabilir?”
sorusuyla yapılabilecekler listelenip merak duvarı oluşturuldu. Limonlu etkinlikler zamanla öğrencilerin
sosyal becerilerini artırarak grubun sorumluluğunu üstlendikleri bir hâle dönüşmeye başladı. Daha büyük
üretimler yapmak isteyen öğrencilerle birlikte “Limonlu Pazar” kurulmasına karar verildi ve ailelere mektup
gönderildi.

Program çerçevesinde aile büyükleri etkinlikleri sınıf ortamı içinde öğrencilerle birebir gerçekleştirdiler.
Ardından okuldaki diğer öğrenci ve öğretmenler ile birlikte “Bir Gün Bende Yaşlanacağım” adlı proje final
paylaşım etkinliği düzenlendi. Proje tamamlandıktan sonra öğrencilere uygulanan son testin verileri ön test
verileri ile karşılaştırılarak incelendiğinde; çocukların aile büyüklerine dair kendilerine sorulan temel sorulara
daha doğru cevaplar verdikleri görüldü.
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Evde, aileleriyle birlikte üretim yapan öğrenciler ürünlerini “Limonlu Pazar”da sergiledi. Elde edilen gelirler
ile okulumuzun bahçesine 6 adet limon fidanı dikildi ve TEMA Vakfı’na bağış yapıldı.
Projenin, öğrencileri üretmeye, ürettiklerini değerlendirebilmelerine, eldeki malzemelerle neler
yapabileceklerini düşünmelerine ve çevre bilinci oluşturmalarına fayda sağladığı gözlendi. Tüm okulda
“Sınıfımızın adı hangi ağaç olsun?” sorusuyla başlayıp, birlik olma duygusuna zemin hazırlayan proje, bahçe
etkinlikleriyle devam etti.
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SOLUCAN GÜBRESİ ÜRET, ORGANİK BESİN TÜKET

TARİH ATÖLYESİ

Adlahan Aydın, Dede Korkut İlkokulu, Gaziosmanpaşa

Hilal Akman Baz, TOKİ Halkalı Anadolu İmam Hatip Lisesi, Küçükçekmece

Evlerimizde tükettiğimiz sebze ve meyve artıklarından, içerisinde asit bulunmayanlarını, ayrıca yumurta
kabuğu, %70 hayvan gübresi ve kahve telvesi ile karıştırıp 45 gün beklettikten sonra solucan maması hazırlanmış
olur. Kırmızı California solucanlarına mamayı yedirerek solucan gübresini elde ederiz. Elde ettiğimiz solucan
gübresini organik tohumların ekildiği topraklarda kullanırız. Böylece kimyasal gübre kullanmadan %50 ile
%200 arası değişen oranlarda verim artışı sağlanarak organik ürünler elde edilmiş olur.

Bu proje ile öğrencilerimizin tarih dersine olan ilgilerinin arttırılması kendi yeteneklerini değerlendirebilecekleri bir alan ortaya çıkarılması sağlandı. Öğrenciler, dersi işlerken tarihi olayları gözlerinde canlandıramadıklarını ve somutlaştıramadıklarını belirtmiş sınıf ortamının zaman zaman ders işlemekte sıkıcı olabildiğini ifade

Solucan gübresi ile yapılan tarımda toprak daha az su ister, ürünlerin raf ömrü daha uzun ve de toprağın her
yıl kullanması gereken solucan gübresi ihtiyacı azalarak devam eder. Sağlıklı topraklar ve sağlıklı gıdalar için
solucan gübresi ve organik tohum şarttır. Ülkemizin toprakları ve milletimizin sağlığı için herkes organik solucan
gübresi kullanmalıdır.

106

etmişlerdir. Öğrencilerin talepleri de değerlendirilerek tarihe olan ilgiyi ve sevgiyi arttırmak için proje başlatıldı.
Tarih öğretiminde kronoloji son derece önemlidir. Projede bir zaman tüneli misali eski çağdan günümüze zaman dizimi yapılmış elde edilen materyaller buna göre sınıflandırılmıştır. Öğrencilerin heyecanı ve katlısı bu
projenin ilham kaynağı oldu.
Öğrencinin edilgen değil etken olduğu yaparak yaşayarak öğrendiği ve sürekli geliştirebileceği materyallerle
süslü bir sınıf ortamı klasik sınıf anlayışının tekdüzeliğini de ortadan kaldırdı. Tarih zümre öğretmenleri olarak
öğrencilerin gözündeki ışıkta bunu gördük. Öğrencilerin olayların çok uzağında değil yaşıyormuşçasına içinde
olduğu merak duygusunun arttığı bir eğitim öğretim ortamı sadece öğrencilere değil biz öğretmenlere de
heyecan kattı. Kalıcı ve etkili öğrenme sağlayacağı da şüphe götürmez bir gerçektir.
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TARİHTEN BİRİ

TAT, DOKUN, KOKLA, SEVERSİN MUTLAKA

Filiz Ağca Özkul, Güngören Polis Amca Anaokulu, Güngören

Fadime Yılmaz, Nene Hatun Anaokulu, Küçükçekmece

Proje, öğrencilere okul öncesi eğitim programında yer alan davranışları kazandırmanın yanında, onlarda
kültürel değerleri ve tarihi koruma bilinci, kronolojik düşünme becerisi geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca onların
geçmiş ile günümüz arasında bağ kurmasını, o dönemin kıyafet, bina şekilleri, yaşam şartları gibi durumları
anlayarak yaşadığı zamanla kıyaslamalarını, neden- sonuç ilişkisi kurmalarını; meraklı, araştırmacı, keşfeden
çocuklar olarak yetişmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Projeyle öğrencilerin sebze/meyveleri tüketme düzeylerini artırmak amaçlandı. Proje, 60-72 aylık 14 öğrenciyle
uygulanan bir deneme modelindedir. 14 hafta süresince 17 adet meyve/sebze kullanılarak çeşitli etkinlikler
uygulandı. Bunlar arasında matematik, kinestetik ve bilişsel beceri, görsel sanatlar, mutfak, aile katılım
çalışmaları yer aldı.

Proje, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Evliya Çelebi, İbn Sina, Hazerfen Ahmet Çelebi başta olmak üzere tarihsel
kişiliklerin tarihimiz için önemini anlatmayı öne çıkarır. Bu kişilerin diğer insanlardan hangi yönleriyle farklı
olduklarını belirgin kılar. Mimar Sinan ile cami inşa etme, dünyadaki yapıları tasarlama, Barış Manço ile kolyeler
yapma, şarkı söyleme, Hazerfen ile kanat yaparak uçma, İbn Sina ile deneyler yapma gibi çeşitli çalışmaları
kapsar.
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Durum tespit, süreç değerlendirme ve görüş formları velilere, öğrenci süreç değerlendirme formu öğrencilere
uygulandı. Projeyle öğrencilerin örneğin; kereviz tüketme düzeyinin % 26, nane tüketme düzeyinin % 31,
beyaz lahana tüketme düzeyinin %19, maydanoz tüketme düzeyinin % 26, brokoli tüketme düzeyinin % 25,
karnabahar tüketme düzeyinin % 22 arttığı görüldü.
Veriler, çocukların sebze/meyve tüketme düzeylerinde anlamlı ve olumlu yönde farklılık göstermektedir.
Öğrencilerin daha önce bilmedikleri sebze-meyveleri tanıdıkları, düzenli tüketmeye başladıkları görüldü. Aile
bireylerinin tükettikleri sebze/meyve çeşidi ve miktarının da arttığı fark edildi.
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TEKNOLOJİ, ÖYKÜ, FEN ÖĞRENDİKÇE EĞLEN!

TEKNOLOJİK MATEMATİK: TEKNOMAT

Serhan Güllü, Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu, Küçükçekmece

Özlem Avcı, TOKİ Esenkent Ortaokulu, Ümraniye

Eğlendirirken birçok şeyi de öğreten projemiz şu amaçları içermektedir: Öncelikle Fen Bilimleri dersine ön
yargısız başlasın ve sevsin. Fen Bilimleri dersinde öğrendiklerini günlük hayata aktarabilsin. Öğrendiklerini
hafızasında uzun süre saklayabilsin. Yüksek motivasyonla, aktif katılım sağlayabilsin. Fen Bilimleri onu
meraklandırsın, farkındalığını arttırsın. Düşündürsün, yaratıcılığını arttırsın, yorumlayabilsin. Diğer derslere
katkı sağlasın. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerin çok sevdikleri her şeyi projemize entegre ettik: Teknoloji,
öykü yazma, hayal kurma, hızlı öğrenme ve öğrendiklerini hafızada tutma.

Matematiğin önemi ve hayatımızdaki yeri dikkate alındığında öğrencilerin tutumlarının istenilen düzeyde
olmadığını fark etmemek mümkün değil. Öğrencilerin birçoğunun Matematik dersine karşı isteksiz oldukları
gözlemleniyor. Bu sonuçlardan hareketle projemizde Matematik dersinde belirlenen hedefler doğrultusunda
etkinlikler yapıldı ve bu etkinliklerde web 2.0 araçları kullanılarak öğrencilere matematik eğitimi verildi.

Kontrol ve deney grubu olarak iki sınıf belirlendi, bu sınıflara Fen Bilimleri Tutum Ölçeği ve Temel Beceriler
Tutum Ölçeği ön test olarak uygulandı, deney grubunu kendi içinde gruplara ayırdık. Gruplar konularını
araştırarak, konularına hazırlanarak geldiler ve konularıyla ilgili öykü yazdılar. Öykülerine uygun resimlerini
seçtiler. Bunları bilgisayar ortamında birleştirerek, öykülerini resimler üzerine seslendirdiler. Öykü sonunda da
konuya ilişkin hazırladıkları soruları sınıf arkadaşlarına sordular. Deney grubu bu yöntem ile Fen Bilimleri dersini
işlerken, kontrol grubu mevcut ders programıyla yöntemleri kullandı. Proje sonunda sınıflara Fen Bilimleri
Tutum Ölçeği ve Temel Beceriler Tutum Ölçeği son test olarak uygulandı. Alınan SPSS sonuçlarına göre deney
grubunun tüm amaçlara ulaştığı ve sayısal olarak da kontrol grubuna fark attığı görüldü.
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Amacımız, öğrencilerin Matematik dersinde 21.yüzyıl teknolojilerini kullanmalarını sağlayarak, sınıflarda
işbirlikçi öğrenme ve proje tabanlı öğrenmeye yer vererek Matematik dersini ilginç, zevkli ve eğlenceli bir ders
hâline getirmektir. Bu bağlamda, soyut kavramların somutlaştırılmasını, öğrencilerin bilgiyi depolayan değil
üreten kişiler olmalarını, bunların dayandığı bilişsel araçları kullanarak problem çözme becerilerini geliştirmeyi
ama aynı zamanda onların Matematik dersine karşı önyargıları yıkmayı ve derse karşı ilgilerini artırmayı
hedeflemekteyiz.
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TEMALI TENEFFÜS KONSERLERİ

TOHUMDAN ÜRETEN OKULLAR

Kırgız Özyaman, Mehmet Baydar Anadolu Lisesi, Avcılar

Fatma Özsüzer, Atatürk İlkokulu, Zeytinburnu

Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri,
beceri ve özgüvenlerini ortaya çıkarmak ve tüm bunları yaşamları boyunca uygulamaları kapsamında bu proje
geliştirildi. Proje Eylül ayından itibaren öğrencilerin sevdiği eserleri Karaoke seslendirmesiyle başlandı, Şubat
ayında Barış Manço’yu anma temasıyla faaliyetler yapıldı.

Proje, çocuklarımızın uygulama bahçesi aracılığıyla kişilik gelişimlerini, yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini
toprağı kullanarak ortaya çıkarmalarını sağlamak amacıyla geliştirildi. Projemiz, eğitimde tarım
uygulamalarından ve okul bahçelerinden faydalanmanın öğrencilerde karakter ve kişilik gelişimine katkı
sağlayarak sağlıklı ve karakterli bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyor. Organik tarım üretimi temelli öğrenmeye
dayanan, öğrencilerin kendilerinin tasarlayarak oluşturduğu, okul sahası içerisinde yer alan, üzerinde çeşitli
ürünlerin yetiştirildiği, planlı ve programlı bahçe tarımı faaliyetleridir.

Proje kapsamında Şubat ayında “Sevgi İyileştirir”, Mart ayında “İstiklal Marşının Kabulü ve Çanakkale Geçilmez”
ve “Türk Dünyası’nda Nevruz”, Nisan ayında ise “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk” temaları ile faaliyetler
düzenlendi.
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Projenin, mevsimsel döngüden kaynaklanan zamansal planlaması çerçevesinde buğday-başak ilişkisi
kurularak, hasat dönemi beklenecektir. Daha sonra başaklar toplanıp, kabuklarından ayrılıp, un haline getirilip,
ekmek yapımı ya da güncel şartlar doğrultusunda erişte-makarna yapılıp, pişirilip, tüketilmesi gibi okul ve çevre
genelinde gerçekleştirilecek bir şenlik ortamında temsili satışı yapılarak elde edilen gelirin LÖSEV’e bağışlanması
planlandı.
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YARINI ÜRETENLER

YAŞAM BECERİLERİM BENİM; BENDEN VAZGEÇMEYİN

Gül Beren Aydemir, Şehit Yunus Emre Ezer İlkokulu, Fatih

Kübra Saygı, Emrullah Turanlı İlkokulu, Ümraniye

Projemizin hedefi her öğrencinin kendi düşlediği oyuncağı çizerek günümüzün ışıklı, sesli ve fazla uyaran
barındıran teknolojik oyuncaklarına alternatif ürünler ortaya koymasını sağlamak ve kendileri için çok kıymetli
olan bu oyuncakları, engelli yaşıtlarıyla paylaşmalarını sağlamaktır.

Risk altındaki her öğrenciyi takip ve uygulamalarda net/kolay/eğlenceli bir program ihtiyacının olduğu
biliniyor. Dünya Sağlık Örgütünün 5 temel yaşam becerisi alanına(karar verme ve problem çözme, yaratıcı ve
eleştirel düşünme, iletişim ve kişilerarası iletişim, öz farkındalık ve empati, stresle ve duygularla başa çıkma) ek
olarak hayatın ritmini yakala, oyuna katıl isimli +2 oturumla toplam 7 oturumdan oluşan oyun/drama temelli
rehberlik grup çalışması uygulandı.

Bu proje kapsamında öğrencilere, hayal kurmaları için zaman verildi Bu süre sonunda hayal edilenler
sınıfta tartışıldı ve öğrencilerin tasarımlarını iki boyutlu olarak kâğıda aktarmaları sağlandı. Çizimi yapılan bu
oyuncakların üç boyutlu gerçek oyuncaklara dönüştürülmesinde velilerden yardım alındı, oyuncaklar ahşap,
kumaş, mukavva, elyaf gibi malzemeler kullanılarak yapıldı.
Belli bir süre sonunda çocukların hayalleri, velilerinin yetenek ve ilgisiyle birleşince farklı ve özel oyuncakların
ortaya çıktığı görüldü. Bu oyuncaklar, sınıfa getirilerek ilk yapılan çizimle benzerlikleri tartışıldı, öğrenciler
çizimleriyle oyuncakları kıyasladılar. Daha sonra bu oyuncaklar yarınları birlikte paylaşacakları engelli yaşıtlarına
kendileri tarafından hediye edildi.
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Projeyle şunlar sağlandı: Risk altındaki öğrenciler; kendilerine değer verildiğini hissetti, okulu sevdi, rehber
öğretmenle ve akranlarıyla bağları güçlendi, dramayla hissettiler. Kaynaştırma öğrencileri; aktif katılım
sağladılar. Rehber öğretmen; organizasyonlarını kolaylaştıracak; yapılandırılmış bir grup programı, sistematik
öğrenci takibi, grupta öğrencileri izleyebilme imkânı buldu. Risk yaşamayan öğrenciler; ‘öteki’ akranlarıyla
eğlenceli vakit geçirdi, önleyici rehberlik fırsatı yakaladı. Veliler, daha çok sorumluluk almayı deneyimledi.
Öğretmenler ise rehberlik servisiyle birliktelik duygusunu yaşadılar.
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YAŞAM BECERİLERİM

YAŞAMLAR FARKLI, İHTİYAÇLAR AYNI “MUTLULUK”

Tuğba Yılmaz, Yahya Çavuş İlkokulu, Güngören

Vesile Karaca, Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şişli

Yeni nesil çocukların, gelişimi gereği yapabileceği basit yaşamsal becerilerin birçoğuna sahip olmamaları ve
bu nedenle yaşadıkları olumsuzluklar projenin temel gerekçesini oluşturdu.

Lisedeki öğrencilerin çevrelerine karşı ilgilerinin arttırılması çerçevesinde değerler eğitiminin önemini kavrayan; sevgi, saygı, sorumluluk, sabır ve yardımseverliği içselleştiren öğrenciler yetiştirmeyi amaçladık. Ayakta ve
serviste tedavi gören lösemili ve kan hastası çocukların iyileşmeleri için motivasyon ve moral desteği verilmesini
hedefledik.

Çocukların şimdi ve gelecek yaşantılarında her daim ihtiyaç duyacakları, sınıf ikliminde uygulanabilecek
yaşam becerileri (ayakkabı bağcığı bağlama, düğme dikme, tırnak kesme, meyve suyu hazırlama vb.) belirlendi.
Öğrenciler bu yaşam becerilerini öncelikle sınıf ortamında, öğretmenlerinin rehberliğinde kazandı ve somut
çıktılar elde edildi.
Çocuklar, kazanılan ve bunların ışığında kendi belirledikleri yaşam becerilerini, değişen iletişim kanallarını
kullanarak paylaşmak amacıyla okul dışında videoya çektiler. İlkokulun tüm sınıf düzeylerinde uygulanan proje,
öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınarak 1. ve 2. sınıflar için ayrı, 3. ve 4. sınıflar için ayrı planlandı.
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11. sınıf çocuk gelişimi öğrencilerinin gruplar hâlinde Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin
onkoloji servisi oyun odasında haftada bir gün 10.00-12.00 saatleri arasında gidildi. Bu süreç boyunca oyun
odasında her hafta farklı uygulamalar planlanarak (çeşitli sanat etkinlikleri, oyunlar, şarkılar, drama çalışmaları,
sihirbazlık gösterileri, hikâye çalışmaları, deney uygulamaları, eğitici kart ve kitapçık çalışmaları) çocukların
tedavi olurken motivasyonlarının arttırıp, yaşadıkları bu zorlu süreçte yalnız kalmamaları sağlandı.
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YAZ, YÖNET, SAHNELE

YEDİ BÖLGE YEDİ TÜRKÜ

Barış Devrim Başarır, Feriköy Necdet Kotil İlkokulu, Şişli

Sibel Demir, Sarıgazi Ahmet Keleşoğlu İlkokulu, Sancaktepe
      

Proje sürecimizde sahne önü ve arkası çalışmalar ile ilgili eğitimlerle öğrencilerimizin yazdıkları oyunların
(gruplarla farklı oyunlar) tüm sahneleme süreçlerinde yer alarak gerek sahne arkasında ve üstünde (oyuncu,
ışıkçı, sesçi, yönetmen yardımcısı, sahne amiri) gerek teknik ekipte gerekse yazım aşamasında görev almaları
sağlandıktan sonra; tüm aşamaları çocuklar tarafından tasarlanan ve uygulanan oyunları sahneledik.
Sürece öğrencilerin hem sınıf öğretmenlerini hem velilerini de katarak çalışmamızı zenginleştirmeye
çalıştık. Öğrencilerimiz yazdıkları oyunların dekor, kostüm, ışık ve ses gibi unsurlar açısından da uygulanabilir
olmasını göz önünde bulundurdular. Böylece hem ekipçe çalışmanın keyfine vardılar hem başka arkadaşlarının
düşüncelerini dinleme ve onlara saygı duymayı öğrendiler. Aslında çok basit sandıkları sürecin zorluklarına karşı
çözüm yaratmayı öğrendiler. Mayıs ayı itibari ile tiyatro festivali düzenlenerek çalışılan oyunlar sahnelendi.
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Kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak, yurdumuzun yedi bölgesini tüm kültürel özellikleriyle
tanıyıp tanıtmak, klasik öğrenme yöntemlerinin dışına çıkarak öğrenmeyi kalıcı kılmak için bu proje hazırlandı.
Öncelikle her bölgeden söylenecek türküye, halk oyunlarına karar verildi. Yöresel yemekler, eşyalar, kostümler
için araştırma yapıldı. Veli toplantısıyla proje anlatıldı, görevler paylaştırıldı. Türküler ve halk oyunları çalışılırken
proje görselleri için tasarımların baskıları yaptırıldı. Sunum için yöresel nesneler, hediyelikler hazırlandı.
Projemizi tanıtmak için davetiyeler dağıtıldı.
Sunum günü sahne ve bölgelerin tanıtılacağı stantlar hazırlandı. Öncelikle bağlama eşliğinde sıra gecesiyle
Güneydoğu’dan bir türkü söylendi. Ardından diğer bölgelerden türküler eşliğinde yöresel oyunlarımız oynandı.
Hazırladığımız stantlarda bir taraftan bölgelerin tanıtımı yapıldı, diğer taraftan yöresel yemekler sunuldu.
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YUNUS EMRE BİLİM ELÇİLERİ

Z KUŞAĞI EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

Osman Süreç Yıldırım, Yunus Emre Ortaokulu, Ümraniye

Seda Karageyik Yıldırım, Şehit Askeri Çoban İlkokulu, Ümraniye

Projeyle amaçlanan, öğrencilerin deney yapma konusunda teşvik edilmesi, bilimsel meraklarının arttırılması,
deney yapmak için illaki bir laboratuvara ihtiyaç olmadığını anlatmaktır. Bilim iletişimi alanı ile ilgili öğrencilerin
tecrübe kazanmaları, bilimsel bir sahne gösterisini tecrübe etmeleri hedeflendi.

Çoklu zekâ kuramı esas alınarak öğrenmeyi zevkli ve kalıcı hâle getirerek etkili bir öğrenme ortamı hazırlamayı
öne çıkaran proje, çocukların sosyalleşmelerini, ifade güçlerinin, jest, mimik ve beden dillerinin gelişimini
sağlamayı ama aynı zamanda onların yaratıcı yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. 2. sınıf kazanımları
işlenirken çoklu zekâ kuramından hareket edilerek öğrencilere farklı yöntemlerle ulaşmaya çalışıldı. Miğfer
derslerden seçilen belirli kazanımlar pantomim, Web2.0 araçları, yaratıcı yazma gibi yöntemler kullanılarak
işlendi.

Projeye katılım konusunda öğrencilerden ailelerine deneyler sundukları videolar istendi. Bu sayede projeye
aile katılımı da sağlandı. Hazırlık sürecinde görselliği yüksek, ilginç sonuçlar doğuran deneyler seçilerek
öğrencilerin hem eğlenebileceği hem bilimsel altyapısını öğrenebilecekleri deneylere yer verildi. Profesyonel
bilim iletişimcisi ile bilim elçileri bir araya gelerek profesyonel bir bilim gösterisinin nasıl olabileceği konusunda
tecrübe paylaşımında bulunuldu. Toplamda 46 öğrenci ile gerçekleştirdiğimiz projede eğlenceli bilim gösterileri
düzenleyerek proje sonlandırıldı.
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Projede kontrol grubu olarak zümredeki bir diğer sınıf seçildi. Kazanımların işlenme süresi tamamlandığında
ön öğrenmeleri eşit olan hedef ve kontrol grubuna aynı sorularla kazanım değerlendirme çalışması yapıldı.
Değerlendirme sonuçlarına göre farklı öğrenme yöntemleri kullanarak çocukların, çoklu zekâ kuramına göre
işlenen derslerde kalıcı öğrendikleri gözlendi. Davranışsal sorunu olan öğrencilerin, kendilerini ifade etme
becerisinde ve arkadaşlık ilişkilerinde olumlu değişimler meydana geldi.
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ZİHİN ENGELLİLERDE UYGULAMALI KOMBİNE EGZERSİZ PROGRAMI

Sabriye Sevil Yiğiter-Gözde Uzun- Leyla Koyuncu-Dr. Öğr. Üye. Esra Atılgan- Öğr. Gör. Seval Kutlutürk, Üsküdar İlçe Millî
Eğitim Müdürlüğü, Üsküdar

Zihin engeli olan çocuklar genellikle normal gelişim gösteren akranları ile aynı fiziksel özellikleri gösterirken,
zihin engelinin türü ve derecesine göre fiziksel gelişimlerinde farklılıklar mümkün olabilir. Buna bağlı olarak
zihin engeli olan çocukların kaba ve ince motor becerilerinde zayıflık görülebilmektedir. Özellikle denge, hareket
ve el becerileri gibi alanlarda akranlarından daha az beceriye sahiptirler.
Üçüncü kademe devlet okulunda eğitim alan zihin engelli öğrencilerin de postüral bozukluklara sahip oldukları
ve dengelerinin yetersiz olduğu gözlemlendi. Bu çalışma ile amacımız, zihin engeli olan öğrencilere uygulamalı
kombine egzersiz programını uygulayarak, postüral bozuklukları ve denge problemlerinin tedavisi ile onların
günlük yaşam aktivitelerine katılımlarını desteklemektir.
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