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İLİMİZ ÖZEL OKULLARINDA
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İYİ ÖRNEK PROJELER



UYGULAMA ATÖLYELERİ
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Proje Okulu: ÖZEL EDİRNE KÜÇÜK ŞEYLER ANAOKULU

Projeyi uygulayan okulumuzda Seramik,

Yüzme, Tırmanma ve Jimnastik olmak üzere

dört atölye bulunmaktadır.

Uygulama süresi boyunca okulumuzdaki

tüm çocukların bu atölyelere katılımı

sağlanmaktadır. Atölyeler her grup için haftada iki

gün 2’şer ders saati süresince kullanılmaktadır.



UYGULAMA ATÖLYELERİ
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Proje Okulu: ÖZEL EDİRNE KÜÇÜK ŞEYLER ANAOKULU



DEĞERLİ HAYATIM
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Uygulanan Okul : ÖZEL İSTANBUL KÜLTÜR ANAOKULU

“Değerler Eğitimi” ile ilgili kavramların

kazandırılmasında, öğretim işlevleri okul içi

etkinlikler aracılığı yürütürlerken, eğitim işlevleri

ise ders dışı etkinliklerle bütünleştirerek

yürütülmektedir.

Uygulama; aylık olarak, kazandırılması

gereken değer ve davranışlar üzerine planlama

yapılarak başlar. Her yaş grubu için, gelişim

özelliklerine uygun, etkinlikler seçilir.



DEĞERLİ HAYATIM
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Uygulanan Okul : ÖZEL İSTANBUL KÜLTÜR ANAOKULU



TOPİK
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Uygulanan Okul : ÖZEL PLATİN AKADEMİ ANAOKULU

Artık maddelerden birçok kazanıma ve amaca

hitap eden materyalin amacı öğrencilerin birden

fazla gelişim alanının olumlu yönde ilerlemesini

sağlamaktır.

Materyalde her yüz farklı bir gelişim alanını

ilerletmeye yönelik hazırlanmış olup her yüz farklı

etkinlik ya da bütünleştirilmiş etkinlik kapsamında

kullanabilir.



TOPİK
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Uygulanan Okul : ÖZEL PLATİN AKADEMİ ANAOKULU



DAVRANIŞ YÖNETİMİ
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Uygulanan Okul : ÖZEL EDİRNE BAHÇEŞEHİR İLKOKULU

Öğrencilerin olumlu davranışları benimsemesi ve

içselleştirmesi yönünde yardımcı olan bir uygulamadır.

Uygulama ile birey kendi istekleri kadar

çevresindekilerin de haklarına saygı duymayı öğrenir. Saygı

ve sevginin temel alındığı, güvenli bir öğrenme ortamı

oluşumuna katkı sağlar.



MASTER 6 EĞİTİM PROGRAMI
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Uygulanan Okul : ÖZEL EDİRNE BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ

Ders Programı içinde uygulanan Beceri

Geliştirme, Fiziksel Gelişim, Kişisel Gelişim, ve

ders dışında uygulanan Topluma Hizmet,

Uygulamalı Mesleki Gözlem, Yaşamsal Beceri

modülleri ile, değişen toplumsal koşullar ve

teknoloji çağını yakalama ihtiyacı doğrultusunda

öğrencinin gelişimini hedefleyen bir eğitim

modelidir.



MASTER 6 EĞİTİM PROGRAMI
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Uygulanan Okul : ÖZEL EDİRNE BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ



OYUNCAK TASARIMI
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Uygulanan Okul : ÖZEL DİNAMİK İLKOKULU

‘‘Kendi oyuncağımı kendim tasarlıyorum.’’

sloganıyla öğrencilerimizin tasarım bilinci

kazanmaları, yaratıcılıklarının gelişmesi, tasarruf

bilinci kazanmaları ve geri dönüşüm malzemelerinin

tekrar kazandırılması amacıyla uygulanmıştır.

Öğrencilerimiz zarar gören oyuncaklarının

parçalarını, ahşap materyalleri, geri dönüşüm

malzemelerini, kumaş, karton, vb. ürünleri

kullanarak bir oyuncak tasarlayacaklardır.



OYUNCAK TASARIMI
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Uygulanan Okul : ÖZEL DİNAMİK İLKOKULU



YABANCI DİL SOKAĞINDA YAPARAK, 
YAŞAYARAK ÖĞRENİYORUM
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Uygulanan Okul : ÖZEL EDİRNE SAFİR İLKOKULU

Öğrencilerimiz İngilizce ve Almanca

derslerini Yabancı Dil Sokağının her bölmesinde

(Restoran, tasarım alanı, sağlık bölümü,

alışveriş alanında vb…) drama yaparak dil

gelişimini ilerletirler.

Her hafta belirli ders saatleri öğretmenler

eşliğinde Oxford Sokağında işlenmekte ve dersi

sınıfın dışına çıkarmak hedeflenmektedir.



YABANCI DİL SOKAĞINDA YAPARAK, 
YAŞAYARAK ÖĞRENİYORUM
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Uygulanan Okul : ÖZEL EDİRNE SAFİR İLKOKULU



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE FARKINDALIK 
YARATMAK
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Uygulanan Okul : ÖZEL EDİRNE SAFİR ORTAOKULU

Öğrencilerimiz iklim değişikliğinin

ortadan kalkması için ‘‘Sorun biziz, çözüm

biziz’’ sloganından yola çıkarak insanlara seslerini

duyurmak adına İngilizce ve Türkçe sloganları

ile video çekerek, sosyal medyada paylaşılmasını

sağladılar.

Aynı zamanda hazırladıkları pankartlarla

okulun farklı alanlarında dolaşarak iklim

değişikliği için dikkat çektiler.



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE FARKINDALIK 
YARATMAK
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Uygulanan Okul : ÖZEL EDİRNE SAFİR ORTAOKULU



MÜZİK ATÖLYESİ ÇALIŞMASI
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Uygulanan Okul : ÖZEL EDİRNE TED KOLEJİ İLKOKUL/ORTAOKUL

4-8. sınıflar arasındaki öğrencilerin müzik 

yetenekleri, üniversitede görevli konservatuvar 

öğretmenlerince profesyonel bir şekilde ölçülerek 

öğrenciler keman, piyano ve ritim branşlarına 

ayrılmıştır.



AYIN ÖNEMLİ KİŞİSİ
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Uygulanan Okul : ÖZEL FİLİZ İLKOKULU / ORTAOKULU                                          

/ANADOLU LİSESİ

Bu proje çerçevesinde öğrencilerimiz,

öğretmenlerimiz gerek dünya tarihinde gerekse

Türk tarihinde alanları ile ilgili önemli işler

başarmış, iyi izler bırakmış kişileri tanıtırlar.

Her zümre öğrencilerle beraber ayın kişisini

belirleyerek o kişinin yapmış olduğu ya da üretmiş

olduğu çalışmalarla ilgili bilgi toplar ve ilgili

dersin içeriğine göre ürün ortaya koyar.



AYIN ÖNEMLİ KİŞİSİ
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Uygulanan Okul : ÖZEL FİLİZ İLKOKULU / ORTAOKULU 

/ANADOLU LİSESİ



İYİ ÖRNEKLER 2019 - 2020
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İLİMİZ RESMÎ OKULLARINDA

2019 - 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

İYİ ÖRNEK PROJELER
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Uygulanan Okul : HATİCE ERKURT ANAOKULU 

YARININ DOĞASI MİNİK ELLERLE 

GÜZELLEŞİYOR

Öğrencilerimizin çevresel problemleri ve bu problemlere

yönelik üretilebilecek çözümleri keşfetmelerini sağlamak,

öğrencilerimize çevre korumayı ve doğa sevgisini aşılamak,

öğrencilerimizde girişimcilik duygusunun oluşmasını sağlamak

amacıyla çevre kirliliğinin ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu

anlatmak, Hormon ve kimyasalların canlıları nasıl etkilediğini

deneysel çalışmalarla gözlemlemek, atık pil toplama

kampanyası düzenlemek, doğal temizlik ürünleri oluşturmak,

geri dönüşüm ile ilgili etkinlikler planlamak, su günü, arı günü,

çevre günü, meyve atıklarından enzim oluşturmak ,gıda

atıklarından gübre oluşturulmak, meyve çekirdeklerinden kil

topu oluşturulmak gibi etkinliklerin düzenlenmesidir.
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Uygulanan Okul : HATİCE ERKURT ANAOKULU 

YARININ DOĞASI MİNİK ELLERLE 

GÜZELLEŞİYOR
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Uygulanan Okul : HATİCE ERKURT ANAOKULU 

GÜVENLİ GELECEK

İş güvenliğini önemseyen bir kültür ve toplum oluşmasını

desteklemek ve farkındalık yaratmak ve erken yaşta

çocukların iş güvenliğinin önemini kavraması amacıyla

çocuklarımıza iş güvenliğinin önemini anlatan slayt

izletilmesi ve onlarla sohbet edilmesi, çocuklarla birlikte

bu konuya uygun doğaçlama drama oluşturulması ve bu

dramaların iş sağlığı ve güvenliği haftası kapsamında

öncelikle okullarında olmak üzere, Edirne İl Milli Eğitim

Müdürlüğü etkinlikleri kapsamında Edirne Merkezde

ardından Uzunköprü ve Keşan İlçelerinde tüm öğrencilere

sergilenmesi ve farkındalık yaratılmasıdır.
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Uygulanan Okul : HATİCE ERKURT ANAOKULU 

GÜVENLİ GELECEK
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Uygulanan Okul : HATİCE ERKURT ANAOKULU 

ATÖLYEM MAHALLEM

Çocukların yakın çevrelerindeki farklı meslek gruplarını

yerinde inceleme ve öğrenmelerini sağlama ve toplumsal

hayattaki rollerini anlamaları amacıyla çocuklarımızın veli

gözetiminde mahallemizde bulunan meslekleri ziyaret

etmeleri ve aile katılım etkinlikleri ile desteklenerek bilgi

paylaşımında bulunulması, edilen paylaşımların okulda

sunulması ve sergilenmesidir.
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Uygulanan Okul : HATİCE ERKURT ANAOKULU 

SINIF ADIM YEŞERİYOR

Öğrencilerin tohumdan nasıl fidan yetiştirildiğini öğrenmesi,

doğaya, canlıya olan ilgi ve meraklarının ve sorumluluk

duygularının geliştirilmesi amacıyla sene başında her sınıf

öğrencisi ve öğretmeni ile birlikte sınıf ismine karar

vermesi, meyve günü yapılarak sınıf isminde olan meyveler

tanıtılması, sınıf adı olan meyvenin tadı , kokusu, dokusu vs.

öğrenilmesi, meyve çekirdekleri çıkartılarak nasıl tohum

olacağının gözlemlenmesi, tohumların filizlendirilerek geri

dönüştürebilecek kutular içine toprağa ekilmesi, toprakta

filizin fidana dönüştüğü gözlemlenmesi, yıl sonunda okul

adına belirlenen fidanlığa her sınıfın kendi yetiştirdiği fidanı

ekmesidir.
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Uygulanan Okul : HATİCE ERKURT ANAOKULU 

SINIF ADIM YEŞERİYOR
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Uygulanan Okul : HATİCE ERKURT ANAOKULU 

YAŞAMSAL BECERİLER ÇOCUK 

KULUBÜ

Erken çocukluk döneminde çocukların kendi yeteneklerini

keşfetmeleri, çocuğun toplum önünde kendini ifade

etmesini pekiştirerek sosyal duygusal gelişimine, dil

gelişimine katkı sağlamak amacıyla çocuk kulüpleri adıyla

çeşitli branşlarda (İngilizce, Kodlama, Satranç, Akıl Zeka

Oyunları, Müzik vb.) branş öğretmenleriyle yıl bazında

planlama yapılarak uygulanmasıdır.
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Uygulanan Okul : HATİCE ERKURT ANAOKULU 

TARİHİM KÜLTÜRÜM NESİLDEN 

NESİLE

Çocukların yaşadığı çevrenin kültürünü, tarihini ve tüm

özelliklerini deneyimleyerek öğrenmesi amacıyla Edirne’nin

tarihi, kültürel mekanlarının ziyaret edilmesi, yemeklerinin,

kültürünün, halk oyunlarının tanıtılmasıdır.



BAHÇE DÜZENLEME
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Uygulanan Okul :İLHAMİ ERTEM ANADOLU LİSESİ

Okul bahçemizde Geo Park ve Minyatür Coğrafi

Park düzenlemesi yapılmıştır. Bu ortamlar

kullanılarak doğal ve beşerî Sistemler Coğrafya

derslerinde öğrencilere gösterilmiş ve öğrencide

öğrenmenin daha kalıcı gerçekleşmesi sağlanmıştır.



BAHÇE DÜZENLEME

32

Uygulanan Okul :İLHAMİ ERTEM ANADOLU LİSESİ



WORD OF GAMES 
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Uygulanan Okul :İLHAMİ ERTEM ANADOLU LİSESİ

Mobil Uygulamadır. Mobil Uygulamayı kullanarak 

öğrenciler dijital oyunlara girip dersler ile ilgili 

alıştırma ve egzersiz yapabileceklerdir. 



PATENT BAŞVURUSU

34

Uygulanan Okul :DR. SADIK AHMET MTAL

Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesine 

katkı sağlamak ve tasarım yetisi kazanmalarını 

sağlamak amacıyla inovasyon( yenileşim) 

ürünler geliştirilmektedir. 



YEMEK YARIŞMASI KATILIMI
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Uygulanan Okul :DR. SADIK AHMET MTAL

Öğrencilerin meslekî gelişimlerine katkı

sağlamak ve okul tanıtımımız için İstanbul

Mutfak Günleri Yemek yarışmasına katılım

sağlanacaktır.
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Uygulanan Okul : İSTİKLAL ORTAOKULU

Okulumuzda bulunan Yabancı Uyruklu

öğrencilerle haftada 2 -3 saat koro çalışması

yapılıyor. Çalışma sayesinde yabancı uyruklu

öğrencilerin uyum süreci hızlanıyor ve Türkçe’yi

kullanma becerileri gelişiyor.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERLE 

KORO ÇALIŞMASI
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Uygulanan Okul : MERİÇ İLKOKULU 

Okulumuzda öğrencilerimizin Geri Dönüşüm konusunda farkındalık

kazanması, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla önce

öğrencilerimize Geri Dönüşüm öğretilmiş daha sonra öğrencilerimizin

atık malzemelerden (kullanılmış gazeteler, poşetler, kapaklar vb.)

yaptıkları kostümlerle defile düzenlenmiştir.

GERİ DÖNÜŞÜM DEFİLESİ
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Uygulanan Okul : MERİÇ İLKOKULU 

MEHTER TAKIMI

Çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına katkı sağlamaya

yönelik çalışmalarımız doğrultusunda Halk Eğitim Merkezi

tarafından düzenlenen kurslarla “Mehter Takımı”

kurulmuştur. Okul saatleri dışında yapılan Mehter

Çalışmaları ile devamsızlık önlenmiş, okul dışındaki

zamanların etkili kullanımı sağlanmış, velilerle iş birliği

içerisinde çalışılarak çocuklarımızın eğitim hayatlarına olan

destekleri artırılmıştır.
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Uygulanan Okul : MERİÇ İLKOKULU 

RİTİM GRUBU 

Çocuklarımızın var olan müzik yeteneklerini ortaya

çıkarmak ve geliştirmek, okul dışı saatleri kaliteli zamana

dönüştürmek amacıyla okulumuzda «Ritim Grubu»

kuruldu. Bu sayede çocuklarımızın sosyal, kültürel

gelişimleri desteklenmiş, devamsızlıkları azaltılmış,

öğrencilerin yeni kültürleri tanımaları sağlanmış ve

yetenekli, kişilikleri sağlıklı bireyler olmaları

sağlanmıştır.
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Uygulanan Okul :UZUNKÖPRÜ ERGENE  İLKOKULU

Önceden belirlenen kurallara uyan, öğretmenler ve okul

idaresi tarafından her şubeden seçilen bir öğrenci, her

hafta İstiklal Marşı töreninde “Haftanın Yıldız

Öğrencisi” olma sebepleri açıklanarak ödüllendiriliyor,

öğrencilerin fotoğrafları okul web sitesi, sosyal medya

hesaplarında, okul dijital pano ekranında bir hafta

boyunca yayımlanıyor.

HAFTANIN YILDIZ ÖĞRENCİSİ UYGULAMASI
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Uygulanan Okul : TİCARET BORSASI İLKOKULU 

Okulumuzda yapılan, uygulanan, sonuçlanan ya

da duyurulacak bir haber, etkinlik TV izleme

tadında görsel şovla hem öğretmenlerimize, hem

velilerimize hem de öğrencilerimize

aktarılmaktadır.

DİJİTAL PANO
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Uygulanan Okul : TİCARET BORSASI İLKOKULU 

ERGONOMİK MIKNATISLI (MAGNETLİ) 

OKUL KAT PLANI

Okullarda sürekli değişen kat planlarında, yenilenmesi için

sürekli maddi harcamalar yapılmaktadır. Bunun yanında

değişim ve güncellemeler zaman almaktadır.

Ergonomik Mıknatıslı (Magnetli) panomuzda değişen her

birimin, sınıfın yeri anında güncellenmektedir.

Okulumuzda 2 adet ayrı bina (A BLOK – B BLOK)

bulunduğundan 2 adet aynı ölçülerde panolar yapılmış

olup, eğitim binalarımız arasında yapılan değişikliklerde,

panolarımızda anında güncellenmektedir.
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Uygulanan Okul : EDİRNE SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ

MAKET UÇAK TASARIMI

Okulumuzda uçak mühendisliği, uzay bilimleri,

mekatronik mühendisliği bölümünü tercih etmek isteyecek

öğrencilerimize bu alanda yardımcı olmak amacıyla uçak

mekanik ve elektronik olarak tasarlanır. Mekanik bölüm

strafor ile matematiksel hesaplarla oluşturulur. Elektronik

bölüm kumanda, alıcı, esc, motor ve servo motorlardan

oluşur. Mekanik tasarıma elektronik parçalar monte edilir

ve uçak uçuş denemelerine hazırdır.
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Uygulanan Okul : EDİRNE SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ

Öğrencilerin teneffüslerde ve boş vakitlerinde

öğretmenlerine rahatça ulaşabilmeleri ve bu alanda

öğretmenleriyle soru çözmeleri ya da konu

anlatımları yapabilmeleri, grup çalışmaları da

yapabilmeleri amacıyla okulumuz farklı yerlerinde

alanlar oluşturuldu. Bu sayede öğrencilerimiz

öğretmenleriyle daha rahat ve verimli tekrar yapma,

soru çözme imkanı buldular.

ÇÖZ-AŞ 

(ÇÖZÜMÜNÜ ÖĞREN ZORLUKLARI AŞ) 
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Uygulanan Okul : EDİRNE SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ

ÇÖZ-AŞ 

(ÇÖZÜMÜNÜ ÖĞREN ZORLUKLARI AŞ)
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Uygulanan Okul : KARAKASIM İLKOKULU

Öğrencilerimizin lösemi ve LÖSEV hakkında bilgi

sahibi olmaları sağlanarak, öğrencilerimizde

yardımlaşma bilincini artırmak amacıyla öğrenci velileri

tarafından hazırlanan yiyecekler okul yemekhanesinde

öğrencilere, öğretmenlere ve davetlilere sunuldu.

Kermeste toplanan paralar LÖSEV’e bağışlandı.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR YARARINA KERMES
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Uygulanan Okul : UZUNKÖPRÜ 80. YIL ANAOKULU

İYİLİK YAP İZİ KALSIN

Çocuklarımızın paylaşmayı, israf etmemeyi,

yardımlaşmayı ve sahip olduklarının değerini

bilmeyi öğrenmeleri amacıyla her yıl Aralık ayı

sonunda çocuklarımızdan kullanmadıkları

kıyafetleri ve oyuncaklarını (yıpranmamış-tekrar

kullanılabilecek durumda olanları) okula

getirmelerini istiyoruz. Gelen tüm eşyaları

paketleyip Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğüne

ihtiyacı olan çocuklara verilmek üzere teslim

ediyoruz.
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Uygulanan Okul : UZUNKÖPRÜ 80. YIL ANAOKULU

İYİLİK YAP İZİ KALSIN
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Uygulanan Okul : UZUNKÖPRÜ 80. YIL ANAOKULU

TOHUM BOMBASI

Doğa bilincini çocuklarımıza eğlenceli bir etkinlikle

aşılıyoruz. Geri dönüşümün önemini kavramalarını,

kullandığımız her şeyin çöp olmadığını öğrenmelerini

sağlamak amacıyla ilkbaharda çocuklarımızla tohum

bombaları hazırlıyoruz. Geri dönüşüm için biriktirdiğimiz

kağıtlarımızı önceden ıslatarak kağıt hamuru elde

ediyoruz. Çiçek tohumu ve meyve-sebze çekirdeklerini

bu ıslak kağıt hamurunun içerisine koyup tohum bombası

haline getiriyoruz. Çocuklarımızdan hazırladığımız bu

tohumları boş arazilere, ormanlık alanlara atmalarını

istiyoruz.



50

Uygulanan Okul : UZUNKÖPRÜ 80. YIL ANAOKULU

TOHUM BOMBASI



51

Uygulanan Okul : İSMAİL GÜNER ORTAOKULU

YILDIZLI SINIFLAR PROJESİ

Öğrencilerimizde tertip, düzen ve temizlik

alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla sınıfların

tertip, düzen ve temizliklerine yönelik her ay bir

sınıfın yıldızla ödüllendirilmesi ve böylece

öğrencilerin sınıflarının temizlik ve düzenine

doğrudan katılmalarının sağlanmasıdır.



52

Uygulanan Okul :HASAN RIZA GÜZEL SANATLAR LİSESİ

GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ 

UYGULAMA SINAVLARI

Üniversite Yetenek Sınav Sistemine hazırlık, sınav kağıtlarının daha

objektif değerlendirilmesi, öğrencinin kendi performansını sergi ile

değerlendirmesi, şeffaf, adil, objektif bir uygulama sınavı yapılması

amacıyla Uygulamalı Sınavlar için iki komisyon oluşturulmasıdır, sınavı

yapan derse giren öğretmenlerdir. Sınavı değerlendirenler, derse

girmeyen öğretmenlerden oluşmaktadır. Sınav kağıtlarında isim yok,

sınavı yapan komisyon tarafından her öğrenciye bir numara verilir.

Sınav resimleri derse girmeyen resim öğretmenlerinden oluşan

komisyon tarafından notla değerlendiriliyor. Değerlendirme bittikten

sonra hangi numaranın hangi öğrenciye ait olduğu sınavı yapan

komisyon tarafından ilan ediliyor. Sınav değerlendirmesi sonunda sınav

tutanakları ve notları da içeren, tüm sınav kağıtlarından oluşan sergi

açılıyor.



53

Uygulanan Okul :HASAN RIZA GÜZEL SANATLAR LİSESİ

GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ 

UYGULAMA SINAVLARI



54

Uygulanan Okul :MERKEZ CUMHURİYET İLKOKULU 

TOHUM BANKASI

Öğrencilerin tohumları tanıması, bitki

yetiştirmesi ve öğrencilerde doğa bilinci

oluşturması amacıyla yedikleri meyvelerin

tohumlarını ekmeleridir.



55

Uygulanan Okul :MİTHATPAŞA İLKOKULU

EVDEKİ SORUMLULUKLARIM

Öğrencide sorumluluk duygusunun

gelişmesini, öğrencinin değerlerinin farkına

varmasını, topluluk önünde konuşacak, öz

güveni ve dil becerilerini geliştirmesini

sağlamak amacıyla öğrencinin evdeki

sorumluluklarını tanımlayarak, bu

sorumluluklarını yerine getirirken fotoğraf

çekmesi ve sınıfta bu fotoğrafları

arkadaşlarına sunmasıdır.



56

Uygulanan Okul :MİTHATPAŞA İLKOKULU

EVDEKİ SORUMLULUKLARIM



57

Uygulanan Okul :EDİRNE YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU 

LİSESİ

ÖĞRETMENİME HER YERDE 

ULAŞABİLİRİM

Öğrencilerin teneffüslerde ve boş vakitlerinde

öğretmenlerine rahatça ulaşabilmeleri ve bu alanda

öğretmenleriyle soru çözmeleri ya da konu

anlatımları yapabilmeleri, grup çalışmaları da

yapabilmeleri amacıyla okulumuz 2. ara kat

koridorunda bir alan oluşturuldu. Geniş bir masa ve

etrafına sandalyeler konuldu. Aynı zamanda aynı

katta bulunan bir sınıfımızda ihtiyaç dâhilinde

öğrenci ve öğretmenlerimiz için açılıp rahatça

kullanıma sunulmaktadır.



58

Uygulanan Okul :EDİRNE YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU 

LİSESİ

ÖĞRETMENİME HER YERDE 

ULAŞABİLİRİM



59

Uygulanan Okul :MİTHATPAŞA ORTAOKULU

SKOLYOZ FARKINDALIK 

ÇALIŞMASI

Öğrencilerimiz "Skolyoz" hastalığı hakkında bilgi sahibi

olmaları ve konuda bilinçlenmeleri amacıyla

öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle okulumuz öğrencileri

tarafından kısa film çekilerek bu hastalığa dikkat çekilmiştir.

Veli ve öğrencilerimize ayrıca bilgilendirme eğitimi

yapılmıştır.



60

Uygulanan Okul :MİTHATPAŞA ORTAOKULU

İYİLİKLER KULÜBÜ PROJESİ

Öğrencilere iyi, yardımsever ve duyarlı olmaları konusunda

yardımcı olmak çevresindeki kişilerin zor durumlarının

farkında olmalarına katkı sağlamak amacıyla yardım

çalışmaları yürütmektir.



61

Uygulanan Okul : UZUNKÖPRÜ ŞİNASİ İLKOKULU

ÇANTASIZ EĞİTİM

Öğrencinin beden gelişimine katkı sağlamak amacıyla tüm

sınıflarda öğrencilerin ders araç gereçlerini koyabilecekleri

sınıf dolapları yaptırılarak çocukların okula çantasız

gelmeleri sağlanmıştır.



62

Uygulanan Okul : EDİRNE SELİMİYE İMAM HATİP 

ORTAOKULU

HAFTALIK ZÜMRE TOPLANTILARI

Öğrencilerin gelişimleri haftalık değerlendirilerek

öğrencilere o yönde dönütler sağlanması amacıyla özellikle

sınav temelli derslerin zümre öğretmenleri ortak boş

saatlerinde her hafta aynı saatte Zümre odasında toplantı

yapmaktadır.



63

Uygulanan Okul : EDİRNE SELİMİYE İMAM HATİP 

ORTAOKULU

CUMA SOHBETLERİ

Öğrencilerimizin ahlaki ve manevi yönden gelişimine katkı

sunmak amacıyla Cuma saatinde meslek dersleri

öğretmenlerimiz kız öğrencilerimizle ahlaki ve manevi

gelişim üzerine sohbetler gerçekleştirmektedir.



64

Uygulanan Okul : EDİRNE SELİMİYE İMAM HATİP 

ORTAOKULU

SABAH NAMAZI BULUŞMALARI

Öğrencilerimize namaz alışkanlığını kazandırmak amacıyla

öğretmen ve öğrencilerimiz her Cumartesi sabahı farklı bir

camide sabah namazında buluşmaktadır.



65

Uygulanan Okul : EDİRNE LİSESİ

EDİRNE’DE PERGELİN BİR KARDEŞİ VAR

Öğrencilerde hayvan hakları bilincini oluşturmak ve

öğrencilerin bir canlının bakımını üstlenerek sorumluluk

bilinci geliştirmelerini sağlamak amacıyla barınaktan bir

sokak hayvanının sahiplenilmesidir.



66

Uygulanan Okul :EMEL-ÖZGÜR SUBAŞIAY MTAL

TİYATRODA BULUŞUYORUZ

Öğrencilerin tiyatro ve sanata olan tutumlarını

değiştirmek amacıyla öğretmen ve öğrencilerin

haftanın 1 günü bir araya gelip birlikte tiyatro

izlemeleridir.



67

Uygulanan Okul : UZUNKÖPRÜ MTAL

MORAL KOLİLERİ

Öğrencilerimize vatan sevgisi, yardımlaşma gibi

duyguların kavratılması, merhamet, vicdan gibi

değerlerinin kazandırılması amacıyla okulumuz Ana

Sınıfı öğrenci ve velilerinin katkıları ile Barış Pınarı

Harekatında görevli askerlerimiz için şal, bere,iç

çamaşırı, çorap ve yiyecekten oluşan moral kolileri

hazırlanarak Hakkari, Urfa ve Ceylanpınar’a

gönderilmiştir.



68

Uygulanan Okul : 80. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ

YILSONU BAHAR KONSERİ

Öğrencilerimizin müziğe olan ilgi ve

yeteneklerinin keşfedilmesini sağlamak,

birlik beraberlik duygusunu geliştirmek ve

okula aidiyet duygularını pekiştirmek

amacıyla her yılsonunda 80 kişilik öğrenci

grubu ile konser çalışması sergilenmektedir.



69

Uygulanan Okul : 80. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ

YILSONU BAHAR KONSERİ



70

Uygulanan Okul : 80. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ

FELSEFE GÜNLERİ

Öğrencilerimizin Felsefe Günleri aracılığıyla,

kavramlar hakkında akıl yürütmeyi ve kavramları

tanımlamayı, sınıflamayı, ayırt etme becerilerini

geliştirmelerini sağlamak amacıyla il çapında

düzenlenen etkinliklerdir.



71

Uygulanan Okul : 80. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ

FELSEFE GÜNLERİ



72

Uygulanan Okul : 80. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ

MÜNAZARA EĞİTİMLERİ

Öğrencilerin münazara kurallarını öğrenmelerini, analitik

düşünmelerini, empati yeteneği geliştirmelerini,

düşünceye saygıyı öğrenmelerini, iletişim ve etkileşim

becerileri kazanmalarını, kendine güven duygusu

kazanmalarını, liderlik becerisi kazanmaları amacıyla

Edirne Münazara Eğitim Günleri düzenlenmektedir.



73

Uygulanan Okul : 80. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ

MÜNAZARA EĞİTİMLERİ



74

Uygulanan Okul : 80. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ

EGAP PROJESİ

(ELİF GİZEM AKKAYA BİLİM VE TEKNOLOJİ PROJE 

SERGİSİ)

Bilim, teknoloji ve mühendislik kavramlarını öğrencilere

aşılamak ve insan yararına projeler üretmek, temel

elektronik, robotik, kodlama, enerji, biyomedikal ve daha bir

çok alanda aylar süren eğitimlerde lise öğrencilerine teknik

açıdan gelişim sağlarken diğer yandan da üniversite okuma

ve mühendislik mesleği konusunda gerekli farkındalığa

ulaşmaktadırlar.



75

Uygulanan Okul :ATATÜRK ORTAOKULU

BİLİM EVRENİ

Öğrencilerimizin Bilim İnsanları ile tanışıp bilimin harikalar

dünyasında kendilerini de bir gün bu insanların ulaştıkları

yerlerde hayal etmelerini sağlamak, bilime karşı merak

uyandırmak, bilim insanlarını örnek alarak araştırmaya

yönelmelerini sağlamak amacıyla okul içinde öğrencilerin

sürekli kullandıkları ve okul içerisinde aktif bir yaşam alanı

oluşturarak bu yaşam alanında tüm dünyaya mal olmuş bilim

insanlarının yanında ülkemizin yetiştirdiği ancak henüz

öğrenciler tarafından tanınmayan Türk Bilim İnsanları ile de

tanışmalarını sağlamak için yapılan etkinliklerdir.



76

Uygulanan Okul :ATATÜRK ORTAOKULU

BİLİM EVRENİ



77

Uygulanan Okul :HACIİLBEY MENSUCAT SANTRAL 

ORTAOKULU

WEB 2.0 UYGULAMALARI

Öğrencinin teknolojik araç ve programlar kullanarak

İngilizce dersini etkin öğrenmesi sağlamak amacıyla

okulumuzda sınıf içi etkinlikleri uygulanmaktadır.



78

Uygulanan Okul :HACIİLBEY MENSUCAT SANTRAL 

ORTAOKULU

LUDO GAME

Öğrencilerin İngilizce fiilleri rahatça öğrenmesi ve kelime

hazinesinin zenginleştirilmesi amacıyla Kızma Birader

oyunu öğretmenlerimiz tarafından İngilizce dersine

uyarlanarak etkinlikler yapılmaktadır.



79

Uygulanan Okul :HACIİLBEY MENSUCAT SANTRAL 

ORTAOKULU

HAFTANIN SORUSU

Öğrencilerimizin dilimizin mecazlı söz oyunlarını daha

kolay kavramalarını sağlamak amacıyla Kültür Edebiyat

Kulüp panosunda her hafta Türkçe dersi ile ilgili anlama ya

da dikkate dayalı zeka soruları sorulmaktadır. Doğru cevabı

öğretmenler odasındaki Edebi Çözümler Kutusuna

atılmaktadır.



80

Uygulanan Okul :HACIİLBEY MENSUCAT SANTRAL 

ORTAOKULU

AKIL OYUNLARI KÖŞESİ

Gönüllü öğretmenler tarafından yazılan sorularla

öğrencilerin mantıksal zekalarına katkı sağlamak amacıyla

okulda oluşturulan Akıl Oyunları köşesinde yer alan tahtaya

her hafta Pazartesi günü yeni bir zeka sorusu yazılıp, Cuma

gününe kadar öğrencilerin çözümlerini cevap kutularına

atması sağlanır ve Pazartesi günleri bir önceki haftanın

doğru çözümü ve doğru cevap verenler panoda

yayımlanır.29 Ekim haftası başlayan yarışma 23 Nisan

Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı haftasında sonuçlanır

dereceye giren öğrencilere ödül verilir.



81

Uygulanan Okul :HACIİLBEY MENSUCAT SANTRAL 

ORTAOKULU

AKIL OYUNLARI KÖŞESİ



82

Uygulanan Okul : İPSALA ATATÜRK ORTAOKULU 

ATATÜRK ORTAOKULU DAVRANIŞ 

LİDERLERİ

Öğrencilerimizin yapılan etkinlikle Atatürk Ortaokulu

Davranış Liderlerini belirlemiştir.



83

Uygulanan Okul : UZUNKÖPRÜ İKİNCİ MURAT ORTAOKULU

OYUNLARLA MATEMATİK

Öğrencilerimizin başarılı olabilmeleri,

konuyu kalıcı şekilde öğrenmeleri ve derse

ilgilerinin artması amacıyla düzenlenen

etkinliklerdir. Bu etkinliklerde Tam Sayılar

ve Asal Sayılar konuları işlenirken tam

sayılar için ‘Deve Cüce’ oyunu, Asal

Sayılar için ise ‘Çizgi Oyunu’dan

yararlanıldı. Deve Cüce oyununda söylenen

sayı bir öncekinden büyükse kalkılır,

küçükse oturulur veya pozisyona göre

eylemsiz kalınır. Çizgi Oyununda ise yere

çizilen çizgi Asal ve Asal olmayan sayıları

temsil eden bölgeleri birbirinde ayırır.

Öğrenciler söylenen sayının özelliğine göre

o kısma zıplar.



84

Uygulanan Okul : YUSUFHOCA ORTAOKULU

ÇÖP OLMASIN

Öğrencilerin merhamet duygularının gelişmesi, ince motor

becerileri ile parmak kaslarının gelişmesi ve tasarım

yapabilmelerini sağlamak amacıyla tükettiğimiz meyve

sebze kabuklarını işlevsel hale getirerek soğuk kış

günlerinde hayvan dostlarımız için beslenme kabı haline

getirmektir.



85

Uygulanan Okul : K.A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU

OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME

Öğrenciler kılık kıyafet, okul ve sınıf kurallarına uymaları,

söz hakkı alarak konuşmaları, öğretmeni sessiz beklemeleri,

birbirlerine ve öğretmene saygılı davranmaları vb. kurallara

uyma alışkanlığı kazanmaları amacıyla her hafta belli

kriterler üzerinden derse giren öğretmenlerce puanlama

yapılarak haftanın ve ayın birincisi seçilen sınıfı

ödüllendirme projesidir.



86

Uygulanan Okul :EDİRNE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

EDİRNE LİSELER ARASI PSİKOLOJİ 

SEMPOZYUMU

Öğrencilerin psikoloji ve psikolojik kavramlar

hakkında bilgi sahibi olmaları, yorumlama

gücü kazanmaları ve geliştirmeleri amacıyla

Marmara’daki tüm liselerin katılımıyla

Psikoloji konularının tartışıldığı sempozyum

düzenlenmiştir.



87

Uygulanan Okul :EDİRNE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

EDİRNE LİSELER ARASI PSİKOLOJİ 

SEMPOZYUMU



88

Uygulanan Okul :EDİRNE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

OKUL İÇİ SINIFLAR ARASI 

MÜNAZARA TURNUVASI

Öğrencilerimizin analitik düşünme, sorgulama,

toplum önünde kendini ifade edebilme yetilerine

katkı sağlamak amacıyla okulumuzda tüm sınıfların

katıldığı bir münazara turnuvası düzenlenmiştir.



89

Uygulanan Okul :EDİRNE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

SSDS KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL 

SORUMLULUK KULÜBÜ

Öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerine sahip, liderlik yönü

kuvvetli, iletişim becerileri yüksek, sosyal sorumluluk

sahibi, yaratıcı, özgüvenli bireyler olarak yetiştirmeleri

amacıyla Girişimcilik ve Sosyal sorumluluk içerikli

projelerle huzur evi, sevgi evi vb. yerlere geziler

düzenleyerek sanatsal faaliyetlerde bulunarak yapılan

etkinliklerdir.



90

Uygulanan Okul : KEŞAN ALİ KALE VE KARDEŞLERİ İLKOKULU

HAFTALIK DOĞUM GÜNÜ 

KUTLAMASI

Her öğrencimizin kendini değerli hissetmesi amacıyla

hafta içinde doğum günü olan öğrencilerimizin resimleri

cuma günü dijital panoda sergilenmekte, kapanış

töreninde hediyeleri verilmektedir.



91

Uygulanan Okul : KEŞAN ALİ KALE VE KARDEŞLERİ İLKOKULU

TEŞEKKÜR BELGESİ 

Okulumuzda devamsızlık oranının azaltılması

amacıyla ay içerisinde hiç devamsızlık yapmayan

öğrencilere o ay sonunda teşekkür belgesi

verilmektedir.



92

Uygulanan Okul : KEŞAN KURTULUŞ İLKOKULU

SINIF GÖREVİM

Öğrencilerin görev bilinci kazanması, sorumluluk alma

konularında yeteneklerini geliştirmeleri, sınıfını benimseme

etrafına duyarlı olma günlük yaşamın inceliklerini fark etmeyi

öğrenmeleri, işini iyi yapmazsa toplumdan göreceği tepkiyi

fark etmeleri amacıyla anasınıfı öğrencilerinin sınıf içinde

ışık, oyuncak, temizlik, atık malzeme, çiçek, kağıt ve kitap

sorumlusu başlıklarında görevlerinin belirlenmesi ve işini iyi

yapan öğrencilerin arkadaşları tarafından takdir edilmesidir.



93

Uygulanan Okul : KEŞAN KURTULUŞ İLKOKULU

SINIF GÖREVİM



94

Uygulanan Okul : KEŞAN ANAFARTALAR İLKOKULU

YAŞAYAN KORİDORLAR

Öğrencilerin boş zamanlarında ilgi alanlarına yönelik

çalışma yaparak zamanlarını verimli geçirmeleri ve

yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla öğrenciler için

ressamlara davet, küçük müzisyenler, okuma, sportif yer

çizimleri köşeleri oluşturularak teneffüslerde ve öğle

arasında ilgi alanlarına yönelik etkinlikler

gerçekleştirmeleridir.



95

Uygulanan Okul : KEŞAN PAŞAYİĞİT İLK/ORTAOKULU

İYİ Kİ DOĞDUN, İYİ Kİ 

BİZİMLESİN PROJESİ

Öğrencilerin okula aidiyet duygularının geliştirilmesi ve

okulda önemsendiğini, değerli ve özel olduğunu hissetmesi,

çocuklar arasındaki eşitsizliğin giderilmesi amacıyla her gün

doğum günü olan öğrencilerimizin isimlerinin Doğum Günü

Dijital Panosuna yazılması, bir öğretmeni ile fotoğrafının

okulun sosyal medya hesaplarında yayınlanmasıdır.



96

Uygulanan Okul : KEŞAN GAZİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU

VEFA TOPLANTILARI

Öğrencilerimizin diğer kurum ve kuruluşları tanıması

ve işleyişlerini fark etmeleri ayrıca kurumların da

öğrencileri tanıması amacıyla belirli günlerde

öğrencilerle kurumları bir araya getiren toplantılar

yapılmasıdır.



97

Uygulanan Okul : KEŞAN KTSO MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU 

LİSESİ

SAĞLIK SOKAĞI

Öğrencilerimizin derste öğrendiği teorik bilgileri pratiğe

dönüştürmesi amacıyla Sağlık Sokağı kurulmuş, bu sokakta

Boy-Kilo-Vücut Kitle İndexi hesaplama tansiyon ölçümü-

kan şekeri ölçümü ve tüm konularda sağlık eğitimi

ünitelerine yer verilmiştir. Gerek okulumuzu ziyarete

gelenler gerekse öğrenci ve velilerimize yönelik farkındalık

sağlamak hedeflenmiştir.



98

Uygulanan Okul : KEŞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

KİTABIM ÇINAR AĞACINDAN 

Öğrencilerin okuma ve anlama düzeylerini

geliştirmek amacıyla çınar ağacında kitaplık yapıp

öğrencilerin okumaya teşvik edilmesidir.
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Uygulanan Okul : HASAN SEZAİ AİHL

ŞERBET TADINDA GECE

Pansiyonlu öğrencilerimizin sosyalleşmesi, bilgilenmesi

amacıyla pansiyonda kalan öğrencilerimiz misafirlerimizle

buluşuyor. Birden fazla uyruğa sahip öğrencilerimiz şerbet

yapımındaki çeşitli meyveleri, misafirimiz de şekeri temsil

ediyor. İkisinin birleşmesi ile şerbetimiz geceye hoş bir tat

bırakıyor.
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Uygulanan Okul : HASAN SEZAİ AİHL

ÖDÜLLENDİRME 

Öğrenci başarısının ödüllendirilmesi ile

öğrencilerimizin derslerine daha çok

güdülendiklerinin bilinciyle sınavlarda 100 alan

öğrencilerimize çeşitli ödüller vererek onları bir

sonraki sınav için güdülerken diğer öğrencileri de

teşvik ediyoruz.
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Uygulanan Okul : MİMAR SİNAN ORTAOKULU

Öğrencilerin okul içerisinde ve gündelik hayatlarında olumlu

davranışlarını geliştirmesi ve desteklenmesi, sinemaya

gitmeyen öğrencimizin kalmaması amacıyla okulda ve günlük

hayatında olumlu davranış gerçekleştiren öğrencilerimize ders

öğretmenleri tarafından ödül kartı verilmekte ve bu kartlar

öğrenci tarafından ailesine imzalattırıldıktan sonra idareye

teslim edilerek bir kutuda aylık periyotlar halinde

toplanmaktadır. Tüm öğrencilerin önünde 3 kart rastgele

çekilerek öğrenciler istedikleri öğretmeniyle birlikte yemek

ve sinema ödülü kazanmaktadırlar.

ÖDÜL KART SİSTEMİ 

UYGULAMASI
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Uygulanan Okul : MİMAR SİNAN ORTAOKULU

ÖDÜL KART SİSTEMİ 

UYGULAMASI
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Uygulanan Okul : MİMAR SİNAN ORTAOKULU

İLMEK İLMEK SEVGİ YUMAĞI

Akademik başarısızlığı nedeniyle okuldan uzaklaşan

öğrencilere yetenekleri ile okulda var olma şansı tanımak

amacıyla Proje kapsamında öğrencilerin yeteneklerini fark

etmeleri sağlanmış, Amigurumi örgü çalışmaları yapılmıştır.
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Uygulanan Okul : LALAPAŞA CUMHURİYET ORTAOKULU

KENDİ MATERYALİMİ 

TASARLIYORUM

Öğrencilerin el becerilerinin gelişmesi ve tarihimizde önemli

bir yeri olan fethin akılda kalıcı bir şekilde öğrenilmesi

amacıyla çeşitli araç gereçlerle İstanbul’un maketinin

hazırlanmasıdır.
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Uygulanan Okul : LALAPAŞA CUMHURİYET ORTAOKULU

YEMYEŞİL BİR SINIF

Öğrencide sorumluluk bilincini oluşturup başarma

duygusunu tatması amacıyla her çocuğun bir bitki sahibi

olup sene sonuna kadar bitkinin bakımını üstlenmesidir.
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Uygulanan Kurum: Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

YEMYEŞİL BİR SINIF

Edirne’mizde Öğrencilerimizin Gelişimine Katkı Sunmak ve Teknolojiyi

Bilinçli Kullanmalarını Sağlamak Amacıyla “EBA İçerik Geliştirme Ders

Videoları” Çekimi Gerçekleştiriliyor.

Uzunköprü İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzce hazırlanan ders videoları

çekimi gerçekleştirilmiş olup, EBA sayfasında yayına sunulmuştur.



‘‘MUTLU ÇOCUKLAR, GÜÇLÜ TÜRKİYE’’ 


