


Almanca Öğretmenliği Bölümü

ERKEN İNGİLİZCE
Proje Danışmanı:

Öğr. Gr. Dr. ARZU ORHAN

Proje Ekibi Üyeleri:
Sefa Nur TUNÇ

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar:
Bursa Uludağ Üniveristesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Anabilim Dalı 

Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu

ÖZET PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

PROJE HEDEFLERİ

Erken yaşta yabancı dil eğitimi çocuğa pek çok avantaj sağlar. Bu 
dönemde öğrenmenin daha kolay olmasının yanı sıra yabancı dil 
eğitimi ile birlikte çocuğun algısının ve öz güveninin gelişmesi, 
farklı kültürlerin varlığını fark etmesi, ikinci bir dili doğal yolla 
eğlenerek öğrenmesi, daha sosyal ve girişken olması erken yaşta 
dil eğitiminin avantajlarındandır. Çocuğun sadece dil gelişimini 
değil zihinsel gelişimini de olumlu etkileyecektir. Erken yaşta dil 
eğitimi alan çocuğun düşünme, odaklanma, matematiksel bakış 
açısı kazanma gibi zihinsel becerilerinde de olumlu gelişim 
gösterdiği araştırmalarda kanıtlanmıştır. Bu proje kapsamında 
yabancı dilin erken yaşta öğretiminin ne denli önemli olduğuna 
ilişkin bilgilerin verilmesi ve çocukların erken yaşta görerek, 
duyarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erken yaşta dil öğrenme, Yabancı dil 
öğretimi

Bu projenin temel hedefi çocuğa erken yaşta yabancı bir dili 
basit ve etkili yöntemlerle öğretmek ve sevdirmektir. Bu hedef 
doğrultusunda eğitici oyunlar, şarkılar ve farklı konulara ilişkin 
(renkler, sayılar, hayvanlar, meyve ve sebzeler, meslekler vb.) 
çeşitli çalışma kağıtları hazırlanmıştır. 

HEDEF KİTLE

Bu projenin hedef kitlesi 5-6 yaş aralığındaki anasınıf 
öğrencileridir.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

https://www.instagram.com/egitimthu/
https://www.facebook.com/egitimthu/
https://www.instagram.com/sht_pyd_onb_orh
an_tezcan_io/

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

Bu projede erken yaşta yabanci dil öğretimine ilişkin, farklı 
konular kapsamında, öğrencilerin düzeylerine uygun, çalışma 
kağıtları hazırlanmıştır. Bir diğer faaliyette eğitici şarkılardan 
yararlanılmıştır. Ayrıca Learning Apps uygulaması kullanılarak 
öğrenciler için ‘’Gruplara doğru eşleştirme’’ ve ‘’At Koşusu’’ adlı 
iki farklı dijital oyun tasarlanmıştır. Bu oyunlara; 
https://learningapps.org/display?v=pstsew5gk22 , 
https://learningapps.org/display?v=pgr4r7ec322 
bağlantılarından ulaşılabilir.

SOSYAL FAYDA

Proje kapsamında oluşturulan eğitici oyunlar, 
şarkılar ve çeşitli çalışma kağıtları sayesinde 
öğrencilere erken yaşta yabancı bir dili eğlenerek 
öğretildiği düşünülmektedir. 

SÜRDÜREBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Hazırlanan çalışmalar eğitim fakültesinde okuyan 
öğretmen adayları ve meslek hayatını devam 
ettiren öğretmenlerle paylaşılabilir.

https://www.instagram.com/egitimthu/
https://www.facebook.com/egitimthu/
https://www.instagram.com/sht_pyd_onb_orhan_tezcan_io/


Almanca Öğretmenliği Bölümü

KÜTÜPHANEDE BİLGİ İŞLEM

Proje Danışmanı
Öğr. Gör. Dr. Arzu ORHAN

Proje Ekibi Üyeleri
Derya ARSLAN, Damla ÇETİN, Ayçanur DOĞAN

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar
Nizam Karasu AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Anabilim Dalı

ÖZET
Büyük bir öğrenci sayısına sahip olan lisemizde 
kütüphane hizmeti gerek kaynakların çokluğu, gerek 
bu kaynakların düzensiz ve sisteme kayıtsız şekilde 
durması öğrenciler açısından elverişsiz bir ortam 
sağlıyor. Bu projemiz; kitapların düzene girmesini, 
bilgisayar ortamında kalıcı bir sistemde kayıt altına 
alınmasını, dolayısıyla da bilgiye erişecek olan hedef 
kitlemiz için kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

Anahtar Kelimeler: Kütüphane, sistem, kitap, bilgi

PROJE HEDEFLERİ
Bu proje ile bilgisayarları çöken bir lisenin 
kütüphanesine dair var olan bilgileri daha kalıcı bir 
sisteme yeniden kazandırma hedeflenmiştir. Bu 
sayede lisenin öğrencileri için bilgiye ulaşımı 
kolaylaştırmak hedeflenmiştir.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI / WEB SİTESİ
https://kitapi.net/uye/profil/u142139749#
https://nkarasu.meb.k12.tr/
https://www.instagram.com/egitimthu/
https://www.facebook.com/egitimthu/

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Bu projede, bir lisede bulunan kütüphane öncelikle 
düzenlendi. Kitaplar kategorilerine uygun şekilde 
yerleştirilmesi sağlandı. Daha sonra kütüphane 
bilgileri kitapi.com adlı sanal kütüphane sistemine 
aktarıldı ve kitaplar için barkodlar bastırıldı.

SOSYAL FAYDA
Bu projeyle okulumuz öğrencileri aradığı bilgiye daha 
hızlı ve kolay yoldan ulaşabilecek. Kütüphanede 
verimli vakit geçirmeye yardımcı olacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI
Kütüphane bilgileri sanal ortamdaki sisteme 
aktarıldığı için, sonraki süreçte öğrencilerin kitap 
alışverişi sırasında kolaylık sağlanabilir. Kitapları, 
bulundukları kategorilerden zorlanmadan bulabilir. 
Kütüphaneye yeni kitaplar getirilirse , sisteme 
sorunsuz şekilde aktarılabilir.

HEDEF KİTLE
Bu projenin hedef kitlesi 14- 18 yaş arası lise 
öğrencileridir.

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

https://kitapi.net/uye/profil/u142139749
https://nkarasu.meb.k12.tr/
https://www.instagram.com/egitimthu/
https://www.facebook.com/egitimthu/


ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI
PROJENİN ADI

GÖRME ENGELLİLERE EĞİTİM DESTEĞİ
Proje  Danışmanı
Dr. ARZU ORHAN

Proje Ekibi Üyeleri
BERFİN BAHAR ÜÇYOL

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar
BUGES – Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü

Görme engelli lise ve üniversite çağındaki
gençlere gönüllü olarak yabancı dil , sınavlara
hazırlık konularında birebir dersler yapılarak
eğitim desteği verilir. Dersler öğrencinin
ihtiyacına göre planlanır. Konu anlatımı ve soru
çözümü yapılarak dersler işlenir.

Anahtar Kelimeler: eğitim,yabancı dil

13-25 yaş arası ortaokul lise ve üniversiteye
devam eden görme engelli bireyler

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

Projemizin asıl hedefi görme engelli gençlere 
gönüllülük esasına dayalı olarak verilen 
derslerle onların hayatlarında kolaylık 
sağlamak , ihtiyaçları olan derslerde birebir 
eğitim desteği sağlamaktır.

Proje sonunda eğitim verilen görme engelli 
gençlerin, hazırlandıkları sınavlarda istedikleri 
sonucu elde etmeleri veya yabancı dilde istedikleri 
düzeyde konuşma , anlama ve yazma becerilerinin 
gelişmesi beklenmektedir. 

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Projenin devamlılığını sağlayabilmek için 
çevremiz ve sosyal medya aracılığıyla 
farkındalık yaratarak daha çok insanı 
gönüllülüğe teşvik edebiliriz. Herkesin 
alanlarına ve kişisel yeteneklerine göre 
öğrenciler bulunup eğitimin devamı 
sağlanabilmektedir.

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu
http://www.buges.org/
İnstagram/niluferbuges
Facebook/bugesnilufer

Her hafta öğrenciyle ortak kararla belirtilen 
saatlerde iki saatlik dersler işlenmektedir.
Derslerde konu anlatımı ve soru çözümü 
yapılır.
Yabancı dil derslerinde diyaloglarla öğrencinin 
anlama, konuşma ve telaffuz becerileri 
geliştirilir.



ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

BİR LİSAN BİR KÜLTÜR
Proje  Danışmanı
Dr.Arzu ORHAN

Proje Ekibi Üyeleri
Aslı TEZGEL ÇAKMAKÇI

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar
Mustafakemalpaşa Belediyesi

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Anabilim Dalı  

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin sağlayacağı mekan, tanıtım

materyalleri ve duyuru desteği ile ilçede yaşayan ilköğretim çağı 10-

14 yaş aralığındaki çocuklara, ortaöğretimde zorunlu ders olarak

okutulacak Almanca dersine hazırlık olması amacıyla Alman dilini

A1 seviyesinde ücretsiz olarak öğretmek, Kurum bünyesinde

oluşturulacak en az 10 en fazla 20 kişilik bir sınıfta A1 seviyesinde

basit düzeyde cümleleri anlayabilme, kendisi hakkında genel bilgi

verebilme, başka birinden bir şeyler rica edebilme, başka

tanıdıklarını ve sahip olduklarını kısa cümlelerle anlatabilme

yetisine sahip olmalarını sağlamak.

Anahtar kelimeler: Yabancı dil öğretimi, Almanca, interaktif

öğrenme

Kamu kuruluşuyla yapılan bu çalışma örnek olabilir ve ücretsiz

Almanca kursu sürekli haline gelebilir.

Hazırlanan çalışma eğitim fakültesinde okuyan öğretmen

adayları ve meslek hayatını devam ettiren öğretmenlerle

paylaşılabilir.

PROJE HEDEFLERİ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

ÖZET SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

HEDEF KİTLE

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

SOSYAL FAYDA

SOSYAL MEDYA HESAPLARI,WEB SİTESİ, SON SÖZ

https://www.instagram.com/egitimthu/
https://www.facebook.com/egitimthu/
http://www.mustafakemalpasa.bel.tr/
https://www.instagram.com/1881mustafakemalpasa/
https://www.facebook.com/1881mustafakemalpasa/

Proje aracılığı ile kursa katılan 10-14 yaş aralığındaki öğrencilere
yabancı dil öğrenimini hakkında farkındalık oluşturulduğu
düşünülmektir.

✓ Öğrenilen her konuda oyun ile öğretme yolu ile dinleme ve
konuşma alıştırmaları yapıldı.

✓ Sadece Almanca değil aynı zamanda Alman kültürünün de
öğretileceği için öğrenimi destekleyici o dilin kültürüne ait video,
ses bantları ve şarkıları paylaşıldı.

✓ Kaynak olarak kitap yerine ders planı yapıldı ve bu doğrultuda
interaktif uygulamalar kullanılarak yabancı dil öğrenimi zorlayıcı
olmaktan çıkarılıp keyifli hale getirildi.

✓ Öğrencilerden öğrendiklerini günlük yaşamlarına aktarabilmeleri
için her ders bitiminde kısa bir metin hazırlamaları istendi.

✓ Almancanın öğretiminde rol yaparak öğrenme kullanıldı.

Projenin hedef kitlesi 10-14 yaş aralığındaki ilköğretim çağındaki 
öğrencilerdir. 

✓ Yaş grubuna uygun görsel ve işitsel öğelerle okuma, konuşma,
dinleme ve günlük hayatta kullanma becerileri kazandırarak
Almanca’yı öğretmek,

✓ Almanca’yı öğretirken bir yandan da Alman kültürü hakkında bilgi
vermek,

✓ Ortaöğretiminde “Zorunlu İkinci Yabancı Dil” olarak okutulan
Almanca dersine hazırlık aşaması oluşturmak ve ders başarısını bu
yolla arttırmak,

✓ Öğrencilerin, alışkın oldukları klasik öğrenme ortamından çıkıp ilgi
duydukları sanal ortamda, alternatif Almanca uygulamalarıyla
ilgilerini çekmek ve bilgilerini destekleyerek geliştirmek,

✓ Öğrencilere ikinci bir dil bilmenin önemini kavratmak.

https://www.instagram.com/egitimthu/
https://www.facebook.com/egitimthu/
http://www.mustafakemalpasa.bel.tr/
https://www.instagram.com/1881mustafakemalpasa/
https://www.facebook.com/1881mustafakemalpasa/


ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

PROJENİN ADI

GÖRME ENGELLİ BİR GENÇLE
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

Proje  Danışmanı
DR. ARZU ORHAN 
Proje Ekibi Üyeleri

SILA KALEM

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Anabilim Dalı

BUGES-Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü

ÖZET:
Bir engel bir hayatı nasıl etkiler? Topluma hizmet adı
altında bir gence yardımcı olmak belki de o insanın
hayatına dokunmak gibi. Hayatının en kıymetli ve
nerdeyse en önemli zamanlarında ondaki eksik parçaları
tamamlamak bu proje vesilesiyle bir genç kıza yardımcı
olmak bu proje ile beraber mümkün kılındı. Üniversite
sınavı için çalışmalarına önünde hiçbir engel olmadan
devam etmesi ve bu amaca hizmet etmek çok güzel bir
durum. Lise son sınıf öğrencisinin mutlaka yapması
gereken şeylerden biri bol bol test çözmek olmalıdır. Bu
proje kapsamında yazıları seçip okuyamayan görme
engelli bir gence, her hafta kendi istediği bir derste ve
konuda bir konu anlatımı kitabı seçip yaklaşık bir saat
konu anlatımı okuyup kalan bir saatte de konuyla ilgili
soru çözümü yapmak bu süreçte çok büyük katkı sağlamış
olmalı. Bu süre sonunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS)‘nin çalıştığımız şekilde bir sınava girecek ve
emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alacak.
Anahtar kelime: YKS, test çözümü, görme engeli

PROJE HEDEFLERİ:
Görme engelli bir gençle YKS’ye hazırlık
yaparken bu yolda birlikte her hafta en az iki saat
belirlediğimiz derste ve derse ait konuda bir saat
konu anlatımı okuyoruz, kalan bir saatte de konu
ile ilgili soru ve problemleri çözüyoruz. Örneğin
Tarih dersinden bir saat Atatürk İlke ve
İnkılapları konusunu çalışıyoruz ve ardından
birlikte fikirleşerek soru çözümü yapıyoruz. En
sonunda ise emeklerinin karşılığını almasını
temenni ederiz.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
Bu proje kapsamında üniversite sınavı için hazırlanan
öğrencinin faydasına olabilecek en iyi yayınları seçip
en detaylı konu anlatımlarıyla beraber en detaylı
bilgiler verildi. Detayını öğrendiğimiz ünitenin en az
40 soru olmak üzere aynı yayından test soruları
çözüldü.

SOSYAL FAYDA:
Proje aracılığı ile görme engelli bir genç kız için
onun kariyerine dönük akademik çalışmalar
yapıldı. Bu onun ileriki hayatında istediği hedefe
ulaşabilecekse buna katkıda bulunmak topluma
bir hizmettir.

HEDEF KİTLE:
Projenin hedef kitlesi 17-18 yaş üniversite
sınavına hazırlanan görme engelli bir gençtir.

PROJE UYGULAMA 
FOTOĞRAFLARI:

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB 
SİTESİ, SON SÖZ:
https://www.facebook.com/bugesnilufer
https://instagram.com/niluferbuges?igsh
id=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/egitimthu/ 
https://www.instagram.com/egitimthu/

https://www.facebook.com/bugesnilufer
https://instagram.com/niluferbuges?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.instagram.com/egitimthu/


Almanca Öğretmenliği Bölümü

GÖRME ENGELLİLERE YABANCI DİL EĞİTİMİ
Proje  Danışmanı

Dr. Arzu Orhan

Proje Ekibi Üyeleri
Esra Gür

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar
Buges- Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Anabilim Dalı

Bu projenin hedef kitlesi 18-22 yaş arası görme engelli
öğrencilerdir.

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

Bu projede hedeflenen şey, verilen eğitim 
desteği doğrultusunda öğrenciye derslerinde 
kolaylık sağlamak için yardım ederek görme 
engelli öğrencinin yararına bir şeyler 
gerçekleştirmektir.

Projenin sosyal faydası görme engelli bireyin 
hayatında eğitim konusunda bir nebze de olsa 
eğitim görmede yaşadığı zorluklarda yardımcı 
olarak ders çalışma yükünü hafifletme yolunda 
yabancı dil dersi kapsamında okuma , anlama 
becerileri geliştirilerek ders yükü azaltılır.

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Proje devamlılığını sağlayabilmek adına 
çevremize projeden bahsederek ve sosyal 
medyada çeşitli paylaşımlar aracılığıyla ilgi 
çekerek farkındalık yaratılabilir ve insanlar 
gönüllülüğe teşvik edilebilir. Gönüllülerin 
projede yer alması durumunda istenilen 
talep doğrultusunda gönüllü 
görevlendirmesi yapılabilir.

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu
http://www.buges.org/
İnstagram/niluferbuges facebook/bugesnilufer

Projenin amacı; hedef kitle, ingilizce alanında
geliştirilerek, eğitim faaliyetleri doğrultusunda
ilerletilir. Bu proje ile üniversite düzeyindeki
öğrenciye gönüllü olarak yabancı dil konusunda
eğitim desteği verilir. Ders işleyişi öğrenci talep ve
doğrultusunda gerçekleştirilir. Öğrenciyi de derse
katarak anlaşılmayan yerlerde kelime ve cümle
sentezi yapılır ve konuyu pekiştirmesi sağlanır.
Verilen eğitimin sonunda kişi ingilizce eğitimini
başarılı bir şekilde tamamlar.

Anahtar Kelimeler: ingilizce,yabancı dil,eğitim

Her hafta görme engelli öğrenciye sesli metin 
okunur , eğer anlamadığı bölümler olursa tekrar 
sesli metin okunur. Ve bilmediği kelimeler ve 
cümleler hakkında öğrenciye soru sorma 
eşliğinde bilgi sahibi olması sağlanır. Bu sayede 
hem  öğrencinin dersi ilerletilir hem de yabancı 
dil bilgisi ilerletilir.



ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

KÜTÜPHANE BİLGİ İŞLEM PROJESİ
Proje  Danışmanı

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem BAŞAR

Proje Ekibi Üyeleri
Beyzanur BİLGİÇ, Elif Ecem KIRAÇ, Dilara ALYENİ

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar

Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

PROJE HEDEFLERİ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

«Kitaplarım, bana yetecek kadar büyük krallıktır.» 
William Shakespeare

Bursa Uludağ Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Topluma 
Hizmet Uygulamaları dersi adı altında hedefimiz Uludağ 
Üniversitesi Merkez Kütüphanesine gerekli desteği vermek. 
Almanca alanında eksiklikleri tamamlamak çeşitliliği 
sağlamak amaçlarımızdan biridir. Ayrıca çalışanlara ve 
kütüphane üyelerine yardımcı olmak, kütüphanemizi 
temiz, düzenli olmasında yardımcı olmaktayız. 

Bu projede Bursa Uludağ Üniversitesi Dr. Fuat Sezgin 

Merkez Kütüphanesi Kitap koleksiyonlarını düzenlemede, 
geliştirme ve genişletmede yardımcı olduk ve bizden sonra 
gelecek nesiller için daha geniş yelpazeli kitap koleksiyonu 
bırakmak ilk amacımız oldu. Kütüphaneyi kullanan 
insanlara ve kütüphanede çalışan insanlara yardımcı olmak 
faaliyetlerimiz arasındadır. 

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 
Bölümü olarak üniversitemizin kütüphanesinde çalışarak 
hem tecrübe kazanıldı hem de danışmanlık ve Alman Dili 
Edebiyatı kataloğunu genişletme gibi projeler üzerinde 
çalışıldı ve kütüphanemize mümkün olduğunca yardım 
edildi.

Kütüphanemizin personelinin çalışma yükünü azaltma, 
Alman Dili Edebiyatı ve Alman dili edinimi kitapları sayısını 
arttırma ve okulumuzdaki Alman dili gören herkese bu 
konuda fayda sağlama. 

HEDEF KİTLE

Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri, çalışanları ve 
kütüphaneye üye olan herkes bu projenin hedef kitlesidir.



ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ

TEMA:EĞİTİM / DERS DESTEĞİ 

ANADOLU LİSELERİNE YABANCI DİL (ALMANCA) DERS 
DESTEĞİ

Proje  Danışmanı
Öğrt. Gör. Dr. Çiğdem BAŞAR 

Proje Ekibi
Duygu ZEYREK

Projeye Katkı Sağlayan Kurum
Bursa / Yıldırım YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU LİSESİ 

Projemin amacı Almanca dersleri için yeterli sayıda
öğretmeni bulunmayan okullara ve ya bir eğitmene

ihtiyacı olan okullara bu konuda yardımcı olmak ve

maddi amaç gütmeksizin ders desteğinde bulunmaktır.
Bu proje için mezunu olduğum devlet lisesini seçerek

gerekli görüşmeleri sağladım. Aldığım olumlu sonuçlar
neticesinde 03.03.2022 tarihinde projeme başlamış

bulunarak projemin ilk adımlarını atmaya başlamış
bulunmaktayım. Projemin sonucu olarak Uludağ

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Ana

Bilim Dalı öğrencisi ve aday öğretmen olarak ,

edindiğim aday öğretmenlik kimliği ve edindiğim bilgiler

ışığında bir devlet lisesinde gönüllü olarak öğretmenlik
yaparak liseye en çokta öğrencilere büyük bir yarar

sağlayacak olduğumu düşünmekteyim.

Anahtar Kelimeler : Ders desteği, Almanca

Yabancı dil olarak Almanca ders desteğinde bulunmak 
ve öğrenciler için Almanca üzerine pandemi sonrası 

iyileştirmeler yapmaktır.

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

PROJE HEDEFLERİ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

İlk olarak tanışma ve üniversite ya da meslek seçimine
yönelik bir faaliyet olarak başlangıç yapılarak sonrasında
Almanca dersine yönelik çalışmalarıma başlanacaktır. Bu

aşamada kullanılacak kitap Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği
Deutsch macht Spaß A1.2 kitabıdır. 11. Sınıf öğrencileri ile 2 

saat boyunca 10 haftalık proje süremiz boyunca

kitabımızdaki sıra ile konular işlenecek, ek olarak akıllı tahta

kullanımı ile Almanca öğretimine teknolojiyi entegre ederek

ders yapılması konusunda çalışmalar yapılacaktır. Gerekli

yerlerde farklı faaliyetler ile öğrenmede kolaylıklar 
sağlanacaktır. 

Öğrencilerin ihtiyacı olan ders desteğinin sağlanarak, ders

esnasında tüm öğrencilere Almanca dersi

kapsamında ulaşmak ve derse katılımlarını sağlamaktır.

Hedef kitlem 11. sınıf İkinci Yabancı Dil olarak Almanca dersi

gören Anadolu Lisesi öğrencileridir.





Abdullah Mert AKÇAY | Ayşe Nur GÖKTEPE | 
Sadeq Mohammed Ali AL-TURKİ | Lamin SİETA 

 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ

Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği öğrencileri
olarak çeşitli yerlerden destek alarak ve farklı etkinlikler

yaparak sevgiyi sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.
 

HEDEF KİTLE
Herhangi bir yaş fark etmeksizin kalbine sevgi

aşılayabileceğimiz her bir birey bizim hedef kitlemizde yer
almaktadır.

 
FAALİYETLER

Nilüfer Kent Konseyi ve Tog topluluğu ile birlikte patili
dostlarımız için kedi tırmalama tahtası yaptık ve gereken

yerlere dağıtımını sağladık. Ahbap topluluğu ile birlikte kedi ve
köpek evi inşa ettik. Daha sonrasında birçok hayvan besleme

etkinliklerinde yer aldık. Kestel'de anaokulu çocukları ile buluşup
onlara hayvanlar hakkında bilgi vererek hayvanlara vermesi için

mama dağıttık. Orhaneli'ndeki köy okuluna giderek kırtasiye
malzemeleri hediye ederek birçok oyun oynayıp onların yüzlerini

güldürdük. Ayrıca bireysel olarak günlük hayatımızda da bu
etkinlikleri devamlı kılmaya çalışıyoruz.

 
SOSYAL FAYDA 

Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler doğrultusunda insanlara sevgiyi
,paylaşmayı ve bir amaç uğruna severek uğraşmayı ve bunun

yanında işbirlikçi çalışma kaabiliyetini geliştirerek topluluk olma
bilincini yerleştirmeyi amaçlıyoruz. 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR  SEVGİ
Bilgisayar Öğretmenliği Programı                               Dr.Öğr.Üyesi ÖMER UYSAL

egitimthu



SU KITLIĞI

ALİ  SELİM
B�lg�sayar  ve  Öğret�m  Teknoloj� ler�

Öğretmenl�ğ�
 

eg�t�mthu                         eg�t�t�mthu

Topluma  H�zmet  Uygulamaları  Ders�
Kapsamında  ,  Su  Kıtl ığı  Konusunda

İnsanlar  B�l �nçlend�r� ld� .

PROJENIN HEDEFLERİ ,  SU KITLIĞI
KONUSUN NE KADAR CİDDİ BİR SORUN

OLDUĞUNU , YANLIŞ BİLİNEN
DOĞRULARI DÜZELTEREK İNSANLARIN

BİLİNÇLENMESİ SAĞLANDI.

Çalışmalar ortaokul öğrenc�ler�ne
yapıldı . Suyun geleceğ� hakkında

sorunları ve karşısında neler
yapab�lecekler�m�z anlatıldı.

Su arıtma f�rmasında çalışarak b�lg�
ed�n�ld�.İnsanlara anlatıldı.F�rma �le

anlaşma yapılarak %10'luk b�r �nd�r�m
yapıldı.Daha fazla k�ş�ye ulaşab�lmek

�ç�n sosyal medya platformları
kullanıldı.

https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=20101






FEN BİLGİSİ  ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN 
GÜNEŞ ENERJİSİ 

Prof. Dr. Zehra ÖZDİLEK
Doç. DR. Nurcan KAHRAMAN 

Asiye Şule ALYÜZ / Burçin ÜNAL
Burcu ÜNAL / Tuba Nur CELEP

Emrullah GELDİ

BURSA BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ 
Elvan ŞENYILMAZ

Bu projenin amacı sürdürülebilirlik kapsamı altında güneş enerjisi ve
güneş paneli kullanımını arttırmak, insanların güneş enerjisi ve güneş
paneli hakkında insanları bilgilendirmek, bilinçlendirmek, öğrencileri
Bilim ve Teknoloji Merkezi gibi mekanlara gelip, düzeneklerden
yararlanabilmeleri ve bilgilenebilmeleri adına eğlenceli aktiviteler
oluşturmaktır.

Belirttiğimiz amaçları yapabilmek adına kendimiz oluşturacağımız
bir aracı güneş paneliyle hareket edecek hale getirip her birini
kendine özgü güneş panelleriyle farklılaştıracağız. Farklılaştırmadan
kasıt her bir araca farklı boyutlarda güneş paneli takacağız. Bu sayede
öğrenciler güneş panelinin büyüklüğü ve şekliyle onun hareketi
arasındaki ilişkiyi öğrenmiş olacaktır. Daha sonra bu canlıları kendi
aralarında kıyaslayabileceğimiz yarışmalar düzenlenecektir.

Bu yarışmalar öğrencilerinin heyecanını arttıracaktır ve öğrenmeye
daha yatkın bir hale geleceklerdir. Aynı zamanda bunlar olurken
güneş panelleri ve kullanım alanları hakkında bilgiler verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Enerji, Güneş Enerjisi, Güneş
Paneli

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Yaptığımız proje ilerleyen yıllarda güneş enerjisiyle çalışan araba,
çadır, şarj aleti, wi-fi, trafik ışıkları, aydınlatmaların kullanımının
artışı için önemlidir. Tükenen kaynaklarımız düşünüldüğünde
yenilebilir enerji kaynaklarının önemi gün geçtikçe artmaktadır.
Projemiz sürdürülebilirlik enerji kaynaklarına yönelimi arttıracaktır.

*Sürdürülebilirlik kapsamı altında güneş enerjisi ve güneş paneli
kullanımını arttırmak.

*Öğrencilerin Bilim ve Teknoloji Merkezine katılımını arttırmak.

*Fen Bilgisi konularını somut hale getirmek.

*Hedef kitlenin öğrenmeye meraklı ve gayretli bir şekilde Fen Bilgisi
dersini dinlemesini sağlamak.

İlköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyleri temelde olacak şekilde her
yaş grubuna yöneliktir.

Bilim merkezine ziyaret ederek, proje için detaylı araştırma yaptıktan 
sonra Güneş paneli ile çalışan mekanik bir araç oluşturduk. 

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu

https://instagram.com/egitimthu?igshid=YmMyMTA2M2
Y=

*Bilim merkezlerine öğrencilerin katılımını arttırmak. 

*Gelen kişileri Güneş enerjisi, Güneş paneli hakkında 
bilgilendirmek.



FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

UZAY KİRLİLİĞİNİ ÖĞRENİYORUZ
PROJE DANIŞMANLARI                                                  PROJE ÜYELERİ

Prof.Dr.Zehra ÖZDİLEK                                                 Büşra Nur AŞAR I Damla AĞCABAY
Doç.Dr.Nurcan KAHRAMAN                                                            Nurgül BOZKURT

PROJEYE KATKI SAĞLAYAN KURULUŞ
Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi 

Aslı YILDIZ   I   Furkan TOMAK                                                                

ÖZET

Uzay kirliliği adından çok bahsettirmese de belki
şu an için değil ama geleceğimiz için büyük önem
taşımaktadır. Uzayda var olan kirlilik kapsamında
bilgilendirme amaçlı proje geliştirilmiştir. Bu
doğrultuda bu projede uzay kirliliği hakkında
bilgilendirici öğretici aynı zamanda da eğlenceli
bir etkinlik hazırlanmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI 

Yapılacak olan etkinlik veya benzeri
etkinlikler çeşitli öğrenme ortamlarında
öğrencilerle buluşturularak devamlılığı
sağlanmaktadır.

PROJE HEDEFLERİ

Projede ilkokul ve ortaokul düzeyindeki
öğrencilerine uzay kirliliği hakkında bilgi vermek
amacı esas alınmıştır. Bu amaç doğrultusunda
eğitici ve öğretici bir etkinlik tasarlanmıştır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER                   
Yapılan etkinlik sayesinde hedef kitlenin

uzay kirliliği hakkında fikir sahibi olması
sağlanmıştır.

SOSYAL FAYDA 

Geri planda kaldığını düşündüğümüz uzay kirliliği
hakkında hem hedef kitlenin hem de hedef kitle
dışındaki bir çok insanın bu konu hakkında fikir
sahibi olmalarını sağlamaktır.

WEB SİTESİ VE SOSYAL MEDYA 

• www.uludag.edu.tr/egitimth
• Instagram hesabımız:egitimthu

HEDEF KİTLE

Ortaokul (10-15 yaş) düzeyi öğrenciler.

http://www.uludag.edu.tr/egitimth


FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

UZAYI KEŞFEDELİM
Proje  Danışmanları

Prof. Dr. ZEHRA ÖZDİLEK
Doç. Dr. NURCAN KAHRAMAN

Proje Ekibi Üyeleri
AYÇA ULUTAŞ

AYDANUR TOKSÖZ
FATMA KOÇDEMİR

HATİCE KÜBRA ŞAHİN

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar
GUHEM

Uzay her yaştaki çocuğun ilgisini çeken bir konudur. Bu konuyu 
daha eğlenceli hale getirmek için “Uzay Çarkı” oyunu 
tasarlanmıştır. Oyunlar, öğrenmenin hem daha kolay hem de kalıcı 
olmasını sağlar. Çarkta geleneksel yöntemlerle hazırlanmış sorular 
yerine öğrencilerin dikkatini çekebilecek ilginç sorulara yer 
verilmiştir. Soruların öğrencileri araştırmaya yönlendireceği 
düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler:

Hedef kitle ortaokul öğrencileridir (11-14 yaş ).

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

Proje öğrencilere uzay ile ilgili geleneksel anlatımdan ziyade ilgilerini 
çekebilecek, onlarda merak uyandırıp eğlendirerek öğretmeyi 
amaçlamaktadır. Öğrenciler için hazırlanmış olan uzay çarkı etkinliği 
ve gezegenler hakkında ilginç bilgilerin yer aldığı afiş ile öğrencilerin 
dikkatlerinin çekilmesi amaçlanmıştır. Uzay çarkındaki sorular ile 
öğrenciyi düşünmeye teşvik etmek ve araştırmaya yönlendirmek 
amaçlar arasında yer almaktadır. Afiş ile de ilgi çekici bilgiler ile 
öğrencilere konuyu sevdirmek amaçlanmıştır.

Proje sonucunda öğrenciler öğrenmeyi daha kolay hale 
getirebilmenin yollarının olduğunun farkına varırlar. Uzay ve 
gezegenler hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler yaşadığı 
dünya ve güneş sistemini zihinlerinde daha anlamlı ve 
anlaşılır hale getirirler.

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI
Düz bir anlatımdan ziyade eğitici oyunlar kullanılarak eğitimde 
öğrenmenin daha sürdürülebilir hale getirilmesidir. Öğrencilerin 
derslere ve bilimsel konulara karşı dikkatini ve ilgisini bu tarz 
yeniliklerle ve ilgi çekici farklı etkinliklerle ortaya çıkarıp daha etkili, 
kalıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir öğrenme tekniği uygulanması 
gerektiği düşünülmüştür. bu tarz etkinliklere ve yeniliklere daha 
fazla yer verilmesi konusunda bir örnek proje hazırlanmıştır.

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu

https://instagram.com/egitimthu?igshid=YmMyMTA2M2Y=

İlk olarak öğrencilerin ilgisini çekebileceeği 
düşünülen bir uzay çarkı hazırlanmıştır. Uzay 
çarkında öğrencileri eğlendirecek ve öğretici 
bilgileri araştırma isteği uyandıracak sorulara 
yer verilmiştir. Çarkın daha ilgi çekici olması 
amacıyla resimler ile zenginleştirilmiştir. 
Gezegenler hakkında ilginç bilgilerin yer aldığı 
afiş ile de öğrenciler için eğitici materyaller 
hazırlanmıştır. 

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu


GERİ DÖNÜŞÜM ÜRÜNLERİYLE
BASİT RUBE GOLDBERG DÜZENEĞİ

Proje Danışmanı
Prof. Dr. Zehra ÖZDİLEK

Doç. Dr. Nurcan KAHRAMAN

Proje Ekibi Üyeleri
Ayşe Nur İMREN

Sibel GÜLER
Aleyna Nur HACCAR

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar
Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi

Giderek azalan ağaçların, bilinçsizce kullanılan kaynakların sonucu
olarak doğanın kirlenmesine göz yumulmasını engellemek için bu
proje tasarlanmaya başlandı. İnsanları başta geleceğimizin umudu
olan öğrencilerin bu farkındalığı oluşturmalarını hedeflerken hem
öğreten bunun yanında eğlendiren bir düzenek kurmak istenildi. Bu
basit düzenek sayesinde bir taraftan fen bilgisi dersi kapsamında
öğrencilere öğretilen enerji aktarımları ve basit düzenekler
gösterilirken diğer taraftan da dönüşüm ürünlerine ilgi toplamak
hedeflenmektedir. Sonuç olarak çocukların ilgisini çekeceğini
düşündüğümüz bu proje elde edildi. Bu sayede eğlenirken
öğrenmelerine olanak tanındı. Bu proje ve bunun gibi etkinlikler,
projeler öğrencilere doğaya karşı sorumluluğunu hatırlatarak hem şu
an hem de gelecek yaşantısında yenilenebilir ve sürdürülebilir bir
doğa sunar.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir çevre, geri dönüşüm, enerji
dönüşümleri, enerji aktarımı, geri dönüştürülebilir atıklar

İlköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyleri temelde olacak şekilde her
yaş grubuna yöneliktir

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

*Geri dönüşüm ürünlerini ilgi çekici hale getirmek
*Sürdürülebilirlik kavramını öğrencilere aşılamak
*Geri dönüşün bilinci oluşturmak
*Öğrenmeyi etkili ve eğlenceli hale getirmek
*Öğretmen adaylarına basit materyaller oluşturmak
*Fen Bilgisi konularını somut hale getirmek
*Geri dönüşümün eğitimde kullanım alanlarından bir tanesini 
göstermek

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI
Projenin devamlılığı konusunda derslerde ilgi çekmek veya 
öğretmen adaylarının öğrenmeyi daha etkili hale getirecek 
duyu organlarına hitap edecek şekilde bir materyal olarak 
kullanabilmeleri sürdürülebilirliği temsil eder. 

Doğanın korunumu ve devamlılığı için geri dönüşüm atıkları doğadan 
toplandı ve bu projeye katıldı. 

Hedef kitlemizden oluşan bir topluluk ile geri dönüşüm hakkındaki 
fikirlerini içeren, bize bu proje hakkında yönlendirici düşünceler 
sağlayan görüşmeler yapıldı.

Proje sonucunda öğrenciler enerji dönüşümlerini bu düzenek ile daha
iyi kavrar. Bilgilerini deneyimleyerek derinleştirir, daha kalıcı hale 
getirir. Bununla birlikte düzenekte kullanılan geri dönüşüm
malzemelerine karşı sorumluluk hissiyatını geliştirir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu
https://instagram.com/egitimthu?igshid=YmMyMTA2M2Y=

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu
https://instagram.com/egitimthu?igshid=YmMyMTA2M2Y=


FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

MIKNATISI ÖĞRENİYORUM
Proje Danışmanı:

PROF. DR. Zehra ÖZDİLEK
DOÇ. DR. Nurcan KAHRAMAN

Proje Üyeleri:
Emine Sena KÜÇÜK/ Nisanur ERDEM/ Aysun ERMAN

Ümmühan BARDAK/ Şüheda ŞENGÜL

BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ
Elvan ŞEN YILMAZ 

Bu projenin amacı; ortaokul öğrencilerine mıknatıs konusunu ve mıknatıs
kuvvetlerini çeşitli faaliyetler ve oyunlarla öğretmeyi amaçlamış, ve bu
bağlamda Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin sürdürülebilirliği sağlanmaya
çalışılmıştır. Sıkıcı bir anlatım yerine çocuklara renkli, mıknatıslı küpler ve
sorular/talimatlar barındıran bir çark kullanılarak öğretilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mıknatıs, Kuvvet, İtme, Çekme.

Projemiz ortaokul öğrencilerine fen bilgisi dersi kapsamında mıknatıs 
konusuna yönelik etkinlikler yaparak konunun anlaşılmasını hedeflemiştir. Bu 
kapsamda öğrencilerin ilgisini çekecek materyaller, çalışma kağıdı hazırlanmış 
ve öğrencilerin konuyu kavraması için somut etkinliklere yer verilmiştir.

Projenin hedef kitlesi ortaokul öğrencileridir(5-11).

Proje kapsamında öncelikle Bilim ve Teknoloji Merkezi’ne gidilen 
süreçlerde gözlemler yapılmış, öğrencilerin düzeneklere ve konulara olan ilgi 
düzeyleri incelenmiştir. Daha sonrasında fikirler yürütülmüştür ve hangi konu 
üzerinde ilerleneceği seçilmiştir. Materyal tasarımı yapılmış ve en son adım 
olarak uygulama adımı yapılmıştır. 

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Projemiz öğrencilere mıknatısla ilgili somut etkinlikler ve oyunlar 
sağladığı için öğrenmelerini kolaylaştırır ve konuyu daha iyi 
kavramalarını sağlamaktadır. Ayrıca öğretmenlerin de merkeze 
tekrar gelmesini sağlayacak şekilde okul dışında bir öğrenme 
ortamı oluşmasını sağlamaktadır.

https://instagram.com/egitimthu?igshid=YmMyMTA2M2Y=Proje sonunda hedef kitlenin öğrenmelerinin ve konuya olan ilgilerinin 
arttığı gözlenmiştir. Somut materyallerin öğrencilerin konuya ilişkin 
görüşleri üzerinde  olumlu etkiye sebep olduğu görülmüştür.



HEDEF KİTLE

Fen Bilgisi öğretmenleri ve tüm sınıf seviyesindeki ortaokul  
öğrencileri

SOSYALFAYDA

Ortaokul öğrencilerinde gürültü farkındalığı ve

duyarlılığı oluşturmak, okuldaki paydaşların gürültü kirliliğinin çevreye ve 

insan sağlığına olumsuz etkileri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, okulda

sessiz bir okul iklimi oluşturmak, okul içinde sağlıklı, etkili bir öğrenme ortamı

oluşturmak.

SOSYALMEDYA HESAPLARI,WEB SİTESİ, SON SÖZ

Web Sitesi: https://uludag.edu.tr/okuldagurultu Facebook

Sayfası:https://www.facebook.com/search/top?

q=okulda%20g%C3%BCr%C3%BClt%C3%BC%20kirlili%C4%9Fi

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

1.Gürültüyü ve gürültü kirliliği tanıtan, gürültü kaynaklarını örneklerle ele alan,

gürültünün neden olduğu fiziksel ve psikolojik sorunlara ve insan sağlığı 

üzerindeki olumsuz etkilere dikkat çeken, gürültünün okulda ortamında

öğrenmenin önünde nasıl bir engel olduğunu anlatan bir tanıtım sunumu

yapılmıştır.

2.Gürültü konulu animasyon filmler izletilmiştir (Animasyon uzantısı: 

https://www.youtube.com/watch?v=yaVLZHsFOc&t=344s) 3.Gürültü metre, afiş,

kompozisyon etkinlikleri yaptırılmıştır.

4.Öğrencilere: “En sesli” ve “en sessiz” ortam denilince aklınıza ne geliyor? Bunu

resimleyebilir misiniz? Sorusu sorulmuş, resim yapmaları istenmiştir.

5.Gürültü ile ilgili şiir çalışması yapılmıştır.

6.Öğrencilere: Ses dalgalarını görebilir miyiz? Sorusu yöneltilmiş, dalgaları

görebilmek için “ses görselleştirici” adlı materyal yaptırılmıştır.

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

Görünmeyen Tehlike: Gürültü
Proje Danışmanı

Doç. Dr. Nermin BULUNUZ

ProjeEkibi Üyeleri

Aleyna Yaşar , Beyza Eyvaz , Hilal Tunç , Tijda Kırmızıkaya,

Meryem Gön, Ece Bıçaklıoğlu , İrem Tekin , RümeysaŞentürk , ErkutYiğit Yıldız

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar

Bursa / Nilüfer Koç ORTAOKULU 

ÖZET SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Bu proje kapsamında Koç Ortaokulu’nda yapılan

çalışmalar aynı okulun diğer şubelerinde de uygulanabilir. Aynı 

etkinlikler Bursa İlindeki diğer ilçelerindeki farklı ortaokullarda da

yaptırılabilir. Gürültü etkinlikleri başka üniversitelerin Eğitim

Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliğinde okuyan diğer öğretmen

adayları tarafından da uygulanabilir. Böylece hem öğretmen adayları

mezun olmadan önce bu etkinlikleri öğrencilere uygulayarak 

öğretmenlik deneyimi kazanmış, hem de ortaokul öğrencileri gürültü 

konusu hakkında bilgi sahibi olur. 

Sessiz ve sakin b i r okul iklimi tüm öğrencilerin en doğal hakkıdır. Ancak son

yıllarda yapılan araştırmalar, okullarda gürültü kirliliğinin oldukça yüksek olduğunu

göstermektedir. Gürültü yüksek enerjiye sahip ses dalgaları olarak adlandırılmakta

olup, desibel metre ile ölçülmektedir. Şiddeti desibel (dB)’dir. Gürültü kirliliği

işitilmek istenilen seslerin duyulmasını engelleyerek rahatsızlık veren, fizyolojik

ve psikolojik sağlığı olumsuz etkileyen çeşitli sesler olarak tanımlanmaktadır. Bu

proje 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Topluma Hizmet

Uygulamaları dersi kapsamında Koç Ortaokulu’nda yürütülmüştür. Projede THU

dersini alan dokuz Fen Bilgisi öğretmen adayı görev almıştır. Adaylar 2 Fen Bilgisi

öğretmeninin girdiği yedi 5. sınıf şubesinde yer alan 2 1 0 b e ş i n c i sınıf

öğrencisine beş haf ta boyunca etkinlikler yaptırmışlardır. Gürültünün ve gürültü

kirliliğinin ne olduğunu, bu kirleticinin fiziksel ve psikolojik etkilerini öğrencilere

anlatmışlar ve öğrencilere gürültü farkındalığı ve duyarlılığı oluşturacak farklı

etkinlikler ve materyaller yaptırmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Gürültü, okulda gürültü, gürültü kaynakları, gürültünün etkileri

PROJE HEDEFLERİ
1. Gürültünün ve gürültü kirliliğinin ne olduğunu kavratmak;
2. Çevremizdeki gürültü kaynaklarını öğrencilere tanıtmak;
3. Bu tehlikeli çevre kirleticisinin insan sağlığı üzerindeki fiziksel ve 

psikolojik etkilerini öğretmek;
4. Öğrencilerde gürültü farkındalığı ve duyarlılığınıoluşturacak farklı

etkinlikler ve materyaller yaptırmaktır.

https://uludag.edu.tr/okuldagurultu
https://www.facebook.com/search/top?q=okulda g%C3%BCr%C3%BClt%C3%BC kirlili%C4%9Fi
https://www.facebook.com/search/top?q=okulda g%C3%BCr%C3%BClt%C3%BC kirlili%C4%9Fi
http://www.youtube.com/watch?v=yaVLZHsFOc&t=344s)


TOPLUM YARARINA  SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE BİLİNCİ 
KAZANDIRMA VE YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

Sürdürüleb�l�r çevre b�l�nc� 
kazandırma ve yaygınlaştırma projes� 
referansları
01
MEB uygun 
amaç ve 
kazanımlar: 
Projemizin 
MEB Fen 
Bilimleri ve 
Çevre 
derslerine 
uygun amaç 
ve 
kazanımları 
referans 
edinmesi. 

Geri dönüşüm ve Geri kazanım kavramlarını 

Bilimsel bilgi- Çevre –Teknoloji kavramları

Çevresindeki ekosistem çeşitlerine örneklerle 
dikkat çekme. 

Enerji tasarrufu ve temiz enerji 

02
GlobalCompact amaç ve kazanımlar:
İlke 7,8 ve 9 amaçlarına uygundur. 
İş dünyasının çevre konusundaki ihtiyatlı 
yaklaşımlara verdiği destekleri ifade eder.  

03
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uygun 
kazanımlar:
Doğal kaynakların sürdürülebilir 
yönetiminin ve etkin kullanımının 
sağlanmasını amaçlar.

Proje 

gerekl�l�ğ�

Gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir 
dünya bırakma sorumluluğu 
üstlenerek, artık doğayla savaşmaya 
değil, onunla uzlaşmaya dayalı yeni 
bir ortak düşünceye varmak 
zorundadır. Yeryüzündeki yaşamın 
geleceği de buna bağlıdır. Geleceğin 
Eğitimcileri ile bireylerini birleştirerek, 
okul dışı öğrenme ortamlarında bu 
bilincin yaygınlaşması adına MEB 
kazanımları ve GlobalCompact 
ilkeleri referans alınarak eğitsel atölye 
uygulamaları yapılmalıdır. 

04 Yöntem 

FESKÖK ÖĞRETİM YÖNTEMİ 
İnsan ve doğa biribirinden ayrı düşünülemez. 
Yöntemde fikir savunucusu öğrencidir.
 

05 İlkeler
BeinGlobal ilkesine göre edinilen yerel bilgileri küresel etkileşimlerle geliştirebilecek, 
uluslararası platformda çevre bilinci ve saygınlığı yüksek bir kurumsallaşma 
çerçevesi içini dolduran, GlobalCompact ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına 
uygun eğitim öğretim sürecidir.

Etk�nl�kler

Etkinlik -1
Çevre kirliliği, çevrenin 
korunması ve israfın 
önlenmesinin önemini 
yazılı/sözlü ve görsel 
materyallerle açıklamak.

Etkinlik -2
Yaşadığınız ortamdan 
kaynaklanan hava, su ve 
toprak kirliliğini önleyici 
tedbirleri alabilir.

Etkinlik -3
Yaşadığınız ortamdan 
kaynaklanan ışık kirliliğini 
önleyici tedbirleri alabilir.

Etkinlik -4
Çevreye zarar vermeyen 
enerji kaynaklarını 
kullanmayı tercih edebilir.

Etk�nl�k -1  ATIK YAĞLARDAN SABUN YAPIMI
Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/sözlü ve görsel 
materyallerle açıklamak.
Atık yağlardan sabunlaşma tepkimesi ile sabun üretmek, kullanmak ve yaygınlaştırmak. 

Etk�nl�k -2  MÜNAZARA
Öğrenciler sayılarına göre 4'er yada 6'şar kişilik gruplara 
ayrılarak 
çevre kirliliğini önleyici tedbirler hakkında fikir yürütürler ve 
önerilerini diğer gruplara karşı savunurlar.

Çiftçilerimize doğru gübreleme ve aşırı gübre kullanımının 
olumsuz sonuçları hakkında uzmanlar tarafından bilgi 
verilmelidir.

Özellikle ev hanımlarının daha çok temiz olacak diye aşırı 
deterjan kullanımının hem aile bütçesine hem de çevreye 
verdiği zararlar hakkında kısa filmler hazırlanmalı ve kitle 
iletişim araçlarında yayınlanmalıdır.

Etk�nl�k -3 IŞIK KİRLİLİĞİ
Yaşadığımız ortamdan kaynaklanan ışık kirliliğini 
önleyici tedbirleri alabilir.
Işık ve çevre kirliliği hakkında ülkemizde KAPLUMBAĞA HASTAHANESİ 
olarak tanınan DEKAMER yetkililerinden Biyolog Gİzem ÇETİN'in sunumuyla " IŞIK 
KİRLİLİĞİ VE SONUÇLARI " hakkında bilgilenen öğrenciler, online video gezi ile tedavi 
altındaki Caretta Caretta'ları ziyaret ettiler

Etk�nl�k -4  TEMİZ ENERJİ MASUM MU?

Öğrenciler temiz enerji kaynaklarınıbilir ve bu enerji kaynaklarının
avantajlarını - dezavantajlarını tartışır. 
HES yapımları sırasında binlerce ağaç kesiliyor ve hepimiz biliyoruz ki ağaçlar erozyon ve 
toprak kaymasını engelleyen en önemli unsurlardır. 
Rüzgar enerjisi ile elektrik üretim maliyetleri düşse de halen fosil kaynaklı yakıtlarla üretimin 
düşük maliyelerine göre bir avantaj elde etmiş değil.

ALPTEMOÇİN – BEKLER EĞİTİM 

VE ENDÜSTRİYEL GELİŞİM VAKFI
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

instagram.com/egitimthu instagram.com/alptemocinbeklervakfiuludag.edu.tr/egitimthu abv.org.tr



Etk�nl�k -5  ATIK KEÇELER İLE DÜNYA SAATİ
Hedef kitleyle beraber keçeler kullanılarak çevre kirliliğini ve çeşitlerini bir dünya saati şeklinde yapmaya 
çalışır. Hedef kitledeki öğrenciler çerkı çevirip hangi çevre kirliliği çeşidi geldiyse onun bir özelliğini 
söyleyip diğer öğrenciye sıra geçer ve özelliği bilmeyen öğrenci elenir. Böyle devam edilip en başarılı 
olan öğrenci oyunu kazanır.

ALPTEMOÇİN – BEKLER EĞİTİM 

VE ENDÜSTRİYEL GELİŞİM VAKFI
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TOPLUM YARARINA  SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE BİLİNCİ 
KAZANDIRMA VE YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

Etk�nl�k -6 ATIK KEÇELER İLE SU DÖNGÜSÜ
Renkli keçeler ile karton/plastik tabak üzerine güneş ve bulutlar, deniz, dağlar ve orman, yer altı 
kaynakları olmak üzere 4 bölüm yapılır. Daha sonra tabağın ortasına raptiye yardımıyla ince dikdörtgen 
şeklinde kesilmiş keçenin ucuna su damlası yerleştirilir. Saat şeklinde olan bu görüntü su damlasının 
döngüsünü kolaylıkla anlatır. 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Etk�nl�k -7 ATIK KEÇELER İLE KALEM KUTUSU
Çevrenin korunması adına geri dönüşümü yaygınlaştırmak, evsel atıklarımızdan günlük yaşamda
kullanılabilir ürünler tasarlamak amacıyla atıklardan kalem kutusu tasarlanmıştır. 

Etk�nl�k -8 HERBARYUM - BİTKİ LABORATUVARIM
Bilimsel yöntemlerle toplanmış bitkilerin, gazete veya kurutma kağıtları arasında 
preslenerek kurutulduktan sonra, yine bilimsel yöntemlerle uygun boyutlardaki kartonlar 
üzerine yapıştırıldığı ve etiketlenerek, çeşitli sınıflandırma yöntemlerine göre saklandığı 
koleksiyonlardır. Herbaryumlar biyoloji, tıp, eczacılık ve diğer birçok konu ile ilgili 
çalışmalarda, önemli bir danışma merkezi niteliğindedir; aynı zamanda, öğretim ve 
araştırma merkezi olarak da işlev görürler.

instagram.com/egitimthu instagram.com/alptemocinbeklervakfiuludag.edu.tr/egitimthu abv.org.tr

Proje Danışmanı
 Doç.Dr. Sevgül ÇALIŞ

 
Proje Ekibi Üyeleri
Azime Betül Gönen 

 Bedri Işık
Berna Yıldırım

Esra Çelik
Gülizar Ekin Kandemir

 İbrahim Baysal 
Mebrure Nur Tonyalı 
Muhammet İstemez

Zehra Eren
Zeynep Nur Oymak 

 
Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar

Alptemoçin-Bekler Eğitim Ve Endüstriyel Gelişim Vakfı
 





a

FRANCOFILS
 

a
Proje Ek�p Üyeler�:

 
Serhat Görsel KURT

Ertuğrul ÇETİN
 

Proje Danışmanı:
 

Erdoğan KARTAL
 

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar:
 

TOFAŞ Fen L�ses�
 

ÖZET:
Ün�vers�tem�zde topluma h�zmet ders� adına
gerçekleş�cek olan b�l�m şenl�ğ� kapsamında

''Fransızca Öğretmenl�ğ� Bölümü'' olarak
Erdoğan KARTAL hocamız önderl�ğ�nde
''Tofaş Fen L�ses�'' �le anlaşmaya vardık.

L�sedek� hocamız Nalan HATİPOĞLU'nun
gözet�m� altında l�se öğrenc�ler�ne Fransız
d�l�n� ve kültürünü aşılamak ve d�l-kültür

aktarımını sağlamak �ç�n öğrenc�lere ders
verd�k. Ana başlığımız olan ''Francof�ls''

projem�z�n alt başlığı olarak öğrenc�ler �le d�l
b�lg�s� ve fransız kültürü üzer�ne etk�nl�kler
yaptık.B�r yandan b�rb�r�m�z� tanıyıp d�ğer
yandan öğrenc�ler�n gelecek planları ve

ün�vers�te hakkında kafalarındak� soruları
cevaplayıp rehberl�k etmeye çalıştık.Geleceğ�n

öğretmen adayları olarak hem kend�m�z�
gel�şt�rmeye yönel�k hemde öğretmenl�k

tecrübes� ed�nmek adına güzel b�r çalışma
olması �ç�n çabaladık.Ülkem�zde büyük

problemlerden b�r� olan yabancı d�l öğrenme
zorluğunu kırmak adına yen� nes�l öğretme
metodları kullanarak,hem eğlenerek hemde

öğrenerek yabancı d�l öğren�m�n�n aslında ne
kadar kolay olduğuna d�kkat çekmeye

çalıştık.Proje kapsamında karşılıklı olarak
sorumluluklarımızı yer�ne get�r�p �k� taraflı

fayda sağlandığına �nanıyoruz.
 

PROJE HEDEFLERİ:
-Öğrenc�ler� yabancı d�l öğrenmeye teşv�k etmek.
-Yabancı d�l öğrenmen�n zor olduğuna da�r ön 

 yargıları kırmak.
-Fransızca d�l�n� ve kültürünü sevd�rmek.

 

HEDEF KİTLE:
-L�se öğrenc�ler�

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  ÇALIŞMALARI:
Gelecek nes�llere ayak uydurup güncel

öğretme metodları kullanılarak ülkem�zde k�
yabancı d�l öğrenme yaygınlığı arttırab�l�r.

 

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
-Fransızca d�l b�lg�s�ne yönel�k etk�nl�kler ve

alıştırmalar.
-D�l�n 4 temel becer�s�(d�nleme-konuşma-yazma-

okuma) üzer�ne alıştırmalar.
-Fransız kültürünü aktaran v�deo,res�m ve

haberler.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI - WEB SİTESİ
İnstagram: 
@eg�t�mthu 

@tofasfenl�ses�resm�
Web:

 www.uludag.edu.tr/eg�t�mthu
www.bursatofasfenl�ses�.meb.k12.tr



Proje Ek�b� Üyeler�: 
Taghr�d SAADİ - Mohamed İHAROUACHE

Projeye Katkı Sağlayan Kurum-Kuruluşlar:

ULUDAĞ ÜNİVERSTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖĞRENCİLERDE KONUŞMAYI VE
KELİME BİLGİSİ GELİŞTİRME
Proje Danışmanı: Erdoğan KARTAL

Günümüzde özell�kle Fransızca g�b�
b�rkaç yabancı d�l� öğrenmek,

 eğ�t�m-öğret�m devamlılığı ya da �ş
hayatı g�b� yerlerde oldukça öneml�d�r. 

Özell�kle öğrenc�ler bu d�l� severek
 ve eğlenerek öğren�yorlarsa

d�ğerler�nden daha hızlı öğrenme
 ve konuşma şansları olacaktır.
 Bu şek�lde farklı yöntemler ve
etk�nl�kler yapıp bu şartları göz

 önünde bulundurarak hızlı �lerleme
sağlanır. Bu çerçevede, onlara kısa

sürede h�ssett�rmeden Fransızca
düşünmey� ve konuşmayı etk�n hale

get�rmek amaçlanır.
 Anahtar kel�meler: yabancı d�l

öğrenme, Fransızca ,öğrenme türler�

Proje aracılığıyla Fransızca
 d�l� öğrenen adaylara ve l�se

öğrenc�ler�ne bu d�l� düşünmen�n ve 
konuşmanın öneml� olduğuna

 farkındalık kazandırılması

Hazırlanan proje Fransızca
 öğrenmey� �steyen ve 
konuşmaya çabalayan
 öğrenc�lere yönel�kt�r.

Proje 15-18 yaş aralığındak� l�se
öğrenc�ler�ne yönel�k olup onlara

akadem�k destek sağlamak, 
kel�me haz�nes�n� artırmak ve

Fransızca konuşmaya teşv�k etmek
�ç�n amaçlanmıştır

Projen�n hedef k�tles�
 15-18 yaş aralığındak� 

l�se  öğrenc�ler�d�r.
Proje kapsamında Fransızca konuşmayı

gel�şt�rme, kel�me haz�nes�n� çoğaltma hakkında
öğrenc�ler� yormayacak ve sıkmayacak şek�lde

�t�nayla yapılmış z�h�n har�taları materyaller
şekl�nde hazırlanmıştır. 

Bu hazırladığımız ders�n konuları "M�ndomo" ve 
"M�ndMe�ster" uygulamaları üzer�nden �t�nayla ve 

büyük b�r zevkle hazırlanmıştır.

ÖZET: SOSYAl FAYDA:

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALAR:

HEDEF KİTLE:

PROJE HEDEFLERİ:

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:

GERÇEKLEŞTİRİLEN  FAALİYETLER:

 
https://www.uludag.edu.tr/eg�t�mthu

https://www.�nstagram.com/eg�t�mthu/
https://www.facebook.com/eg�t�mthu/

FRANCOFİLES



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ÇALIŞMALARI  

Bu proje sayesinde hem
okula giden hem

okuldaki öğrenciler bir
değer paylaşımını

tecrübe etmiş
olacaklardır. 
Gönüllülük

faaliyetlerine bir teşvik
olacaktır. 

 

FRANCOFİLS
DANIŞMAN HOCA: ERDOĞAN KARTAL

M. T. YASİN AKKAYA/ ARDA BORA ÖZGÜR

 TOFAŞ FEN LİSESİNİN KATKILARIYLA

ÖZET

 

Günümüzde eğitim öğretim alanlarında maalesef Fransızca
yabancı dil eğitimi yeteri miktarda (hak ettiği) ilgi

görmemektedir. Bunun bir çok farklı sebebi olabilir. Bizce
dilin tanıtımı yeterli seviyelerde değildir. Bu sebeple
toplumda yabancı dil farkındalığı özellikle Fransızca

alanında oluşturmak istedik. 
Bu doğrultuda projemizde:

  Lise öğrencilerine sanat, kültür, teorik ders başlıkları
altında akademik destek verdik.

 

PROJE HEDEFLERİ

Fransızca alanında farkındalığı artmış 
aynı zamanda kendilerine kültürel anlamda bir şeyler

katma fırsatını yakalamış öğrenciler yetiştirmek.
Günümüzde hızlı bir şekilde unutulmaya başlanan ve
önemini yitiren sanat bilincini, öğrencilerde tekrardan

oluşturmak ve bir farkındalık yaratmaktır. aynı zamanda
derslerinde farklı sebeplerden dolayı zorluk çeken

öğrencilere başarıya ulaşmalırında katkı sağlamak. 
 

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI HEDEF KİTLE

14-18 yaş arası 
lise öğrencileri

 

SOSYAL FAYDA

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

Tiyatro ile ilgili Fransızca dilinde teorik eğitimler verilmiştir. örnek olay
inceleme tekniği, rol yapma tekniği, ve bunun gibi farklı öğretim
tekniklerini kullanarak öğrencilerin teorik eğitimi bizzat tecrrübe

etmeleride  sağlanmıştır.  Öğrencilerin dil seviyelerine uygun okuma metni
çalışmaları metin analizleri  ve metinlerle alakalı hem sesli hem yazılı
etkinlikler yapılmıştır. bunların yanı sıra sanatın neden önemli olduğu,

hayatımızda sanatın yerinin ne olması gerektiği ile ilgili başlıklara
değinilmiştir. 

Alt sınıflara yapılan çalışmalarla ilgili
olarak bir sunum yapılabilir ve eldeki
kullanılan materyaller arşivlenebilir.
Ayriyetten alt sınıflarla proje dönemi

boyunca irtibatta kalınabilir.

http://www.uludag.edu.tr/egitimth
İNSTAGRAM: @eğitimthu



FRANCOFİLS
Danışman hoca :  Erdoğan Kartal 

Öğrenci : Rabia Yılar
Kurum : Tofaş Fen Lisesi 

ÖZET

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
ÇALIŞMALARI 

PROJE HEDEFLERİ PROJE UYGULAMA
FOTOĞRAFLARI

HEDEF KİTLE
14-18 yaş arası lise öğrencileri

GERÇEKLEŞTİRİLEN 
FAALİYETLER

SOSYAL FAYDA

Yazma becerileri, bir dili öğrenirken ihtiyacımız olan
dört temel beceriden biridir. Öğrenciler kendilerini

konuşarak ifade ettikleri gibi aynı zamanda yazılı bir
şekilde de ifade edebilecek seviyede olmaya ihtiyaç

duyarlar. Öğrencilerin bu beceriyi kazanmasında
başlangıç seviyesi için belirli bir kelime haznesine sahip
olması ve en basit dilbilgisi kurallarına hakim olmaları

gerekmektedir.
Bu doğrultuda projede:

- Yazma ile ilgili temel kuralların öğretilmesi
- Yazı türlerinin tanıtılması

- Öğrenilen yeni kelimeler ile her türde yazma
etkinlikleri

Hazırlanan çalışma eğitim
fakültesinde yabancı dil okuyan

öğretmen adayları ve meslek
hayatını devam ettiren

öğretmenlerle paylaşılabilir.
 

Proje aracılığı ile öğretmen
adaylarında ve fransızca dilini
öğrenen öğrencilerde yazma

becerisinin incelikleri hakkında
fikir sahibi olunduğu

düşünülmektedir.

Projede seçmeli yabancı dil olarak
fransızca alan 10.sınıf öğrencilerine

yazma becerilerini en etkili 
şekilde kullanmayı öğretmek 

amaçlanmıştır

 
 

Proje kapsamında yazma becerileri hakkında ön
bilgiler verildikten sonra, ilk ders için fiziki ve
karakteristik özellikler ile ilgili kelime bilgisi

verilmiştir. Bu bilgiler ışığında kendini tanıtma ile
ilgili bir paragraf çalışması yapılmıştır. Bir başka

faaliyette ise giyim tarzı ile ilgili kelime ve fiil
bilgisi verilmiştir ve ardından öğrenciler farklı

moda akımlarının giyim örneklerini tanıtan
paragraflar oluşturmuşlardır. Ardından bu konuyla
ilgili bir oyun oynayarak hem eğlenilmiş hem de

konuyla ilgili kelime bilgisi akılda kalıcı hale
getirilmiştir.

http://www.uludag.edu.tr/egitimth
İNSTAGRAM:@egitimthu 



FRANCOFILS

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar:
TOFAŞ Fen L�ses�

 

Proje Ekip Üyeleri:
İpek KOCASÜLEYMAN

Melod� ŞENTÜRK
 

Proje Danışmanı:
Erdoğan KARTAL

 

PROJE ÖZETİ:
 İnternet tabanlı yabancı d�l uygulamaları, �nternet bağlantısı olan her yerden kolayca ulaşılab�len ve d�l gel�şt�rmem�ze katkısı olan

uygulamalardır.Bu uygulamalar sayes�nde her yerde yabancı d�l�m�z� gel�şt�reb�l�r�z.Bu proje �le gençlere bu uygulamaları ve bu uygulamaları
nasıl etk�n b�r şek�lde kullanab�lecekler�n� beraber �nceleyerek öğretmek  amaçlandı.

Bu projede;
Slowly

Learn�ng App
TV5MONDE

França�s Fac�le
uygulamaları kullanılmıştır.

 

 

Hedef Kitle : 
Hedef k�tle 15- 17 yaş arası Tofaş Fen L�ses�

öğrenc�ler�d�r. 
 

Proje hedefleri;
15-17 yaş aralığındak� l�se öğrenc�ler�ne �nternet tabanlı uygulamaları ve bu

uygulamalarla fransızcayı öğrenmeler�n� sağlamak amaçlanmıştır. Bu proje �ç�n
�nternet tabanlı uygulamalardak� etk�nl�kler yapılmış ve bu s�teler üzer�nden

kend� hazırladığımız b�rkaç etk�nl�k de bu proje �ç�n kullanılmıştır. 
 

Gerçekleştirilen faaliyetler;
Bu proje kapsamında yukarıda bel�rt�len uygulamalar üzer�nden çeş�tl� d�nleme,
okuma, yazma ve d�lb�lg�s� etk�nl�kler� yapılmıştır. D�ğer faal�yetler �se learn�ng

app üzer�nden kend� hazırladığımız bulmaca ve eşleşt�rme oyunları tasarlanmıştır.
https://learn�ngapps.org/watch?v=pd70qs02c22
https://learn�ngapps.org/watch?v=p�g0fsv8t22

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI - WEB SİTESİ
İnstagram: 

@eg�t�mthu  - @tofasfenl�ses�resm�
Web:

 www.uludag.edu.tr/eg�t�mthu - www.bursatofasfenl�ses�.meb.k12.tr
 



FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
TEMA: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

GENCİZ, GELECEĞİZ
Proje  Danışmanı

Araş. Gör. Dr. Dilek SOYLU BAŞTUĞ
Proje Ekibi

Büşra ARIBURNU, Çisem YILDIRIM, Merve ÖZBELEN, Çiçek TAŞYURAN, Şule ACAR, Simge İZGİ, Bahar ÇAĞLAR, Feyza DANİŞ, Esra 
IŞIK, Ebrar KISAKOL, Mahri GURBANGYLYJOVA

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bursa Uludağ Üniversitesi Genç Ofis

Dünya sadece insanların değil, dünya tüm canlıların fikriyle sokaklarımızı paylaştığımız hayvanları daha iyi anlamak ve korumak adına bu projeyi
gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında sokak hayvanlarının doğru beslenmesi, sokak hayvanlarını koruma ve kısırlaştırmanın önemi konularında
faaliyetler gerçekleştirdik.

Bu doğrultuda projede :  

● Gönüllülük eğitimi 

● Sokak hayvanları için mama dağıtımı 

● İki farklı barınak ziyareti 

● Bilinçli Hayvanseverlik Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sokak hayvanları, gönüllülük, hayvanseverlik

Bu projede hedef kitlemiz üniversite öğrencileridir.

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

Proje ve eğitimler aracılığı ile öğretmen adaylarında sokak hayvanları
hakkında bilinçli hayvanseverlik farkındalığının oluşturulduğu
düşünülmektedir.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARISOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Bu hedefler doğrultusunda projemizin sürdürülebilir olması konusunda
yapılabileceklere baktığımızda maddeler halinde açıkça sıralamak
gerekirse:
● Bizim anabilim dalımız gibi üniversitemizin çeşitli anabilim dallarında da

«Topluma Hizmet Uygulamaları» dersi müfredata eklenebilir ve bu
sayede o bölümlerdeki öğrencilerin de bizim aldığımız eğitimleri,
yaptığımız faaliyetleri gerçekleştirmeleri sağlanabilir.

● Sadece üniversite öğrencileriyle sınırlı kalmayarak, toplumdaki
herkesin bilinçlenmesi amacıyla halka açık yerlerde, Genç Ofis vb.
kuruluşlar ile toplum bilinçlendirme etkinlikleri düzenlenebilir.

● İnternete erişimi olan bireyler için de gönüllülük esas alınarak herhangi
bir kâr amacı güdülmeksizin veterinerlik fakültesi öğrencileri, veteriner
hekimler ve alanında bilgili kişiler ile çevrim içi toplantılar planlanarak
bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir.

@BUU_FLE –} Fransızca Ana Bilim Dalı Instagram Hesabı
@GOGHAREKETİ  –} Genç Ofis Instagram Hesabı
@egitimthu –} Topluma Hizmet Uygulamaları Instagram Hesabı
www.uludag.edu.tr/egitimthu –} THU Web Sitesi

• Proje kapsamında ilk olarak Genç Ofis’te Gönüllülük Eğitimi
gerçekleştirilerek, katılımcılara gönüllülük faaliyetlerinin kapsamı ve sokak
hayvanlarını koruma, ihtiyaç sahibi okullara yardım, yaşlı bakım evleri
ziyaretleri gibi gönüllülük türleri hakkında bir eğitim verilmiştir.
• Bilinçli hayvanseverlik çalışması kapsamında ekibe kedi maması

dağıtılmış, bu mamalarla üyeler yaşadıkları çevrede tespit ettikleri sokak
hayvanlarını beslemişlerdir.
• 2 farklı grup oluşturularak bu gruplarla iki farklı hayvan barınağı
ziyareti gerçekleştirilmiştir. Barınak ziyaretinde bir veteriner hekim ekibe
sokak hayvanlarıyla iletişim, hayvanları koruma, aşılama, kısırlaştırma gibi
konularda bir sunum yaptıktan sonra barınak turu ile hayvanları ziyaret
imkânı sunmuştur.
• Bir diğer faaliyet olarak ise ekibimize Bursa Uludağ Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesi öğrencileri tarafından Genç Ofis’te Bilinçli
Hayvanseverlik Eğitimi verilerek ekibin hayvan türleri, hayvanlarla iletişim,
bulaşıcı hastalıklar, riskler gibi konularda bilgi sahibi olması sağlanmıştır.

PROJE HEDEFLERİ

Bu proje kapsamında amacımız; toplumdaki hayvanseverlik bilincini
geliştirmek ve hem insanların hayvanlardan korkmamasını, onları
tanımasını sağlamak hem de hayvanların insanlar tarafından bir şiddete
maruz kalmadan yaşamlarını doğal akışında sürdürebilmelerine yardımcı
olmaktır.

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu


İngilizce Öğretmenliği

MİNİK TOHUMLARLA ÇİÇEKLİ YARINLARA...
Proje  Danışmanı

Öğr. Gör. Dr. Uğur Recep ÇETİNAVCI

Proje Ekibi Üyeleri
Beyza BODAN, Aycan MUTLU

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Işıktepe Rüveyde Dörtçelik İlkokulu

Yürüttüğümüz projenin amacı, 10 hafta boyunca Işıktepe Rüveyde
Dörtçelik İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri ile İngilizce dersleri yürüterek, 
öğrencilerin İngilizce temellerini sağlamlaştırmak ve seviyelerini 
arttırmaktı. Süreç içerisinde sınıf öğretmenimizin de isteğiyle 2. Sınıf 
konularından sınıf eşyaları, vücudumuzun bölümleri, renkler, 
hayvanlar ve meyveler konuları ile ilgili ders planları hazırlayarak 
öğrencilere bu konuların kelimelerini ve gramer konularını 
kazandırmayı hedefledik. 
Derslerimizi hazırlarken çocukların karakteristik özelliklerini de göz 
önünde bulundurarak, olabildiğince renkli ve eğlenceli aktiviteler 
hazırladık. Derslerimizin başlangıcında, öğrencilerimize girdi olarak 
çeşitli videolar ve şarkılar kullandık. Bu sayede kelime öğretimine 
başlamış olduk. Gerekli girdiyi sağladıktan sonra çeşitli pratik 
aktiviteleriyle konuların pekiştirilmesini sağladık. 
Süreç sonunda, son dersimizde öğrenciler ile dönem boyunca 
işlediğimiz tüm konuları tekrar etmek amacıyla oyunlar ve aktiviteler 
tasarladık. Bu sayede, öğrenciler tarafından konuların anlaşılmış 
olduğunu ve öğrencilerin, hedeflenen kelimeleri ve yapıları 
kullanabildikleri geri dönütünü aldık.

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

Proje amacımız, pandemi sürecinde çevrimiçi eğitimle İngilizce 
eğitimine başlayan bir grup öğrencinin İngilizce seviyelerini 
olabildiğince arttırmak ve temellerini sağlamlaştırmaktı.
Öğrencilerimizle süreç içerisinde sınıf eşyaları, vücudun bölümleri, 
renkler, hayvanlar ve meyveler konuları işlendi.

Proje sonunda öğrencilerin hedeflenen konuları öğrenip 
öğrenmediklerini belirlemek amacıyla son dersimizde, çalışılan tüm 
konuları içeren oyunlar ve aktiviteler tasarladık. Oyun ve aktiviteler 
sayesinde, öğrencilerimizin işlenen konuları tam olarak anladığını, 
kelime bilgisi ve cümle kurmada bir sıkıntı yaşamadıkları sonucuna 
vardık.
Öğrenciler, sürecin başında özellikle müfredatta 2. Sınıfın 2. Dönemi 
işlenmesi planlanan konularda (vücudun bölümleri, hayvanlar, 
renkler) sıkıntı yaşıyorlardı. Biz de bu konularda öğrencilere daha fazla 
girdi sunarak konuları daha iyi pekiştirmelerini sağladık.
Bu sayede sürecimizi başarılı şekilde sonuçlandırdık.

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Projemizin amacı öğrencilerin İngilizce seviyelerini arttırmak 
olduğundan, projenin devamlılığını sağlamak amacıyla öğrencilere 
devamında görecekleri İngilizce derslerinde olabildiğince sözlü ve 
yazılı girdiler verilerek ve gerekli pratik aktiviteleri yaptırılarak 
bundan sonra öğrenecekleri her konuda etkili öğrenme sağlanabilir.

25 sayıda katılımcı ile 10 hafta süreyle 21.10.2021 – 30.12.2021
tarihleri arasında gerçekleştirilen İngilizce dersleri

İşlenen konular: Sınıf eşyaları, Vücudun bölümleri, Renkler, 
Hayvanlar, Meyveler

Uygulanan faaliyetler: Konular ile ilgili şarkılar dinletildi, videolar 
izletildi. Kelime öğretimi yanında telaffuz çalışmaları yaptırıldı.
Ünitenin gerektirdiği dilbilgisi yapılarına yönelik çalışmalar yaptırıldı.

Planlanan faaliyetlere ilk 3 hafta başlanamadı. 
İlk iki hafta, pandemi dolayısıyla öğrenciler okulda değildi. Bu 

yüzden o iki haftada sınıf öğretmenleri ile birlikte 1/A sınıfının 
derslerine girildi. Bu derslerde öğretmenimize sayıların öğretimi 
sırasında yardımcı olduk, öğrencilerin doğru yazıp yazmadıklarını 
kontrol ettik. Aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2 pano 
hazırladık. Üçüncü haftada ise öğrencilerimiz okuldaydı fakat bizim 
okulda bulunduğumuz derslerde 10 Kasım töreni provası alınacağı 
söylendi. Biz de bu prova sırasında sınıf öğretmenimize, yapılacak 
etkinliğin hareketlerini gösterme ve öğrencileri bir arada tutma 
konusunda yardımcı olduk.

Geri kalan 7 haftada, planlandığı gibi İngilizce derslerimize
başladık. Öğrencilerin karakteristik özelliklerini de göz önünde
bulundurarak, şarkılar ve videolar aracılığıyla öğrencilerimize hedef
kelimeleri kazandırdık.

3. Sınıf öğrencileri

10 hafta boyunca proje arkadaşım  Aycan ile birlikte 3/B sınıfı 
öğrencilerine İngilizce dersleri verdik. Son haftada öğrencilerden geri 
dönüt almak için tüm konuları içeren oyunlar oynattık ve bunun 
sonucunda gördük ki öğrencilerimiz, hedeflediğimiz kelimeleri ve 
yapıları öğrenmişler. Bu sayede amacımıza ulaştığımızı da kanıtlamış 
olduk.



İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

HASTA ÇOCUKLARA GÜLEN YÜZ OLMAK
Proje  Danışmanı   Doç.Dr. JALE İPEK

Proje Ekibi Üyeleri

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar
Bursa Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi

Uygulanan etkinlikler ile poliklinike gelen çocuklara sıra beklerken
acılarını, sıkıntılarını bir nebze unutturabilmek, eğlenceli matematik
etkinlikleri ile matematiği sevdirmek, oyunlar oynayarak daha kaliteli
zaman geçirmelerini sağlamak ve hasta çocuklara ve velilerine
yardımcı olmak, moral olmaktır.

Oyunlar ve Etkinlikler:
▪ Uno hafıza kartları,
▪ Jenga,
▪ Satranç,
▪ Hafıza oyunu,
▪ Bul bakalım,
▪ Bilim çocuk dergisi,
▪ Hikaye anlatımı,
▪ Bardaklarla ritmik sayma oyunu

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği
bölümünce gerçekleştirilen bu proje Eğitim Fakültesindeki diğer
Bölümlerin de katılması ile yaygınlaştırılıp , Bursa Uludağ Üniversitesi
Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi ve Bursa
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi arasında protokol imzalanarak
sürekli hale getirilebilir. Örneğin özel eğitim bölümündeki öğretmen
adayları down sendromlu hasta çocuklar ile ilgilenip özel etkinlikler
düzenleyebilirler. Ayrıca sanat alanında da müzik,resim bölümlerinin
katkısı ile etkinlikler düzenlenebilir. Bu proje her döneme yayılabilir.

https://www.instagram.com/egitimthu/
https://www.facebook.com/egitimthu/

▪ AYŞENUR GÜLER
▪ AYŞE NUR DAĞLIOĞLU
▪ AYŞENUR AKÇAY
▪ BERFİN  ARSLAN
▪ BAHAR KALKAN
▪ DAMLANUR BAĞRIAÇIK
▪ DAMLA DERİN

▪ DAĞISTAN OĞULMUŞ
▪ ELİF BAŞ
▪ ERTUĞRUL ŞAHİN
▪ EMİNE KARAKURT
▪ FATMA ZEHRA KÖSE
▪ MERVE KAÇMAZ
▪ MERVE NUR OKUT

▪ MELİSA TUĞBA AKTAŞ
▪ MİRAY ÖDÜL
▪ NURSENA KARACA
▪ SEVİLAY ALTINTOP
▪ SEDANUR AYDOĞAN
▪ RABİA YILMAZ

Hasta çocuklara eğlenceli Matematik Eğitimi ile Matematiği
sevdirmek ve bir nebze de olsa onlara moral olmaktır. Bunun için
Bursa Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve
Onkoloji Hastanesi Bölüm Başkanı Prof. Dr.Adalet Meral Güneş ile
iletişime geçip gerekli izinler alındıktan sonra kendisinin ve bölümde
çalışanların yardımı ile bekleme alanında özel bir alan
oluşturulmuştur. İlköğretim Matematik Öğretmen Adayları ile belli
gün ve saatlerde hastaneye gidilerek bekleyen hasta çocuklarla çeşitli
etkinlikler ve oyunlar oynayarak iyi vakit geçirmeleri sağlanmıştır.

6-14 yaş arası çocuklar

▪ Matematiksel puzzle
▪ Lego küplerle tasarım,
▪ Origami,
▪ Domino,
▪ Geometri tahtası,
▪ Sihirli kartlar oyunu,
▪ Boyama resim çizme,
▪ Kitap okuma,tangram

https://www.instagram.com/egitimthu/
https://www.facebook.com/egitimthu/


İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMANLİĞİ PROGRAMI

TEMA:GÖNÜLLÜLÜK 

PROJE ADI:
BİYOÇEŞİTLİLİK FARKINDALIĞI

Proje Danışmanı

Doç. Dr. Hatice Kübra GÜLER SELEK 

Proje Ekibi Üyeleri
Egemen Talat Akyaz-Sedef Öz-Emre Günay-İlayda Durukan-Emil Şakir-

Rumeysa Tiryaki-Senanur Güzel-Zülal Uşaklı-Habibe Gökkaya-Simge Lale-
Yunus Yıldız-Muhammet Temel-Fatih Demir-Berat Kaya-Ahmet Budakoğlu

PROJEYE KATKI SAĞLAYAN KURUM VE KURULUŞLAR
*Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.Bölge Müdürlüğü

*Şehit Zeki Burak Ortaokulu
*Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu

ÖZET

PROJE HEDEFLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

PROJE  UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

HEDEF KİTLE

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

SOSYAL FAYDA

SOSYAL MEDYA HESAPLARI,WEB SİTESİ,SON SÖZ

Projenin amacı, proje ekibi olarak biyoçeşitliliğin ne 
olduğunu, nasıl korunması gerektiğini uzman kişiler 
aracılığıyla öğrenmek, biyoçeşitliliği korumak için proje 
danışmanına öneriler sunmak, ardından hedef kitlelere 
sunumlarla, afişlerle, bilgilendirici videolarla 
biyoçeşitliliği anlatmak, biyoçeşitliliğin önemini 
vurgulamak ve hedef kitlelere farkındalık oluşturmaktır. 

Yapılan Faaliyetler 
• Biyoçeşitlilik hakkında araştırma
• Biyoçeşitliliğin korunması için bireysel öneri geliştirme
• Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.Bölge Müdürlüğünü ziyaret 

etme ve burada Uludağ Milli Parkı ve Karacabey Kocaçay
Deltası hakkında bilgiler elde edinme

• Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.Bölge Müdürlüğünden 
biyoçeşitlilik hakkında afişler alma 

• Bu alınan afişlerin asılması
• Uludağ Milli Parkını ziyaret etme ve sahada biyoçeşitlilik

hakkında bilgi edinme

Proje ekibi olarak hedefimiz, önce proje ekibi olarak 
biyoçeşitlilik hakkında bilinçlenmektir ve bu bilinçle 
biyoçeşitliliği korumak için öneriler sunmaktır. Bir sonraki 
hedefimiz bilinçlenmiş bir şekilde önce ailemizi ve arkadaş 
gruplarımızı bilinçlendirmek , ardından Bursa’daki birkaç 
okuldaki öğrencileri bilinçlendirmektir. 

Bu projenin hedef kitlesi , proje ekibinin aile 
mensupları, proje ekibinin yakın arkadaş grupları 
ve Bursa Şehit Zeki Burak Ortaokulu ve Hasanağa
Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu 
öğrencileridir.

• Biyoçeşitlilik için yapılan önerilerde sürdürülebilir tarım ve 
sürdürülebilir hayvancılık hakkında öneriler sunulması ve bu 
önerileri uygulamaya dökme çalışmaları

• Okullarda yapılacak sunumlarla gelecek nesillere 
biyoçeşitliliğin farkındalığı oluşturulması ve bu gelecek 
neslin de biyoçeşitlilikle ilgili çalışmalar yapması

https://www.instagram.com/egitimthu/
https://www.facebook.com/egitimthu/

Doğa Koruma ve milli Parklar 2.Bölge Müdürlüğü ziyareti

https://www.instagram.com/egitimthu/
https://www.facebook.com/egitimthu/


İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

MATEMATİK DESTEK KURSU
Proje  Danışmanı

MENEKŞE SEDEN TAPAN BROUT

Proje Ekibi Üyeleri
Esma Nur Tekin, Ecem Eriş, Mehmet Burak Ulu, Emine Zabun, Gülşah Baytürk, Ayşegül Yörük, Beyza Nur Erdem,İbrahim Kaan Ülker,Nuray Yıldız,        

Nefise Özkul, Nurgül Şahin, Evrim Yüksel, Sibel Çeker, Ümmühan Ertoğan, Feyza Nur Peker, Berkay Okcu, Hanife Kırık, Sara Osman

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar
Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu

Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerine 
girecekleri sınavda başarı sağlamaları ve geleceklerini belirlemede önemli 
yeri olan gidecekleri liselerin akademik başarısı yüksek okullardan olması 
için, Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu'nun öğrencilerine 
okul çıkışlarına matematik dersleri vererek yardımda bulunmak.

Anahtar Kelimeler: Matematik, destek eğitimi, liseye geçiş sınavı(LGS), 
ortaokul.

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

7. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerine matematik derslerinde yardımcı olmak, 
onlara matematiği sevdirmek, matematiğin günlük hayatla olan ilişkisini 
göstermek ve bu ilişkiye örnekler vermek.

Öğrencilerin matematik dersine olan önyargılarını kırmak ve  matematik 
dersini sevmelerini sağlayarak sınavlarında başarıyı yakalamalarında yardımcı 
olmak.

PROJE HEDEFLERİ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Uygulanan proje eğitim fakültesinde okuyan öğretmen adayları ve meslek 
hayatını devam ettiren öğretmenlerle paylaşılabilir. Gönüllülük esaslı olacak 
şekilde ders günleri ve saatleri arttırılarak daha fazla katkı sağlanmaya 
çalışılabilir.

Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu'nun 7. ve 8. sınıf 
öğrencileri.

Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu'nun 7. ve 8. sınıf 
düzeyinde seçilen her öğrenci için haftada 2 ders saati olacak şekilde, okul 
müfredatıyla eş zamanlı olarak, matematik dersleri verilmiştir.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

• http://www.uludag.edu.tr/egitimthu
• @egitimthu

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu


KLASİK KEMENÇE YAPIM PROJESİKLASİK KEMENÇE YAPIM PROJESİ
Müzik Öğretmenliği Programı

Öğr. Gör. Murat CAF

Faaliyetler

Farklı aşamalarda bulunan altı adet klasik 
kemençenin yapımına devam ediliyor.

Sosyal Fayda

Bölümde bulunan öğrencilere farklı bir alanda 
kendilerini ifade etme fırsatı sunuldu. Ayrıca bu alanda 
kendini yetiştiren öğrenciler gelecekteki profesyonel 
yaşamlarında burada edinmiş oldukları tecrübe ile yeni 
bir öğretim ortamı kurabilecekler.

Proje Hedefleri

Projede yer alan öğrencilerin enstrüman yapımı 
konusunda bilgi ve beceri sahibi olması, bu bilgi 
ve becerileri gelecekteki öğrencilerine aktararak 
kendilerini geliştirmek isteyen yeni nesle daha 
fazla olanak sağlaması projenin hedefleri 
arasındadır.

Hedef Kitle

Projenin hedef kitlesi Bursa Uludağ Üniversitesi Müzik 
Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencilerini kapsamaktadır.

Bursa Uludağ Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında proje 
sorumlusu Öğr. Gör. Murat Caf ve öğrencileri tarafından Klasik Kemençe yapılmakta.

Barış YILMAZ I Melisa KIVRAK I Ömer Fatih KERBALI I Gökhan ÇİLOĞLU I Melih ÖZER

Sürdürülebilirlik Hedefleri

Enstrümanın yapımı aşamaları kaydedilerek ilgililerine 
sunulacak. Bu sayede önümüzdeki yıllarda kendisini bu 
alanda geliştirmek isteyen öğrencilere fırsat sunulacak ve 
sürdürülebilir bir hale getirilecek.

egitimthu egitimthu

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu



Atölye Sunum Grubu

Topluma H�zmet Uygulamaları ders�n�n bu yılk�
konusu sürdürüleb�l�rl�k olarak bel�rlend�.
Okulumuz adına bu grubu oluştururken bölüm
öğrenc�ler�n�n çalgı bakım onarım hakkında
yeter�nce b�lg� sah�b� olmadığını farkederek bu
grubu oluşturduk. Bu yüzden sürdürüleb�l�rl�k
adına da �lk hedef�m�z bölüm öğrenc�ler�m�z�n
atölye ortamını tanıması, daha çok katılmasını
ve bunun b�r gelenek hal�ne gelerek
sürdürüleb�l�r b�r hareket olmasını amaçladık.
Önümüzdek� yıllarda da dördüncü sınıf
öğrenc�ler� olarak mezun olduğumuzda sunum
grubunun yen� öğrenc�lerle faal�yet
göstererek sürdürüleb�l�rl�ğ�n� amaçlıyoruz.
Ayrıca gelecek yıllarda d�j�tal platformlarda b�r  
kanal açarak okulumuzu tems�l etmey� de
hedeflemektey�z.

Sürdürüleb�l�rl�k hedefler�m�z
--Öğr. Görevl�s� Murat Caf hocamız �le
gerçekleşt�rd�ğ�m�z atölye çalışması, söyleş� ve
sem�nerler
-- Müz�k eğ�t�m� ve sanatsal faal�yetler
kapsamında tanınmış k�ş�ler�n bölümümüze
z�yaret ve söyleş� faal�yetler�
-Bölüm �çer�s�nde gerçekleşt�r�len atölye
çalışmaları
-Bölüm �ç�nde çalgı bakım onarım ve müz�k eğ�t�m�
kapsamındak� �ht�yaçları bel�rlemek
-Atölye faal�yetler�ne destek olmak adına
yardımcı olmak

Faal�yetler�m�z

Hedef k�tlem�z Uludağ Ün�vers�tes�
Müz�k Eğ�t�m� Ana B�l�m Dalı
öğrenc�ler� ve mezunları öncel�kl�
olmak üzere ün�vers�tem�z
bünyes�ndek� Güzel Sanatlar Eğ�t�m�
bölümler�d�r. Ancak konser
salonundak� etk�nl�kler�m�z katılıma
açık olarak gerçekleşt�r�lmekted�r.
Ayrıca müz�k eğ�t�mc�ler� de
faal�yetler�m�z� duyurmak açısından
hedef k�tlem�zde yer almaktadır.

Hedef k�tle

Ş�md�ye kadar gerçekleşt�rdğ�m�z etk�nl�klerde 
müz�k eğ�t�mc�ler� ve öğrenc�ler� tarafından 
hedefled�ğ�m�z g�b� farkındalık �çeren dönütler 
aldık. Sunum ve atölye çalışmalarından sonra 
bölüm öğrenc� ve öğretmenler�n�n atölyede 
geç�rd�ğ� zaman arttı. Çalışmalarımız olumlu olarak 
tepk� çekt�. Bölüm �ç�nde ve dışında sunum grubu 
olarak etk�nl�kler�m�z tak�p ed�l�yor ve katılımlar 
anlamlı düzeyde arttı. 

Sosyal fayda

Doç.Dr. Hat�ce Doğan Sev�nç'�n Söyleş�
Etk�nl�ğ�nden

Topluma H�zmet Uygulamaları ders�
kapsamında  Uludağ Ün�vers�tes�
Müz�k Eğ�t�m� Ana B�l�m Dalı
bünyes�nde bulunan Çalgı Bakım
Onarım Atölyes�'nde oluşturulan üç
farklı gruptan b�r� olarak faal�yet
göstermektey�z. 

Sunum faal�yetler�n�n yürütülmes�,
bölüm öğrenc�ler�n�n özell�kle çalgı
bakım onarım açısından b�lg�lenmes�
ve uygulama faal�yetler�n�n
yürütülmes� başlıca hedef�m�zd�r.
Yaptığımız etk�nl�kler�n sonucunda
başta bölümümüz olmak üzere bell� 
 b�r k�tley� bu b�lg�lenme ve etk�nl�k
faal�yetler� sürec�ne dah�l ett�k. 

Proje Danışmanı: Öğr. Gör. Murat CAf
Proje Ek�b� Üyeler�: H�lal FAzlıoğlu, Yağmur Calın, 
S�nem Sever, Gamze Üçkardeşler

Yay tem�zl�ğ� ve bakımı atölye
çalışmasından sunum grubu üyeler�

eg�t�mthu eg�t�mthu

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu

Müz�k öğretmenl�ğ� programı



PROJE HEDEFLERİ

HEDEF KİTLE

FAALİYETLER

egitimthuegitimthu

  Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı’ndaki öğrencilere  
    daha kaliteli bir öğrenim ortamı sağlamak ve     
      gelecekteki profesyonel hayatlarına olumlu   
      katkılar sağlamak projenin hedeenen   
    sosyal faydaları arasındadır..

SOSYAL FAYDA

 Ders kapsamında, öğrenciler tarafından yapılan piyano bakım
  ve onarımı çalışmalarının ve çalışmaların eğitim açısından
  öne  minin bölüm öğrencilerine anlatılması ve her sene
  yapıl ması için teşvik edilmesi hedeenen sürdürülebilirlik 
  çalışmaları arasındadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ

Proje kapsamında hedeenen kitle Bursa 
Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana 
Bilim Dalı öğrencileriden oluşmaktadır.

Şu ana kadar Müzik Eğitimİ Ana Bilim Dalı’nda 
      bulunan altı adet piyanonun iç ve dış temizliği,      
          bakımı ve onarımı gerçekleştirildi.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Bursa Uludağ 
    Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalında bulunan piyanoların 
     bakım ve onarımları yapıldı.

Murat MEVLÜTOĞLU I Berkant GÜRYILDIZ I Hüseyin GÖRÜCÜ
Burak GÜNDOĞDU I İrem ÖZALP I Furkan KARAYEL

Müzik Öğretmenliği Programı

Öğr. Gör. Murat CAF

Piyano Bakım ve Onarımı Projesi

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu



OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROGRAMI

TEMA:SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE PROJESİ

Proje Danışmanı
Öğr. Gör. Murat Çırpan

Proje Ekibi
Aysima İnceöz,Hilal Nur Aras, Nardana Muhammed, Gizem Biberci, Yeşim Ekici  

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı  
Gülhanım Karasu İlkokulu

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARIÖZET

Bu proje ile doğal kaynakları koruma, geri dönüşüm, çevreye karşı  
sorumluluk ve çevre bilinci aşılamak kısaca sürdürülebilir bir dünya için  
farkındalık kazandırılması amacı ile hem eğitici hem de eğlendirici
etkinliklerin hazırlanması planlanmaktadır. Bu etkinlikler sayesinde  
dünya için ne gibi önlemler alınabileceği ile ilgili bilgileri erken  
dönemde kazandırılmak amaçlanır.
Bu doğrultuda projede:
-Çevre ile ilgili bilgilendirici sunum
-Beş farklı etkinlik tasarlanmış
-Konu ile ilgili animasyon izleme, şarkı söyleme, hikaye okuma, resim  
çizdirme gibi çalışmalar hazırlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, çevre, dünya,
tasarruf.

PROJE HEDEFLERİ

Projede 5-6 yaş aralığındaki okul öncesi çocuklara doğal kaynakları  
koruma, geri dönüşüm, çevreye karşı sorumluluk ve çevre bilinci  
aşılamak kısaca sürdürülebilir bir dünya için yapılabilecekleri  
çocuklara aktarmak amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda eğitici  
etkinlikler, oyunlar ve konuya dikkat çeken materyaller hazırlanması  
hedeflenmiştir.

HEDEF KİTLE

Bu projenin hedef kitlesi 5-6 yaş arası (60-72 ay) okul öncesi eğitimi alan  
çocuklardır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

Proje kapsamında çevre hakkında bir sunum hazırlanarak çevrenin
tanımına, çevreyi nelerin kirlettiğine ve sonuçlarına değinilmiştir.
Gerçekleştirilen bir diğer faaliyetler ise çocukların farkındalık
geliştirmesi amaçlı atık pil kutusu, kapak toplama kutusu, fasulye
deneyi, bitki çekirdeklerini biriktirme ve tasarruf bilinci hakkında
etkinlikler tasarlanmıştır.
Son olarak ise çocuklara konu ile ilgili animasyonlar izletilmiş, hikâyeler
okunmuş, resimler çizdirilmiş ve şarkılar söyletilmiştir.

SOSYAL FAYDA

Proje aracılığı ile öğretmen adaylarına ve 5-6 yaş aralığındaki okul  
öncesi çocuklara doğal kaynakları koruma, geri dönüşüm , çevreye karşı  
sorumluluk ve çevre bilinci aşılama kısaca sürdürülebilir bir dünya için  
yapılan etkinlikler sonucunda çevre hakkında farkındalık oluşturulduğu  
düşünülmektedir. Ve çocuklardan olumlu geri dönüşler alınmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Hazırlanan etkinlikler eğitim fakültesinde okuyan öğretmen adayları ve  
meslek hayatına devam eden öğretmenlerle paylaşılabilir.

Türkiye'deki diğer anaokullarındaki çocuklarla etkinlikler yapılabilir.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

https://www.instagram.com/egitimthu/

https://www.facebook.com/egitimthu/

https://www.uludag.edu.tr/egitimthu 
718472@meb.k12.tr

https://www.instagram.com/egitimthu/
https://www.facebook.com/egitimthu/
https://www.uludag.edu.tr/egitimthu
mailto:718472@meb.k12.tr


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI      

YEŞİL GEZEGEN
PROJE DANIŞMANI:
DOÇ. DR. NALAN KURU
PROJE EKİBİ ÜYELERİ

MEVHIDE HIZARDERE, GÖKÇE ÖZTÜRK, ESRA ZEYBEK, MESUT YILMAZ

PROJEYE KATKI SAĞLAYAN KURUM/KURULUŞLAR
BURSA ULUDAĞ ÜNIVERSITESI EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESI ANABİLİM 

DALI /MUALLA TÜRKÜN ANAOKULU

PROJE HEDEFLERİ
Projede 6 yaş grubu okul öncesi çocuklarının 
sürdürülebilir enerji hakkında bilinçlendirmek 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çeşitli sunu, 
oyun, sanat, deney, drama etkinlik ve materyaller 
hazırlanmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI
Hazırlanan çalışma eğitim fakültesindeki 

öğretmen adayları ve meslek hayatını 
devam ettiren öğretmenlerle 

paylaşılabilir.

HEDEF KİTLE
Projenin hedef kitlesi 

4-6 yaş aralığındaki 
okul öncesi 
çocuklarıdır.

SOSYAL FAYDA
Proje aracılığı ile okul öncesi 

çocuklarında sürdürülebilir 
enerji ile ilgili farkındalık 

oluşturulduğu 
düşünülmektedir.

'GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
-Mutlu Dünya-Üzgün Dünya' ile Enerji kavramını somutlaştırarak; bedenimizin ihtiyacını 
besinlerden karşıladığımızı ve kullandığımız aletlerin de  eneriiye ihtiyacı olduğu 
vurgulanarak sürdürülebilir bir dünyada enerjinin yerini ve önemini kavramaktır.

-'Mutlu Dünya - Üzgün Dünya’ ile Yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarını 
tanıtmak ve enerji türlerine dikkat çekmek ve yenilenen enerji kaynaklarının doğa dostu 
,sınırsız ve hiç bitmeyen, temiz kaynaklar olduğuna, yenilenemeyen enerji kaynaklarının 
doğaya zarar veren, sınırlı ve birgün bitebilecek kaynaklar olduğuna dikkat çekmektir.

ÖZET
Covid süreci ile birlikte doğaya verdiğimiz zararın gözle görülür farkındalığı sürdürülebilir enerji 
kavramına vurgu yapmıştır. Bu sebeple sürdürülebilir enerji hakkında bilinçlendirme çalışmaları 

yapmak hayatımızın sürdürülebilirliği açısından da çok elzemdir. Bu proje kapsamında sürdürülebilir 
enerji farkındalığının ve bunun için alınabilecek önlemlerin erken dönemde kazandırmak amaçlanır.

Bu doğrultuda projede;
-Mutlu Dünya Üzgün Dünya afiş çalışması

-Yeşil Enerji Tacı , Rüzgar Gülü yapımı, Enerji Tasarrufu Levhaları yapımı
-Yeşil enerji yaka kartları ile oyun çalışması
-‘Doğa’da Kaybolur mu ?’ Deney çalışması

-Anahtar Kelimeler: yeşil enerji, enerji tasarrufu, geri dönüşüm

- 'Yeşil Enerji Tacı' ve 'Doğa Dostu Rüzgar Gülü' ile Yenilenen enerji kaynaklarından üretilen Yeşil 
Enerjiyi ve yöntemlerini tanıtmak ve çevre dostu yöntemlerle elektrik enerjisinin üretimine vurgu 
yapılır.
- 'Görevimiz Tasarruf’ ile Enerji tasarrufunun sürdürülebilir bir dünyadaki yerini ve önemini 
kavramak ve yaşamdaki yerini vurgulanır.
- 'Doğada Kaybolur Mu?' ile Geri Dönüşümün sürdürülebilir bir dünyadaki yerini ve önemini 
kavramak ve doğada geri dönüşen çöplere, dönüşemeyen atıklara dikkat çekilir.

Afiş Çalışması Yeşil Enerji Tacı 

Enerji Tasarrufu 
Levhaları 

Rüzgar Gülü
Çalışması

Oyun Çalışması

SOSYAL MEDYA,WEB SİTESİ   
https://www.instagram.com/egitimthu/
https://www.facebook.com/egitimthu/
https://www.uludag.edu.tr/egitimthu/
http://muallaturkunanaokulu.meb.k12.tr

Doğa’da Kaybolur Mu? 
Deney Çalışması

https://www.instagram.com/egitimthu/
https://www.facebook.com/egitimthu/
https://www.uludag.edu.tr/egitimthu/


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE PROJESİ
Proje Danışmanı

Doç.Dr. Pınar Bağçeli KAHRAMAN
Proje Ekibi Üyeleri

İrem CESUR, Zeynep VARLI, Gurbet KANDEMİR, Fatma Yağmur SAĞ, 
Abdülbaki ÇETİN

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 

Anabilim Dalı
Başka Dünya Anaokulu

Bu proje ile çevrenin sürdürülebilirliğine dair
farkındalık kazandırmak amacıyla hazırlanan eğlenceli
ve eğitici etkinlikler ile 5-6 yaşındaki anaokulu çağında
olan çocuklara çevreyi koruma ve gelecek nesillere
aktarma bilinci kazandırmak amaçlanmaktadır. Yapılan
etkinlikler suyun sürdürülebilirliği, toprağın
sürdürülebilirliği gibi alt başlıklara ayrılarak
gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikler sonucunda çevreye
duyarlı, çevresini koruyan ve geri dönüşümün farkında
olup dünyayı daha uzun süre yaşanılabilir hale
getirmenin önemini kavrayan bilinçli nesillerin
yetiştirilmesi öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir çevre, Suyun
sürdürülebilirliği, Toprağın sürdürülebilirliği, Geri
dönüşüm, İleri dönüşüm

ÖZET

PROJE HEDEFLERİ

HEDEF KİTLE

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

5-6 yaş grubu çocuklara çeşitli etkinlikler kullanarak 
çevrenin sürdürülebilirliğine ilişkin farkındalık 
kazandırmaktır. Bu hedef doğrultusunda çocukların  
eğlenirken öğrenebileceği, öğrendiklerini günlük 
yaşantılarına uygulayabilecekleri faydalı davranışlar 
kazandırılması hedeflenmiştir. 

Bu projenin hedef kitlesi 5-6 yaş arası okul öncesi
çağındaki çocuklardır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

Çocuklardan doğanın sürdürülebilirliğine ilişkin hayal 
dünyalarını kullanarak çevre ve çevre kirliliği hakkında 
resim yapmaları istendi. Doğadan toplanan yaprakları 
kağıtlarına yapıştırarak doğadaki canlıları anımsatacak 
şekilde resmetmeleri istendi. Doğa ile ilgili şarkılar 
söylendi. Tohum ekildi. Fasulye ekildi. Fidan bağışlandı. 
Geri dönüşüm kutuları hazırlandı ve oyun şeklinde 
sunuldu. Suyun sürdürülebilirliğine dair kirli su, temiz 
su deneyi yapıldı. 

Çocuklarla birlikte olan işbirliğimiz kısa sürede ne kadar 
olabilirse o kadar iyi sonuç çıkardı geri dönüşüm 
kutularını sınıflarında kullanmak üzere bizden talep 
ettiler. Suyun ve toprağın öneminin bilincindeler ve 
yaşamımızı sürdürebilmek için  hayatımıza önemli bir 
yere sahip olduğunun farkındalar. Bu küçük bireylerin 
her biri gelecekteki temiz dünyanın mimarı olacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI 

Sürdürülebilirlik hakkında okul öncesi öğretmenlerine 
konferanslar verilebilir.
Geri dönüşüm kutularına her okulda yer verilebilir.

https://www.tema.org.tr/



OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

YEŞİL GEZEGEN
PROJE DANIŞMANI:
DOÇ. DR. NALAN KURU
PROJE EKİBİ ÜYELERİ

MEVHIDE HIZARDERE, GÖKÇE ÖZTÜRK, ESRA ZEYBEK, MESUT
YILMAZ

PROJEYE KATKI SAĞLAYAN KURUM/KURULUŞLAR
BURSA ULUDAĞ ÜNIVERSITESI EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESI

ANABİLİM DALI /MUALLA TÜRKÜN ANAOKULU

PROJE HEDEFLERİ
Projede 6 yaş grubu okul öncesi çocuklarının
sürdürülebilir enerji hakkında bilinçlendirmek
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çeşitli
sunu, oyun, sanat, deney, drama etkinlik ve
materyaller hazırlanmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ÇALIŞMALARI

Hazırlanan çalışma eğitim
fakültesindeki öğretmen adayları ve

meslek hayatını devam ettiren
öğretmenlerle paylaşılabilir.

HEDEF KİTLE
 Projenin hedef
kitlesi 4-6 yaş
aralığındaki okul
öncesi çocuklarıdır.

SOSYAL FAYDA
Proje aracılığı ile okul öncesi

çocuklarında sürdürülebilir
enerji ile ilgili farkındalık

oluşturulduğu
düşünülmektedir.

'GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
-Mutlu Dünya-Üzgün Dünya' ile Enerji kavramını somutlaştırarak; bedenimizin ihtiyacını
besinlerden karşıladığımızı ve kullandığımız aletlerin de  eneriiye ihtiyacı olduğu
vurgulanarak sürdürülebilir bir dünyada enerjinin yerini ve önemini kavramaktır.
 
-'Mutlu Dünya - Üzgün Dünya’ ile Yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarını
tanıtmak ve enerji türlerine dikkat çekmek ve yenilenen enerji kaynaklarının doğa dostu ,
sınırsız ve hiç bitmeyen, temiz kaynaklar olduğuna, yenilenemeyen enerji kaynaklarının
doğaya zarar veren, sınırlı ve birgün bitebilecek kaynaklar olduğuna dikkat çekmektir.

ÖZET
Covid süreci ile birlikte doğaya verdiğimiz zararın gözle görülür farkındalığı sürdürülebilir enerji
kavramına vurgu yapmıştır. Bu sebeple sürdürülebilir enerji hakkında bilinçlendirme çalışmaları

yapmak hayatımızın sürdürülebilirliği açısından da çok elzemdir. Bu proje kapsamında
sürdürülebilir enerji farkındalığının ve bunun için alınabilecek önlemlerin erken dönemde

kazandırmak amaçlanır.
 Bu doğrultuda projede;

-Mutlu Dünya Üzgün Dünya afiş çalışması
-Yeşil Enerji Tacı , Rüzgar Gülü yapımı, Enerji Tasarrufu Levhaları yapımı

-Yeşil enerji yaka kartları ile oyun çalışması
-‘Doğa’da Kaybolur mu ?’ Deney çalışması

-Anahtar Kelimeler: yeşil enerji, enerji tasarrufu, geri dönüşüm

- 'Yeşil Enerji Tacı' ve 'Doğa Dostu Rüzgar Gülü' ile Yenilenen enerji kaynaklarından üretilen
Yeşil Enerjiyi ve yöntemlerini tanıtmak ve çevre dostu yöntemlerle elektrik enerjisinin
üretimine vurgu yapılır.
- 'Görevimiz Tasarruf’ ile Enerji tasarrufunun sürdürülebilir bir dünyadaki yerini ve önemini
kavramak ve yaşamdaki yerini vurgulanır.
- 'Doğada Kaybolur Mu?' ile Geri Dönüşümün sürdürülebilir bir dünyadaki yerini ve önemini
kavramak ve doğada geri dönüşen çöplere, dönüşemeyen atıklara dikkat çekilir.

 Afiş Çalışması Yeşil Enerji Tacı
      Enerji Tasarrufu

          Levhaları
    Rüzgar Gülü
      Çalışması Oyun Çalışması

SOSYAL MEDYA,WEB SİTESİ
https://www.instagram.com/egitimthu/
https://www.facebook.com/egitimthu/
https://www.uludag.edu.tr/egitimthu/
http://muallaturkunanaokulu.meb.k12.tr
 

Doğa’da Kaybolur Mu?
Deney Çalışması



OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

BİR NEFES, BİR TOPRAK
Proje Danışmanı

Doç. Dr. Nalan KURU
Proje Ekibi Üyeleri

Asude Canan DOĞAN, İlke Deniz TUNCA, Reyhan HASRETOĞLU, 
Sema NECİP, Gizem Nur GÖR

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar
Bursa Uludağ Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Uludağ Üniversitesi Anaokulu

Anahtar Kelimeler: Toprağın Sürdürülebilirliği, Çevre 
Eğitimi, Geri Dönüşüm

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

PROJE HEDEFLERİ PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI
Projenin başlıca kapsamı okul öncesi dönem çocuklarına 
çevre eğitimi ile birlikte toprağın sürdürülebilirliği noktasında 
farkındalık ve uygulama becerileri kazandırmaktır.

Okul öncesi eğitim kurumlarında bahçe kültürü ve geri 
dönüşüm uygulamalarına ağırlık verilmedir

Okul öncesi dönem çocuklarına çeşitli etkinliklerle toprak 
sürdürülebilirliğini kazandırmak.
Toprak, toprağın altındaki yaşam ve toprağın yaşamımıza 
faydaları gibi konularda bilinç kazandırmak.

Bu projenin hedef kitlesi 5-6 yaş arası okul öncesi dönemi 
çocuklarıdır.

Projenin başlangıcından itibaren çocuklardaki öğrenme 
isteği sayesinde kısa sürede toprağın değeri, faydaları, 
kullanımı, sürdürülebilirliği ve geri dönüşüm noktasında 
bilinç ve tecrübe kazandırılmıştır. Böylelikle çocukların  
ileriki yaşantılarında da toprağın değerini bilen ve 
sürdürülebilirliğine katkıda bulunan bireyler olma 
yolunda tohumlar atılmıştır.

Tombik ve Poo ile Verimli Toprağı 
Öğreniyorum
Erozyonu Önlemek
Toprağın Altında Yaşam
Atıklarımızın Yok Olma Süreleri
Kaz, Dönüştür
Haydi Zıpla Topraktakileri Yakala
Patatesin Öyküsü
Bilge’nin Rüyası
Nasıl Yetişecek?
İçinde Ne Var?

SOSYAL MEDYA HESAPLARI WEB SİTESİ SON SÖZ
https://g.co/kgs/FkZ5Ld

Okul öncesi dönem çocuklarına basit etkinliklerle bile çevre farkındalığı 
ile birlikte sürdürebilirlik bilinci aşılanarak dünya daha yaşanılabilir hale 
gelebilir.



  
 

 
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 

 
TEMA: ÖZEL EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

 

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ 
, 

PROJE DANIŞMANI 
DR. Öğretim Üyesi Gülcihan YAZÇAYIR 

 
PROJE  EKİBİ ÜYELERİ 

Gurbet ÇĠNKILIÇ, Pınar AYDIN, Gülistan AKGÖNÜL, ġafak GÜÇLÜ,  Çağsel DOST, Emrullah POLAT, Muttalip  
KÖKLÜ, Emrah KAPLAN, Ġbrahim YILMAZ, Seray KAYAR, Beyza GÖLBĠNAR, Gökçen Beyza KABATAġ,  

Gülüzar KEKEÇOĞLU, UlaĢ Can EKĠCĠ, Bahar KAPAĞAN, Kübra Esin YAġAR 
 

PROJEYE KATKI SAĞLAYAN KURUM/ KURULUŞLAR 
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 

Bursa  BüyükĢehir Belediyesi Engelliler ġube Müdürlüğü 
 

 
Bursa BüyükĢehir Belediyesi Engelliler ġube Müdürlüğü 
tarafından Bursa ili genelinde özel gereksinimli bireyleri 
topluma kazandırmak, onları meslek sahibi edindirmek 
amacıyla açtığı EKPSS kursunda çeĢitli etkinlikler ve 
ders anlatımları, soru çözümleriyle öğrenciler sınava 
hazırlanmaktadır. Bu proje kapsamında  Özel Eğitim 
Bölümü olarak EKPSS’ye hazırlanma sürecinde 
eğitmenleri ile iĢbirliği yapılarak gönüllü destek 
verilmiĢtir. 
                                  
 Bu projenin temel hedefi,  ortaöğretim veya 
önlisans/lisans eğitimini tamamlamıĢ bireylerin bir kamu 
kurumundaki meslek yaĢantısına geçiĢini sağlayan 
EKPSS’ye hazırlanma sürecinde eğitmenleri ile iĢbirliği 
yapmak ve bireylere akademik ve duyuĢsal olarak katkı 
sağlamaktır. 
 

18-40 yaĢ arası EKPSS’ye hazırlanan engelli bireyler. 

 
 
EKPSS kursunda özel gereksinimli bireylere; sınav 
içeriği ile uyumlu konu anlatımları yapılmıĢ, çeĢitli soru 
çözümleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunların yanı sıra 
ÖSYM’nin sınav kılavuzu incelenmiĢ, önceki aĢama 
puanlarına bakılmıĢtır. Bu bağlamda öğrencilere 
mentörlük yapılarak sınav kaygısı ile baĢ etme ve 
motivasyon sağlamak için destek verilmiĢtir. 
 
 
Bu proje kapsamında EKPSS sınavı adaylarının 
güdülenmesi, sınava iliĢkin tutumlarının iyileĢtirilmesi 
ve akademik becerilerin kazandırılması konusunda 
gerekli destek verilmiĢtir. Yapılan çalıĢmalarda, 
denemelerdeki net sayısında artıĢ gözlemlenmiĢtir. Bu da 
baĢarı grafiklerinin yükselmesinde bir etkendir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sürdürülebilirlik çalıĢmaları konusunda ise her yıl sürece 
daha erken dahil olarak, daha etkin rol oynayarak 
EKPSS’ye hazırlanan özel gereksinimli bireylere katkı 
sunulması hedeflenmektedir. Aynı zamanda sınav 
sonuçlarının akabinde tercih ve yerleĢtirme döneminde 
ihtiyaçları doğrultusunda destek sunulacaktır. Bunların yanı 
sıra Youtube ve çeĢitli sosyal medya kanallarıyla 
EKPSS’ye yönelik hazırlanacak içerikler yoluyla daha çok 
özel gereksinimli adaya ulaĢılabilir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

s 

PROJE HEDEFLERİ 

ÖZET 

HEDEF KİTLE 

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 

SOSYAL FAYDA 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI 

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI 

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu 
SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ 



ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

TEMA:SU

SU TASARRUFUNU ANLATAN PARMAKLAR
Proje  Danışmanı

Dr. Öğretim Üyesi Gülcihan YAZÇAYIR

Proje Ekibi Üyeleri
Zeynep DURMUŞ, Enes Can DİRİMEŞE, Zeynep ÖZGÜN, Gizem BAŞARAN, Melisa İZOL, Merve ACAR, Yıldıray 

KIRAÇ, Mehmet KARAKUŞ, Derya GÜCÜK, Mert ÖZTÜRK, Şindar GÖLÇİK

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü

Bursa Nilüfer Duyum İşitme Engelliler İlkokulu/Ortaokul

Bu proje ile su tasarrufuna ilişkin işaret dili kullanılarak
farkındalık kazandırılması amacıyla hem eğitici hem de
eğlendirici dijital kaynakların (video) hazırlanması
planlanmaktadır. Ortaya çıkan ürünün işitme engelli
öğrencilerin/bireylerin izlemesi için belli zaman periyotlarında
hizmetlerine sunularak su tasarrufuna ilişkin farkındalık
kazanmaları ve okul-ev gibi ortamlarda suyun boşa
kullanımına ilişkin küçük önlemler almaları öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Su tasarrufu, işaret dili, su öyküsü, su
şarkısı

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

Bu proje kapsamında oluşturulan su tasarrufuna ilişkin
oluşturulan dijital görsel ve sesli içerikler işitme engelliler
okulundaki öğrencilere izletilerek onlardan geri bildirim
alınmıştır. Öğrencilerden gelen mesajlara bakıldığında bu
projenin su tasarrufunu ilişkin farkındalıklarına katkı
sağladığı görülmektedir.

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Youtube ile daha çok kişiye ulaştırılabilir.
Türkiye'deki diğer işitme engelliler okullarındaki öğrencilere
izletilebilir. Özel eğitim öğrenci kongresinde sunulabilir.

Bu projede su tasarrufuna ilişkin işaret dili ile 4 tane dijital
görsel ve sesli içerik oluşturulmuştur. Bunlardan bir tanesi 6
öğrencinin olduğu bir grup ile işaret dili ile su tasarrufuna
ilişkin şarkı grubu ile alt yazılı video hazırlanmıştır. Diğeri ise
4 kişilik işaret dili ve alt yazılı öykü grubudur. Bir kişi evde
su tasarrufunu anlatan alt yazılı ve işaret dili ile video
hazırlamıştır. Başka bir kişi de Dünya'da su tasarrufuna ilişkin
bilgi içeren işaret dili ve alt yazılı video hazırlamıştır.

Bu projenin temel hedefi işitme engelli çocuklara işaret dili
kullanılarak su tasarrufuna ilişkin farkındalık kazandırmaktır.
Bu temel hedef doğrultusunda çocukların ilgisini çekecek ve
aynı zamanda hem eğitici hem de eğlendirici şarkı, öykü ve
görseller aracılığıyla işaret dili ile dijital içerikler
oluşturulması hedeflenmiştir.

Bu projenin hedef kitlesi 7-15 yaş arası işitme engelli 
öğrencilerdir. 

https://www.instagram.com/egitimthu/
https://www.facebook.com/egitimthu/

https://www.facebook.com/egitimthu/


ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI

TEMA:SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

YEMEK HARİKALARI
Proje  Danışmanı

Dr. Oya ARSLAN ARMUTÇU
Proje Ekibi

Kübra DEMİR DİNÇ, Kirman KOÇ, Enes ŞEN

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Anabilim Dalı

Alaaddinbey Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu

Sürdürülebilirlik, insanlık doğanın gelecek nesillerin ihtiyaçlarına
cevap verme becerisini riske atmadan rutin ihtiyaçlarını karşılayarak
kalkınmayı sürdürülebilir kılma becerisine sahiptir. Bu tanım
doğrultusunda özel gereksinimli öğrencilerimiz ile birlikte
sürdürülebilirlik projesi adı altında yemek kısmında görev alıyoruz.
Proje de özel gereksinimli öğrencilerin yemek yapma becerilerini ön
planda tutarak öğrencilere motivasyon veriyoruz ki gelecekte de bu
performanslarını farklı dallarda da sergileyebilsinler. Bu proje
kapsamında öğrencilerin hazırladığı çeşit çeşit yemek ürünlerini
insanlara sunacağız.

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

Proje aracılığı ile 
öğrencilere yetenekleri 
konusunda farkındalık ve 
sürdürülebilirliğin 
oluşması 
düşünülmektedir.

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
ÇALIŞMALARI

Hazırlanan çalışma eğitim 
fakültesinde okumakta olan öğretmen 
adayları ve meslek hayatını devam 
ettiren öğretmenlerle paylaşılabilir.

Proje de 16-17 yaş aralığında ki 
öğrencilerin yemek yapma 
becerilerini daha da geliştirip 
kendilerini özel gereksinimli 
olarak birçok insandan 
yetenekli olduklarına 
inandırmaktır. Bu amaç 
doğrultusunda birçok yemek 
hazırlanmıştır.

Projenin hedef kitlesi 16-17 yaş aralığındaki 
öğrencilerdir.

Yetenekler “AMAÇ” arıyor.

Proje kapsamında  özel gereksinimli öğrencilerin 
hazırladığı yemekleri nasıl ve ne kadar malzeme 
ile yaptıkları yer alıyor. 
Gerçekleştirilen bir diğer yemekler ise bombe 
tatlı, tuzlu kurabiye ve damla çikolatalı kurabiye 
olarak düzenlenmiştir.

http://www.uludag.edu.tr
/egitimthu



EL SANATLARI VE ATÖLYE PROJESİ

Proje kapsamında Alaaddinbey Özel

Eğitim Meslek Eğitim Okulu 9-A

öğrencileri hedeflenmektedir.

SON SÖZ

GERÇEKLEŞTİRİLEN

FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

Öğrencilerin kendi yaratıcıl ıklarını

kullanarak, el sanatları alanında

ürettikleri özgün ürünlerin topluma

sergilenmesi.

Makrome , ahşap tepsi , kilden

mumluklar ve dekoratif hasır

tabaklar.

Bu projede bizlere desteklerini Sunan başta

AlAaddinbey Özel Eğitim Meslek Eğitim Okulu

Müdürü Kenan Marangoz olmak üzere , Dr. Oya

ArsLan Armutcu , 9-a Sınıf öğretmeni Fatma

Üzmez ve el sanatları sınıf öğretmeni Huriye

Uğur’ a katkılarından dolayı teşekkür ederiz .

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

PROJE HEDEFLERİ

PROJE DANIŞMANI :
Sevda Murad /Laila Özbek /Serap TuncerEKİP ÜYELERİ :

Dr.Oya Arslan Armutcu

PROJEYE KATKI SAĞLAYAN

KURUM/KURULUŞLAR:

Uludağ ÜNiversitesi / Eğitim Fakültesi

Alaaddinbey Özel Eğitim Meslek Eğitim Okulu

Grup çalışmalarıyla öğrencilere

işbirl iğiyle çalışma Becerileri

Kazandırmak. Öğrencilerin

öğrendikleri el sanatları becerilerini

hayatlarında aktif kullanması ve

öğrencilerin yaratıcıl ıklarının

desteklenmesi

SOSYAL MEDYA

HTTP://WWW.ULUDAG.EDU.TR/

EGİTİMTHU

ÖZET



özel eğ�t�m öğretmenl�ğ� programı

tema: sürdürüleb�l�rl�k
FİDAN DİKME ETKİNLİĞİ

 

 

PROJE DANIŞMANI: DR. OYA ARSLAN ARMUTÇU
PROJE EKİBİ ÜYELERİ: SAHRİYE BEYZA DURMAZ, İREM ŞENKAL, CENNET KOTAN, ERHAN OKYAR

PROJEYE KATKI SAĞLAYAN KURUM/KURULUŞLAR: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI, NİLÜFER BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ

İnsanlar ve d�ğer canlılar �ç�n ağaçların varlığı şüphes�z k� çok öneml� olup hayat� özell�k taşımaktadır. Ağaçlar tab�atın denges�n� koruyan en öneml� faktörlerden
b�r�d�r. Ağaçların doğaya sağladığı yararlara bakacak olursak; tem�z su üreterek yeryüzündek� kuraklığı engelled�ğ�n�, canlıların günlük su �ht�yacını yetecek

oks�jen� ürett�ğ�n�, havayı tem�zled�ğ�n�, sokak ve şeh�rler� ser�nlett�ğ�n�, suların k�rlenmes�ne engel olduğu g�b� su tasarrufuna da yardımcı olduğunu, pek çok doğal
afetten koruduğunu (sel, rüzgar erozyonu), güneş�n zararlı ışınlarından canlıları koruduğu g�b� daha pek çok saymakla b�t�remeyeceğ�m�z faydalarından

bahsedeb�l�r�z. 
Tüm dünya �nsanları olarak; ağaçların faydalarını b�lmem�ze rağmen yeterl� koruma ve çevrey� yeş�llend�rme b�l�nc�nde değ�l�z maalesef. 

Bu projen�n amacı; l�se dönem�ne gelm�ş özel öğrenc�lere, ağaçları koruma ve çevrey� yeş�llend�rme b�l�nc�ne sah�p olmalarına katkı sağlamak ve ayrıca bu
öğrenc�ler�n çevreler�nde yer alan k�mseler�n  (akranları, a�les�, komşusu vs.)  bu durumdan feyz alarak bu k�ş�lerde de b�l�nç uyandırmaktır.

Anahtar Kel�meler:  Yaşam, Nefes, Doğa, Ağaç

ÖZET

PROJE HEDEFLERİ
Alaatt�nbey Özel Eğ�t�m Meslek Okulu son sınıf öğrenc�ler�n� doğayı koruma, çevreye duyarlı yaklaşım, ağaç

d�kme b�l�nc�, d�k�len ağaçların ülkem�ze ne denl� güzell�kler kazandırdığı konusunda b�lg�lend�rmek ve
b�rl�kte f�dan d�kme etk�nl�ğ� gerçekleşt�rmek amaçlanmıştır.

HEDEF KİTLE

Projen�n hedef k�tles� Alaatt�nbey Özel Eğ�t�m Meslek Okulu
 son sınıf öğrenc�ler�d�r.

SOSYAL FAYDA
Proje aracılığıyla öğrenc�lere ve öğretmen adaylarına ağaçları koruma ve çevrey�

yeş�llend�rme hakkında b�l�nçl�, olumlu tutum oluşturacağı düşünülmekted�r.

GERÇEKLEŞTİRİLEN/GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLER

Proje kapsamında önce öğrenc�lerle f�dan d�kme etk�nl�ğ�n�n önem� soru-cevap şekl�nde tartışılmıştır. Ardından öğrenc�lere tema
vakfının hazırlamış olduğu “Toprak Dersem Çık-Yavru Tema” adlı v�deo YouTube platformu üzer�nden �zlett�r�lm�şt�r.

Öğrenc�ler�n ağaçların önem� hakkında teor�k olarak b�r hazır bulunuşluk oluşturduktan sonra bel�rlenen sahada f�dan d�kme
etk�nl�kler� gerçekleşt�r�lecekt�r. Proje kapsamının son aşamasındaysa bu grupta yer alan öğrenc�lere f�dan d�kme etk�nl�ğ�n�n

kend�ler�ne ne kattıkları, nasıl h�ssett�kler� g�b� sorular sorulacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI
Ağaçlık alanları korumak ve ağaç d�k�m� artırmak karbon ayak �z�m�z� azaltmakta etk�l�d�r. 

Gelecek nes�llere sürdürüleb�l�r b�r dünya bırakmak �ç�n f�dan d�keb�l�r ve �nsanlığın yaşamını da�m
kılmaya yardım edeb�l�r�z.

FİDAN DİKME GÜNÜMÜZ
23.05.2022

GÖRÜKLE
SAAT 10.30

Web s�tes�: http://www.uludag.edu.tr/eg�t�mthu
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Özel Eğitim Bölümü

Proje Danışmanı

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluğlar

Bursa Uludağ  Üniversitesi Genç Ofis

Nilüfer Gençlik Merkezi

ÖZET

 Hep Birlikte El Ele projesi Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim bölümü Topluma Hizmet 
dersi kapsamında Nilüfer Gençlik ve Uludağ Üniversitesi Genç Ofisi üyeleri tarafından 
otizimli çocukların topluma entegre edilmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuş-
tur. Proje katılımcılar arasında işbirliği, yardımlaşma ve destek gibi birçok sosyal açıdan 
önemli faaliyetler gerçekleştirmektedir.

PROJE HEDEFLERİ

 Projenin temel hedefi otizimli 
çocukların sosyal ve akademik açıdan 
gelişimine katkı sağlamaktır. Bunun 
yanında bu projeye destek veren 
öğretmen adaylarının mesleki açıdan 
deneyim kazandırmaktır.

SOSYAL FAYDA

 Bu proje çocuklar ve ailelerin farklı 
sosyal ortamlarda bulunarak çevreye 
uyum sağlamalarını kolaylaştırmıştır. 
Aynı zamanda çocukların okul 
hayatına destek olmuştur. Öğretmen 
adaylarının ise meslek hayatına önemli 
bir hazırlık ortamı sağlamıştır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN
FAALİYETLER

 Özel eğitim öğretmen adayı ha�ada 
bir gün olacak şekilde Nilüfer Gençlik 
Merkezinde kendine belirlenmiş bir 
öğrenci ile çocuğun düzeyine uygun 
birebir eğitim programı 
uygulamaktadır. Bu eğitimlerin daha 
verimli gerçekleşmesi için 
kurumlardaki sınıflar, spor salonu, 
bahçe ve orada bulunan diğer 
materyaller eğitim programına dahil 
edilmiştir.

HEDEF KİTLE

 Bu projenin hedef kitlesi Mavi 
Yaşam Derneğinin üyeleri olan ailelerin 
10-19 yaş arasındaki Otizm Spektrum 
Bozlukluğu  olan çocuklar.

“Aynı dili kullananlar değil, aynı duyguları 
paylaşanlar daha iyi anlaşırlar.”

Mevlana

Dr. Ögr. Üyesi ÖZGE BOŞNAK

Sosyal Medya Hesapları

www.uludag.edu.tr/egitimth

@egitimthu

PROJE UYGULAMA 
FOTOĞRAFLARI

Proje Ekibi

Gamze Pehlivan Chalil, Aysenem Meredova, Elif Yazızı, Merve Özyavuz
Mehmet Mücahit Topbaş, Furkan Esen, Fadıl Kilvam, İbrahim Erim, Çiller Taşdemir,  Demet Özdemir,  Sena 
Fenerbağçe, Fadime Gülbudak, Aıse Irtzanlı, Çilem Erkan, Ayşegül Çekici, Özcan Dedegil, Mıoumpera Chatza





Proje kapsamında bu problemler hakkında tanıtıcı

ve çözüm yolları çeren blglern yer aldığı “Sına

Kaygısı”, “Akran Zorbalığı”, “Motvasyon” adlı

sunular hazırlanarak bu problemlern nedenlerne,

nasıl önlenebleceğne ve çözüm yollarına

değnlmştr. 

ORTAOKUL VE LİSE  ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIKLARI

 SORUNLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ
PROJE EKİBİ

 Son dönemde 13-18 yaş aralığındaki bireylerin okullarda
sıklıkla görülen problemleri arasında sınav kaygısı,
motivasyon eksikliği ve akran zorbalığı artış göstermiştir.
Bu problemlerin oluşmasının önlenmesi için okullarda
önleyici çalışmalar olarak neler yapılabilir üzerinde
düşünülmüş, hangi yaş aralığında hangi problemlerin
yoğunluk gösterdiği tespit edilmiş ve bu doğrultuda okul
psikolojik danışmanı rehberliğinde bilgilendirme seminerleri
düzenlenmesine karar verilmiştir. Seminerler kapsamında;
12-13 yaş aralığında 7. Sınıf öğrencilere motivasyon
sağlama, 15-16 yaş aralığında 9 ve 10. Sınıf öğrencilerine
Akran Zorbalığı, 17-18 yaş aralığındaki 11 ve 12. Sınıf
öğrencilerine ise Sınav Kaygısı hakkında bilgilendirme
seminerleri düzenlenmiştir. 

ÖZET

PROJE DANIŞMANI 

PROJEYE KATKI SAĞLAYAN KURUM/KURULUŞLAR

  BUÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ANABİLİM DALI 

 

NİSANUR BOZ, AHMET HÜSEYİN,  EDA ATİLA

HASAN ÇATLIOĞLU, MELİSA KAYA , KAAN ACHMET, SUNA YIRTICI

 GİZEM GÜNÇAVDI ALABAY

 Hazırlanılan sunular görev yapan okul

pskolojk danışmanları ve eğtm almakta

olan rehberlk ve pskolojk danışmanlık

öğrencler le paylaşılablr.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ÇALIŞMALARI

HEDEF KİTLE

7.Sınıf Öğrencler (12-13) ve Lse öğrencler

(15-18) 

PROJE HEDEFLERİ
Ortaokul ve lse grubu öğrenclernn yaşayablecekler

problemler hakkında blglendrme, yaşadıkları

problemler le nasıl başa çıkableceklern öğretmek

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda blglendrc ve

eğtc sunular hazırlanmış nteraktf şeklde

öğrenclere sunulmuştur. 

GERÇEKLEŞTİRİLEN 

FAALİYETLER

Anahtar Kelme: Akran Zorbalığı, Sınav Kaygısı

Motvasyon, Semner

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, SON SÖZ

Çocukluktan yetşknlğe geçş dönemnde gelşmn en hızlı evrelern yaşayan breyler; karşılaştıkları yen çevreler,

artan sorumluluklar ve beklentlerle brlkte çeştl pskolojk sıkıntılarla baş etmeye çalışmakta. Bzler de PDR

öğrencler olarak öğrenc arkadaşlara elmzden geldğnce destek olmaya çalıştık. 
Instagram: ogrencbs  ( https://nstagram.com/ogrencbs?gshd=YmMyMTA2M2Y=) 

ÖZLÜCE RASİM ÖZDENÖREN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 

 http://www.uludag.edu.tr/egtmthu



PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK PROGRAMI

HAYVAN SEVGİSİ VE FARKINDALIĞI
TEMA: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Proje Danışmanı
Dr. Hacer Belen

Proje Ekibi Üyeleri
Hilal Devrim, Sümeyye Aydemir, Zehra Eşer, Gönül Sude Sarıtiken, Beyza Nida Aydın, Fezal Doğan, Seda Nur Eraydın

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar
B.U.Ü. Gençlik Ofisi

Bursa Nilüfer Gençlik Merkezi

Şehirde ve sokakta yaşamını sürdüren sahipsiz
hayvanlara sokak hayvanı denir. Hayvan dostlarımızın
bakıma ve sevgiye ihtiyaçları vardır. Projemiz ilkokul
çağındaki öğrencilere hayvanların beslenmesi, barınması,
ihtiyaçları ile ilgili farkındalık kazandırmak amacıyla
yola çıkmıştır; bunu aşılamak amacıyla çeşitli faaliyetler
gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sokak hayvanı, hayvan sevgisi,
farkındalık, beslenme, barınma

Projenin hedef kitlesi 8-11 yaş aralığındaki Nilüfer
Gençlik Merkezi bünyesindeki kurslara katılan
öğrencilerdir.

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

Proje aracılığıyla öğretmen adaylarında ve hedef
kitlemizde hayvan sevgisi ve farkındalığı hakkında
bilinç kazandırılmıştır.
Yaptığımız etkinlikler ve sunumlar sonunda 

çocuklarda zamanla farkındalıkta artış 
gözlemlenmiştir: mama ve su kapları, drama oyunu, 
kuş yemliği.

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Sürdürülebilirlik adına mama ve su kapları evlerimizden
çıkan atık plastik kaplarla yapılmıştır.
Plastik atık çıkmaması adına ve uzun süreli kullanım

için kumaştan mama keseleri yapılmıştır.

www.instagram.com/egitimthu/
www.facebook.com/egitimthu/
www.uludag.edu.tr/egitimthu/
www.twitter.com/GSB_NiluferGM/

Çocuklara hayvan sevgisi bakımı ve hakları
hakkında bilinç kazandırıp bu faaliyetleri
hayatlarında uygulanabilir hale getirmek, alışkanlık
kazandırmak hedeflenmiştir.

-Hayvanları tanımak amacıyla tasarlanan Ben Hangi
Hayvanım? Oyunu
-Atık malzemelerden mama ve su kapları boyama
-Sokak hayvanları ile ilgili sunum ve neleri
yiyip/yiyemeyeceklerine dair mini oyun, kumaş
keselerde mama dağıtımı
-Çevremizde görebileceğimiz kuşlar hakkında sunum ve
kuş yemliği yapımı
-Hayvanlarla empati kurabilmek adına, hayvanların
yerine geçtiğimiz drama oyunu
-Kuş evi boyama
-Barınak gezisi



ayrilmayalimbirleselim

PROJE DANIŞMANI
Arş. Gör. Hazel DURU

PROJE EKİBİ ÜYELERİ
Üzeyir KASIRĞA, Beytullah KAYAALP, Buket DENİZ, Gamze Nur YİĞİT, Beyza TOPAÇ,

Dilara Meva İLHAN, Senanur TUNÇ
PROJEYE KATKI SAĞLAYAN KURUM/KURULUŞLAR

BURSA ZEKAİ GÜMİŞDİŞ ORTAOKULU

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

HEDEF KİTLE

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

▪ Projenin hedef kitlesi 11-14 yaş 
arasındaki ortaokul öğrencileridir.

▪Akran zorbalığı hakkında literatür taraması yapıldı.
▪İnstagram hesabı açıldı.
▪Afiş ve broşür hazırlandı, okula teslim edildi.
▪Örnek olay çekimi yapıldı.
▪Editi yapılan örnek olay videosu instagram hesabından 
paylaşıldı.
▪İnstagram hesabı üzerinden kitap, film önerisinde 
bulunuldu.
▪Animasyon paylaşımı yapıldı.
▪Okulda akran zorbalığı hakkında öğrencilere sunum 
yapıldı.
▪Öğrencilere etkinlik yaptırıldı.

▪Farklı sosyal mecralar aracılığıyla daha çok kişiye 
ulaşılabilir.
▪ Okul psikolojik danışmanlarına verilen yıllık planda akran 
zorbalığı konusu haftasında ek kaynak olması açısından 
proje için hazırlanan materyaller okul psikolojik 
danışmanlarına sunulabilir.
▪ Okullarda eğer akran zorbalığı konusu yıllık planlarda yok 
ise akran zorbalığı haftası yapılarak öğrenciler 
bilinçlendirilebilir.
▪Proje için açılan instagram sayfasında aktifliği 
kaybetmemek adına paylaşımlara devam edilebilir.

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

Bu proje, ortaokul öğrencileri arasında sıklıkla görülmekte olan 
akran zorbalığı konusu hakkında öğrencilerin bilinçli hale 
gelmesini sağlamak ve zorbalıkla karşılaştığı durumlarda neler 
yapabileceği hakkında bilgi sahibi olması amacıyla oluşturuldu. 
Esas amaca ek olarak öğrencilere zorbalık hakkında farkındalık
kazandırmak, öğrencileri herhangi bir zorbalık durumuna maruz 
kaldıklarında HAYIR diyebilmelerini ve daha sonraki aşamalarda 
neler yapabilecekleri hakkında bilgilendirmek, öğrencilere empati 
kurma becerisi kazandırmak ve var olan empati becerisini 
pekiştirmek projenin alt amaçları olarak belirlendi. Proje sonunda 
öğrencide somut çıktı olarak;  zorbalık hakkında bilgi sahibi 
olması ve bilinçli hale gelmesi, yaşanan herhangi bir zorbalık 
durumunda neler yapabileceğinin farkında olması ve bu sürecin 
devamının nasıl işleyeceğini bilmesi, öğrencinin içinde var olan 
empati duygusunu ortaya çıkarması ve sosyal medya 
paylaşımları ile hedef kitleye ek olarak toplumu zorbalık konusu 
hakkında duyarlı hale gelmesi proje sonunda çıktı olarak 
beklenmektedir.

PROJE HEDEFLERİ
▪ Akranlar arasında empati duygusunu 

kazandırmak ve var olan empati duygusunu 
geliştirmek.

▪ Öğrencilere akran zorbalığıyla baş etme 
yollarını öğretmek.

▪ Öğrencilerin zorbalıkla karşılaştıklarında 
başvurabilecekleri yerleri ve kişileri 
öğrenmelerini sağlamak.

▪ Herhangi zorbalık durumuna maruz kalan bir 
öğrencinin hayır diyebilmesi ve sonraki 
aşamaların ne şekilde gerçekleşeceği 
hakkında bilgi sahibi olması.

İnstagram hesabımızın, paylaşımlarla daha çok kişiye ulaştığını 
ve  dikkat çektiğini hedef kitleden gelen güzel dönütlerle 
elimizden geldiğince kişilere faydalı ve yardımcı olabildiğimizi 
gözlemledik. Hesabımızda paylaştığımız kitap, film, bilgi içerikli 
postlar , animasyon içerikli kısa videolar ve grup arkadaşlarımla 
oynadığımız kısa filmimizle hedeflediğimiz noktaya varmayı 
başardık. Herkesin bu konuda farkındalık kazanarak çevresindeki 
insanlara karşı duyarlı olmalarını temenni ediyoruz

AYRILMAYALIM, BİRLİKTE OLALIM!



BİLİNÇLİYİM, GÖNÜLLÜYÜM
Proje Danışmanı

Hazel DURU
Proje Ekibi Üyeleri

Erkal HANLIOĞLU, Muhammed BAŞ, Kübra ÖZATAŞ, Merve BAHŞ
İ, İrem ÖZGÜN,

Firdevs YÜKSEL, Senem KALFA
Projeye Katkı Sağlayan Kurum

Genç Ofis

egitimthu http://www.uludag.edu.tr/egitimthugsb_nilufergm

ÖZET
Bu projenin genel amacı farklı gelişim dönemlerindeki 
bireylere rehberliğin problemler alanlarına göre psikososyal
olarak destek olmaktır. Bu genel amaca bağlı olarak, çocukları 
hijyen ve mahremiyet eğitimiyle bilinçlendirmek, toplumun 
çevre bilincini arttırmak, topluma hizmet projeleri ve 
gönüllülük faaliyetleri yapmak, hayvan hakları konusunda 
bilinçlendirmek, geri dönüşüm bilinci oluşturmaktır. Projenin 
hedef kitlesi her yaştan insandır. Bu amaçlara ulaşmak için 
fidan dikmek, okulları ziyaret etmek; Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda gönüllülük, 
psikososyal, rekreasyon odaklı faaliyetleri düzenlemek, geri 
dönüşüm ve çevreyle alakalı düzenleme faaliyetleri yapmak, alt 
amaçlar belirlenmiştir. Yapılan faaliyetler doğrultusunda hedef 
kitlenin çevre konusunda bilinçlenmesini sağlamak, çocuklara 
hijyen ve mahremiyet eğitimleriyle bilinç kazandırmak, 
istenilen sonuçlardır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
• Gençlik merkezinde gönüllülük hakkında eğitim 

alındı.
• Köy okulunda ilkokul çocuklarına mahremiyet ve 

hijyen eğitimi verildi. 
• Çocuklarla, verilen eğitimlerle ilgili eğitici 

oyunlar oynandı.
• Gençlik merkezinde “Toplum İçinde Kendini 

İfade Etme” yeteneğini geliştirmeye yönelik grup 
oyunu oynandı. 

• Gençlik merkezinde, günlük hayatta karşılaşılan 
sorunlar ele alınarak bu sorunlara çözümler 
arandı. 

• “Özel Gereksinimli Bireylerle Empati Yapma 
Çalışması” kapsamında afiş hazırlandı. 

PROJE HEDEFLERİ
• Topluma hizmet doğrultusunda gönüllülük çalışmaları yapmak.

• Bireyleri çevre konusunda bilinçlendirmek. Fidan dikmek çöp toplamak gibi çalışmalarda 
bulunmak.

• Gönüllülük adı altında köy okullarına ziyarette bulunmak eğitimler vermek etkinlikler yaptırmak. 

SOSYAL FAYDA
Toplum çevre ve temizlik hakkında bilgilendirilerek, fidan dikme ve ağaçlandırma çalışmalarına 
destek verilerek , çevre bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda gönüllülük faaliyetleri 
düzenlenerek bireylerin maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesi hedeflenmiştir.
HEDEF KİTLE
• Çocuklar
• Gençler
• Yaşlılar

SÜRDÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİ
• Köy okullarına yapılan ziyaretlerde kullanılmak üzere bilgilendirici aynı 

zamanda öğrencileri sıkmayacak oyunlar,etkinlikler planlanacak.

• Fidan dikme, çöp toplama etkinlikleri gerçekleştirilecek.

• Savaş mağdurlarıyla görüşülecek, sosyal destek sağlanacak.

biBİLİNÇLİYİM,GÖNÜLLÜYÜM
Proje Danışmanı

Hazel DURU

Proje Ekibi Üyeleri

Erkal HANLIOĞLU, Muhammed BAŞ, Kübra ÖZATAŞ, Merve BAHŞİ, İrem ÖZGÜN,

Firdevs YÜKSEL, Senem KALFA

Projeye Katkı Sağlayan Kurum

Genç Ofis



İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE 
DESTEK OLMAK

Proje Danışmanı

Proje Ekibi Üyeleri
Berkcan Turan

Şevval Turan Embiya Arslan
Ayşe Baltacı

Projeye Katkı Sağlayan Kurum

İsmail Kuşci

SÜRDÜREBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

PROJE UYGULAMALI FOTOĞRAFLARI

İnsan sevgisi konusu parmak izi etkinliğiyle, tasarruf konusunu 

atık kutularının öğretilmesiyle, doğa sevgisi konusu ise fidan 

dikme etkinliğiyle yapılmıştır.

Kayapa İlköğretim Okulu
ÖZET

Çalışma kapsamında ilkokul öğrencilerine insan sevgisi,

işbirliği, tasarruf ve doğa sevgisi temalarına yönelik 

bilgilendirmenin yapılması ve çevre bilincinin kazandırıl-

ması amaçlanmıştır. Bu çerçevede öğrencilerle çeşitli 

etkinlikler yapılmıştır. Yapılan etkinlikler doğrultusunda 

öğrencilerin insanlara karşı daha saygılı ve anlayışlı, 

geri dönüşüme ve doğaya daha duyarlı olmaları, doğayı 

korumak için nelere dikkat etmeleri gerektiğine yönelik 

bilince varmaları planlanmıştır.

SOSYAL FAYDA

İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine değerler hakkında bilgilendirme 

yapılıp değer bilinci kazandırılması amaçlanmıştır. Bundan dolayı 

öğrencilerle insan sevgisi, işbirliği, tasarruf ve doğa sevgisi alt başlıkları 

çalışılmıştır. Bu çerçevede öğrencilerin çevrelerine karşı daha duyarlı 

olmaları sağlanmıştır. İnsan sevgisi konusu parmak izi etkinliğiyle, 

tasarruf konusunu atık kutularının öğretilmesiyle, doğa sevgisi konusu 

ise fidan dikme etkinliğiyle yapılmıştır. Ayrıca bütün bu etkinlikler 

işbirliği içerisinde yapılarak öğrencilerde çevrelerine karşı farkındalık 

oluşturulmaya çalışılmıştır.

HEDEF KİTLE

• İlkokul 1. ve 2. sınıf

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

Anahtar Kelimeler
Doğa sevgisi, insan sevgisi, tasarruf, işbirliği.

• Her hafta ilkokul öğrencilerine düzenli 

bilgi paylaşımı yapılacak.

• Her bilgi paylaşımından sonra çocuklarla 

birlikte etkinlik yapılacak

1.SINIF

2.SINIF



PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK PROGRAMI

ÖZ BAKIM BECERİLERİNİ ÖĞRENİYORUM
Proje Danışmanı

İsmail Kuşci

Proje Ekip Üyeleri
Ebrar Tosun

Eren Türkkan 
Fatmanur Alpaslan
Özge Körismailoğlu

Tolgahan Canan

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar
Görükle Dumlupınar İlkokulu

İlkokul 1. Sınıf Öğrencileri

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

Çocuklara öz bakım ve temizlik becerileri kazandırarak kendi 
kendilerine yetebilir hale gelmelerini sağlamak.

Öz bakım ve temizlik konusu özellikle geçmiş pandemi döneminin 
de etkisiyle daha fazla dikkat edilmesi gereken bir konu olduğu için 
öğrencilere yönelik olarak bu konuda hem farkındalık oluşturmak 
hem de bu becerileri kazandırmak hedeflenmiştir. Bu süreçte 
öğrencilere öz bakım ve temizlik ile ilgili en güncel ve eğlenceli 
bilgiler aktarılmıştır.  Kazandıkları öz bakım becerileriyle kendi 
kendilerine yetebilir hale gelmeleri onları özgüvenli, kendisinin ve 
çevresinin temizliğine karşı duyarlı hale getirmiştir. Verilen teorik 
bilgiyi somutlaştırmak hedeflenen becerileri benimsemelerini 
kolaylaştırmıştır. Bu doğrultuda yapılan uygulamaların etkili 
olmasının yanında basit ve anlaşılır olması günlük yaşama 
uyarlamayı dolayısıyla öğrenilen bilgilerin sürdürülebilirliğini 
kolaylaştırmıştır.

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Dönemin gereksinimlerine göre çocuklara öz bakım ile ilgili 
etkinlikler yaptırmaya devam edilebilir ve onlara örnek olan 
biz büyükler olarak önce kendimiz temiz ve sağlıklı bireyler 
olarak rol model olmalıyız.

İG: thuuludag. 

Genel temizlik ve hijyen alışkanlığı kapsamında hem sınıf içi 
uygulamalı etkinlikler hem interaktif ve dijital oyunlar 
oynatıldı. Doğru el yıkama alışkanlığını edindirmek için 
öğrencilerin katılım sağlayabildiği deneyler uygulandı.“5 Mayıs 
Dünya El Hijyeni Günü” bağlamında öğrencilerle birlikte 
fotoğraf çerçevesi hazırlandı . Doğru diş fırçalama ve sağlıklı 
beslenme konusu uygulamalı olarak işlendi. Giysilerin nasıl 
kullanılması gerektiği etkinlikler çerçevesinde aktarıldı.

Bu projede ilkokul 1. sınıf öğrencilerine öz bakım ve temizlik 
becerilerinin benimsetilmesi ve bu çerçevede öğrencilerin hem 
kendi bakım ve temizliklerine hem de çevre hijyenine yönelik 
farkındalık geliştirmeleri amaçlanmıştır. Bu bağlamda çocukların 
yaşına uygun olarak dikkat çekici etkinlik ve oyunlar tasarlanıp 
uygulanmıştır. Bu şekilde öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öz 
bakım ve temizlik becerilerini kazanmaları sağlanmıştır.



GENÇLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞE
HAZIRLAMAK

EĞİTİM BİLİMLERİ PROGRAMI

Proje Danışmanı:
Dr .Öğr. Üyesi Ömer Faruk Kabakçı

Proje Ekibi Üyeleri:
Kader ERGİN, Nuran DERMAN, Khadija JAFAROVA, Fatmagül AKMAN, Nursena Neval TUŞ, Erdal VURAL,  

Ümit ŞEN, Humay HASANOVA, Ali Kaan KIRAY, Oğuz Han DOĞAN

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar:
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı  

Atatürk Anadolu Lisesi

ÖZET
Atatürk Anadolu Lisesi ile Topluma

Hizmet Uygulamaları Dersi
kapsamında yaptığımız çalışmalar  

neticesinde lise öğrencilerine

hedeflerine giden yolda yardımcı  

olmak, daha sürdürülebilir bir

gelecek için onlara bilgi vermek,
okulun ihtiyacı olan dijital dönüşüm  

için işbirliği yapıldı.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Yürüttüğümüz projenin ileride devamlılığının  

sağlanması adına Atatürk Anadolu Lise ile

ortak çalışmalara devam edilebilir, öğrenciler  
düzenli aralıklarla bilgilendirilebilir.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Hazırladığımız projelerden hayata
geçirdiklerimiz: 10. sınıflara alan seçimiyle ilgili  

bilgilendirilme yapılması, okul rehberliği için  

pano hazırlanması, rehberlik servisi için küçük bir  

kitaplık yapımı, öğrenciler için envanter

uygulaması yapılması ve son olarak okulun

internet sitesinin yeniden dijitalleşmeye uygun  

olarak hazırlanması.

HEDEF KİTLE
Yürüttüğümüz bu çalışmada öncelikli
olarak hedef kitlemiz dönüşen ve  

dijitalleşen dünyaya ayak uydurması  

beklenen gençliktir.

PROJE HEDEFLERİ
Hazırladığımız projede hedeflerimizin başında  

gençleri gelişen, değişen ve dijitalleşen  

sürdürülebilir bir dünyaya hazırlamaktır. Bu  

amaçla özellikle okulun ihtiyacı olan gelişmiş bir

internet sitesi hazırlamaktır. Diğer önemli bir konu  

ise lise öğrencilerinin alan seçiminde onlara

doğru bir yol gösterecek bilgilendirici çalışmalar  

yapmaktır. Lise öğrencilerinin sınavlara hazırlık  

aşamalarında yaşadıkları kaygıyı azaltmak için  

belirli sunular da hazırlanmıştır.
SOSYAL MEDYA HESAPLARI VE WEB SİTELERİ
www.uludag.edu.tr/egitimth 

@egitimthu

https://bursaataturkanadolulisesi.meb.k12.tr/

http://www.uludag.edu.tr/egitimth


PROJE UYGULAMA
FOTOĞRAFLARI

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

Müzede Eskiz Atölye Çalışması  
Panoramik Müze; geçmişimizi ve tarihimizi  
gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan,  
Bursa’nın fetih anını canlandıran, enerji ve-
rimliliği ilkesine göre Yeşil Bina formunda  
inşa edilmiş dünyanın tam panoramik en  
büyük müzesidir. Panoramik Müze ile  
müzecilik anlayışını faklı bir boyuta taşımak,  
alışılmış klasik müze anlayışının dışında bir  
yöntemle insanlara ulaşmaktır. Bu amaçlar  
doğrultusunda müzede proje kapsamında  
her hafta atölye çalışmaları gerçekleştiril-
mektedir. Bu atölye çalışmaları sırasında  
katılımcılar müzenin çeşitli yerlerinde  
suluboya tekniğini kullanarak mekan  
çizimleri yapacaklardır. Proje sonunda  
yapılan çalışmalarla sergi düzenleyip  
katılımcılarla bu süreç tamamlanacaktır.

PROJE HEDEFLERİ
Katılımcılara müzenin farklı yerlerinden
çizimler yaptırılarak müzeyi tanıtmak, benim-
setmek, müzeyle iletişimi, ilgiyi arttırmak ve
manevi, kültürel değerlerimize sahip çıkmak
hedeflerimizdendir.

Müzenin sosyal medya hesaplarından ilan
verilerek her hafta duyuru yapılıp
katılımcıların gelmesi sağlanmıştır. Gerekli
malzeme teminatı sağlanıp, müze içerisinde
atölye çalışmaları yapılmıştır. Katılımcıların
yaptığı çalışmalarla müzede bir resim sergisi
planlanmaktadır.

15 Yaş veüzeri Halka müzeyi tanıtmak.Mekan
katılmak isteyen herkes. çizimi ve suluboya tekniğini öğretmek.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ
https://www.instagram.com/egitimthu/ 
https://www.facebook.com/egitimthu/ 
https://www.facebook.com/panorama1326/ 
https://www.instagram.com/bursafetihmuzesi/?hl=en

Müzede düzenlenen etkinlikleri arttırıp, sürekli hale getirerek
insanların müze ile etkileşimlerini güçlendirmek, ziyaret
sayılarını arttırmak, ilgi ve öğrenmeleri pekiştirmek,keyifle
geçirdikleri bu süreçleri devamlı halegetirebilmektir.

SOSYAL FAYDAHEDEF KİTLE

Resim- İş Eğitimi

MÜZEDE SANAT EĞİTİMİ
Proje Danışmanı

Öğr. Gör. GülsümYEŞİLYURT CERİT
Proje Ekibi

Şevval SERT 061960049
Esmanur ÇAKIR 061960018
Hatice SELÇUK 061960022
Fatma DEMİR 111920021
Macide TÜRK111920023

Projeye Katkı Sağlayan Kuruluş
PANORAMA 1326 FETİH MÜZESİ

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZET SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

http://www.instagram.com/egitimthu/
http://www.instagram.com/egitimthu/
http://www.facebook.com/egitimthu/
http://www.facebook.com/egitimthu/
http://www.facebook.com/panorama1326/
http://www.facebook.com/panorama1326/
http://www.instagram.com/bursafetihmuzesi/?hl=en
http://www.instagram.com/bursafetihmuzesi/?hl=en








SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAK
Proje  Danışmanı

HAKAN SÖYÜT 
Proje Ekibi Üyeleri

Hümeyra GÜLER, Mücahit SUBAŞI, İlayda ERDUGAN, Fatma KESKİN, Hilal DANIŞ, Mert YAKUP, 
Duygu KANDEMİR, Ülkü Dilara YAR, Ayten ÖZER, Mehmet M HASAN, Tuba ASLAN, Berrin 
SÖNMEZ, Mervenur ŞEHİTOĞLU, Ekremcan EKREM, Gözde AKBULUT, Beyzanur KARACAN

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar
Uludağ ÜNİVERSİTESİ / Eğitim FAKÜLTESİ

Akşemsettin İlkokulu, Erhan Nasyalçın İlkokulu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel İlkokulu, Özel 
Şahinkaya İlkokulu

Bu projede çocuk hakları, ulaşımda 
sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konuları
ilkokul öğrencilerine sunum yoluyla aktarılmıştır. 
Öğrencilerle karşılıklı iletişim kurarak 
düşünmeleri sağlanmış olup daha kalıcı bir 
öğrenme gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çocuk hakları, 
Özgürlük, ulaşımda sürdürülebilirlik, Geri 
Dönüşüm, Yeniden Kullanım

Üç farklı sürdürülebilirlik konusu ilkokul
öğrencilerine sunum yoluyla aktarılıp
öğrencilerin bilinçlenmesi amaçlanmıştır
sunumlarda yapılan konularla alakalı broşür
dağıtımı , geri dönüşüm ve yeniden kullanım
örnekleri öğrencilerle paylaşılmıştır.

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

Geleceğimiz olan çocukları bir gelecek projesi 
olan sürdürülebilirlik konusunda en bilinçli ve 
etkin hale getirebilecek ön bilgilendirme 
yapmak 

PROJE HEDEFLERİ. 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Küçük yaşta sürdürülebilirlik konusunda 
bilinçlenen öğrenciler daha iyi bir toplum 
ve çevre için sorumluluk almayı öğrenen 
ve elinden geleni yapan bireyler haline 
gelecektirler

İlkokul öğrencileri (1 ve 4. Sınıflar)

THU dersi kapsamında her yıl eğitim fakültesi 
öğrencileri tarafından çeşitli konularda genç 
nesiller bilgilendirilebilir

İnstagram adresleri : @egitimthu @uludagunverstesi
www.uludag.edu.tr/egitimthu



ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN
FAALİYETLER

 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ÇALIŞMALARI

 

OKULDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

Gürültü kirliliği farkında olunmayan ve
etkileri yavaş yavaş gerçekleşen kirlilik
türüdür. Gürültü kirliliğinden en fazla
etkilenen, sese karşı en hassas kesimin
çocuklar olması nedeniyle bilgilendirci
faaliyet ve sunularımızı çocuklar üzerinde
yoğunlaştırarak temelden temelden bir
farkındalık yaratmak istedik.
Gürültü kirliliği ile ilgili faaliyet ve sunuları
ilkokullarda uygulayıp öğrencilerde gürültü
kirliliğiyle ilgili bir bilinç oluşturup bu kirlilik
türünün tehlikelerin görmelerini amaçladık.

HEDEF KİTLE

Proje kapsamında Dumlupınar İlkokulu
öğrencileri hedeflenmiştir.

Gürültü Metre, Ses Dalgaları, Ses
Görselleştirici, Gürültü Haritası, Gürültü ve
Trafik Işıkları, Ses Düzeyleri Afişi

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi
kapsamında gelecek senelerde de farklı
illerdeki farklı okullarda da devam ettirilebilir.

PROJE HEDEFİ

Proje de ilkokul öğrencilerine gürültü kirliliği
ile ilgili farkındalık oluşturmak ve
okullardaki gürültü kirliliğini azaltmaya
çalışmak amaçlanmıştır.

Proje Ekibi Üyeleri:

Proje Danışmanı: Prof. Dr. Mızrap Bulunuz

Serhat Akın Antepli, Bilgi Gökçe, Sivel
Pashalieva, Enes Düzen, Hüseyin Kaya,
Yusuf Doğan, Mustafa Subaşı, Mustafa
Çankaya, Fatih Gönenç, M. Enes Aydemir,
Ayşe Nur Beşikci, Lale Şado

okulda_gurultu - egitimthu      Okulda Gürültü 

www.uludag.edu.tr/egitimthu

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ



SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

PROJENİN ADI

Proje  Danışmanı
Doç. Dr. Şehnaz Sungurtekin

Proje Ekibi Üyeleri
İclal Beyza Aydın , Hanife Aksoy ,Gülşen Kadir , Kevser Gökhan ,Agit Aksak , Ebru Yıldız, Ferzeddin

Karademir , Madina Ganiyeva ,Hacer Özmen ,Mehmet İlkyaz ,Agabek Ağaoğlu

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar 
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı 

Görükle Dumlupınar İlkokulu

Bu proje okul iklimini etkileyen en önemli unsurlardan
biri olan gürültünün etkilerini azaltmak ya da engellemek
için hazırlanmıştır .Okulda gürültü kirliliğinin yüksek
olması öğrenci ve öğretmenlerin davranışlarını etkileyerek
sınıfın iklimini bozmaktadır .Çünkü öğrenci ve öğretmenler
gün boyu içinde yaşadıkları okulun sahip olduğu iklimi
soluyarak ona göre tutum ve davranış geliştirir. Bu
nedenle okul öncesinden üniversiteye sessiz , sakin ve
gürültüsüz bir okul ikliminin oluşturulması , buralarda
verilen eğitim –öğretimin niteliğini belirleyen en önemli
unsurlardan biri olarak karşımıza çıkar . Bu proje
kapsamında okullarda sorun haline gelen gürültü kirliliğini
çeşitli faaliyet ve etkinliklerle en aza indirmek
amaçlanmıştır .

Bu projenin hedef kitlesi ilkokul öğrencileridir.

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI
Youtube ile daha çok kişiye ulaştırılabilir .
Türkiyedeki diğer okullarda faaliyetler yapılabilir  .

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu
@eğitimthu

Bu projenin temel hedefi okullarda büyük bir sorun 
haline gelen gürültüyü ve etkilerini azaltmaktır.. 

Gürültü Metre, Ses Dalgaları, Ses Görselleştirici, Gürültü 
Haritası, Gürültü ve Trafik Işıkları, Ses Düzeyleri Afişi, 
Uyurgezer Fil Adlı Hikaye

Bu gürültü kapsamında öğrencilere gürültü kirliliği 
farkındalığı oluşturulmuştur.



SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SOKAKTAKİ DOSTLARIMIZ İÇİN EMPATİ
Proje Danışmanı  

Doç. Dr. Selma GÜLEÇ

Proje Ekibi Üyeleri
Zilan AVŞAR  

Melike ETEKSİZ

İnsanlar bu dünyayı hayvanlar ile birlikte paylaşmaktadır. İnsanoğlu
bu dünyanın tek sahibi olmadığından hayvanlara karşı sorumluluk
sahibidir ve hayvanları korumak her insanın temel görevlerinden bir
tanesidir. Dünyamızı paylaştığımız bu canlılar temel ihtiyacı olan
beslenme gereksinimlerini çoğu zaman karşılayamadıkları için onlara
bu açıdan gerekli özeni göstermeliyiz. Çevremizde yardımımıza
muhtaç birçok sokak hayvanı bulunmaktadır. Onları görmezden
gelmeyip sessiz çağrılarına kulak vermeliyiz. Sokak hayvanları yardıma
en çok muhtaç olan sevgiye aç canlılardır. Hayvan sevgisi çocuk yaşta
aşılandığı için küçük çocuklara rol model olup onların hayvanlara karşı
davranışlarını olumlu yönde etkilemeliyiz. Böylelikle dünyamız
hayvanlar için daha yaşanılabilir bir hale gelir.

Anahtar Kelimeler: Hayvan, sevgi, dünya, sokak hayvanları

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

▪Çevremizdeki barınaklar ve sokak hayvanlarının durumunu  
öğrenmek için araştırma yapıp bu araştırmayı sunum haline getirdik.
▪Çevremizin duyarlılığını ölçmek adına anket hazırlayıp hazırladığımız  
anketi çevremize yaptık.
▪Çevremize bilinç sağlaması adına afiş hazırlayıp çeşitli yerlere astık.
▪Sokaktaki hayvanlara mama dağıtımı yaptık.

Yaptığımız faaliyetler ile birçok insana ulaşıp çevremizi bu konuda
harekete geçirip onların da sokaktaki canlarımız için ellerinden
geldiğince yardımcı olmalarını sağladık.

PROJE HEDEFLERİ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu

İnsanları  
konuda daha duyarlı bireyler olmasını sağlamak.

sokak hayvanları konusunda bilinçlendirip onları bu
Sokaktaki

canlarımıza daha iyi bir yaşam sunmak. Beslenme ihtiyaçlarını  
karşılayıp çevreye örnek olmak.

Toplumsal çevre

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu


Tarihi dokuların korunması konusunda insanlarda bilinç
oluşturmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla veri
toplamak için gezi düzenlenmesi, anket çalışması yapılması bu
faaliyetler doğrultusunda afiş hazırlamak ve bunları topluma sunmak.

Anahtar Kelimeler: Tarih, Tarihi Çevre, Tahribat, Tarihi Korumak

10-18
18-35
35-55

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

Çevremizdeki tarihi dokuların korunması konusunda insanlarda 
bilinç oluşturmak.

İnsanlara tarihimizi koruma bilincinin önce çevremizi korumakla 
başlayacağı bilincini aşılamak,
Tarihi dokuların tahribatı üzerinde düşünmelerini sağlayarak 
farkındalık oluşturmak.

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Tarihi dokuları korumak konusunda sorumluluk bilincinin 
oluşmasını sağlamak,
Oluşturulan sorumluluk bilincinin nesilden nesile
aktarılmasını sağlamak,
Çevremizde bulunan tarihi dokuları korumak için faaliyet 
göstermek.

Tarihi yerlerdeki tahribatın gözlemlenmesi,
Veri toplanması,
Toplanan veriler doğrultusunda anket çalışması oluşturulması ve 
uygulaması,
Afiş tasarımı hazırlanması,
Sunum çalışması hazırlanması ve yapılan sunum çalışmalarının 
ortaokul öğrencilerine sunulması.
Etkinlikler düzenlenmesi,
Sürdürülebilirlik çalışmaları,
İnsanları tarihi dokuları korumak konusunda bilinçlendirmek ve bu 
bilincin nesilden nesile aktarılmasını sağlamak.

www.uludag.edu.tr/egitimthu

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

PROJENİN ADI
SİLİNİYORUZ

Proje  Danışmanı
Doç. Dr. SELMA GÜLEÇ

Proje Ekibi Üyeleri
ÜMRAN İLEYDA ÖZDEMİR

NERGİS BUDAK

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar



PROJENİN ADI
GÖNÜLLÜLÜKTE HAREKETE GEÇ

PROJE DANIŞMANI

Doç.Dr.Selma GÜLEÇ

PROJE EKİBİ ÜYELERİ

Kevser KOCAYİĞİT

PROJEYE KATKI SAĞLAYAN KURUM/KURULUŞLAR

GÖNÜLLÜ HAREKETİ  DERNEĞİ

Bu projede amaç gönüllülük faaliyetlerine bağlı olarak
toplumda fırsat eşitliğini sağlamak, bireylerin yaşam
kalitesini artırmak ve ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçları
doğrultusunda destek olmak . Bu projede toplumsal
dayanışma ve yardımlaşma amaçlanırken bu amacı
gerçekleştirme aşamasında gönüllülük faaliyetlerinin
yadsınamaz bir rolü olduğu konusuna dikkat çekmek ve
herkesin hayatı boyunca yapabildikleri doğrultusunda
gönüllülük faaliyetlerinde yer alması gerektiğinin
önemini vurgulamak hedeflenmektedir.

Bu projenin sonuç aşamasında ihtiyaç sahibi
bireylerin Gıda Bankasına başvuru yapmalarının
ardından inceleme kurulu tarafından başvurularının
değerlendirilip yardım almalarının uygun görülmesi
üzerine ihtiyaçları doğrultusunda içerisinde temel gıda
maddelerinin bulunduğu ve yararlanıcı ailenin yaş
,cinsiyeti veya evde yaşayan birey ve çocuk sayısına
bağlı olarak çeşitlenen ihtiyaçlarının karşılanması
faaliyeti sürecine katkı sağladım.

Anahtar Kelimeler: toplumsal eşitlik, gıda yardımı,
gönüllülük, gıda bankası, temel gıda

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

GÖNÜLLÜLÜKTE

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, 
WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Gıda israfının önüne geçilmesi amaçlanmalı bu     
kapsamda Gıda Bankası gibi projelere destek 
verilip gıda israfı konusunda insanlar 
bilinçlendirilip bu konuda eğitimler verilmelidir.

Gıda bankasından yararlanmak isteyen 
başvuru yapan ihtiyaç sahibi bireyler 

İhtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarının                                                                   
.    karşılanması

@GonulluHareketi

gonulluhareketi.org

@GonulluHareketi

Bu projenin faaliyet sürecinde bu projeye katkı
sağlayan Gönüllü Hareketi Derneğinin Gıda Bankası
projesi kapsamında;
 Toplumsal eşitliğin sağlanması
 Temel gıda maddelerinin ve ihtiyaç sahibi 

bireylerin ihtiyaçlarını karşılayablmesi amacıyla 
gıdanın hazırlanması ve

 Gıdanın dağıtılması 
 Marketlerden veya bağış yoluyla Gıda Bankasına 

gelen gıda maddelerinin kullanım sürelerine göre 
düzenlenmesi

 Kullanıma uygun olmayanlarının ise imhasında   
görev aldım. 

Toplumsal fırsat eşitliği ve her bireyin ihtiyacı olan 
temel gereksinimlerin karşılanması ve bireyin bu 
eksikliklerinin giderilmesi aşamasında yaşam 
kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

HAREKETE
GEÇ

http://www.uluda
g.edu.tr./egitimth
u





SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

PROJENİN ADI
ATMADAN ÖNCE DÜŞÜN

Proje  Danışmanı
Doç. Dr. SELMA GÜLEÇ

Proje Ekibi Üyeleri
BEYZA ALP – CEMİL SERİN

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar
İSMAİL HAKKI BURSEVİ KIZ İMAM-HATİP ORTAOKUL

Kullanım süresi dolmuş ve artık doğa için zararlı hale gelmiş her
türlü maddeye atık denir. Karton, cam, metal, plastik gibi maddeler
atık olarak sınıflandırılabilir. Atıkların yeniden değerlendirilmesi ancak
geri dönüşümle sağlanır. Bizde bu proje kapsamında ortaokul
öğrencilerine geri dönüşüm bilinci kazandırmayı amaçladık.

Bu amaçla projemizde geri dönüşümle ilgili bilgilendirici bir sunum
çeşitli karikatür ve animasyonlar , logo tasarımı ve afiş çalışması ,
çocukların göz zevkine hitap etmesi için dikkat çekici geri dönüşüm
kutuları hazırladık.

Anahtar Kelimeler : Geri dönüşüm, Atık, Çevre

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Hazırlanan çalışma daha fazla okul ve daha fazla ortaokul 
öğrencisiyle paylaşılabilir.

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu 

10-14 yaş aralığındaki ortaokul öğrencileri.

Projede 10-14 yaş aralığındaki ortaokul öğrencilerinde geri dönüşüm 
bilinci oluşturmak ve atık çöp miktarının azalmasını sağlamak 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bilgilendirici sunu, afiş 
çalışması hazırlanmıştır.

Proje aracılığı ile ortaokul öğrencilerinde geri dönüşüm bilinci 
oluşturulduğu ve geri dönüşüm hakkında farkındalık oluşturulduğu 
düşünülmektedir.

Proje kapsamında geri dönüşüm hakkında bilgilendirici bir sunu 
hazırlandı. Hazırlanan bu sunu içerisinde çevre kirliliğini açıklama bu 
kirliliğin nedenleri, geri dönüşümü tanımlama ve geri dönüşümün 
önemi son olarak da öğrencilerin bu konu hakkında ne yapabileceği 
içermektedir. Hazırlanan bunu öğrencilere sunulmuştur.
Gerçekleştirilen bir diğer faaliyet konu ile ilgili bir logo tasarlamak. 
Tasarlanan logonun da üzerinde bulunduğu bir afiş hazırlamak 
olmuştur. Hazırlanan afiş bastırılıp anlaşılan okulun panolarına 
asılmıştır. Son olarak da öğrencilerin her şeyi çöpe atmamaları ve geri 
dönüşüm kutularını kullanmalarını alışkanlık haline getirmeleri için 
onlara uygun geri dönüşüm kutuları hazırlanmıştır ve 5.sınıf 
öğrencilerinin sınıflarına bırakılmıştır.

BİLGİLENDİRİCİ SUNUM AFİŞ TASARIMI

HAZIRLANAN KUTULAR VE ÖĞRENCİ FAALİYETİ



SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

PROJENİN ADI

BİR SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİSİNE DESTEK
Proje  Danışmanı

Doç. Dr. SELMA GülEÇ

Proje Ekibi Üyeleri
MECIDE BABA

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar

Sosyal bilgiler dersi bağlamında kazanımların anlatımı,

bireyin çevreye, topluma ve insanlığa karşı sorumlu ve

etkin bir vatandaş yetiştirmek Ders işlerken farklı çeşitli
etkinliklerden yararlanmak

Öğrenciye sınava hazırlama sürecine yardımcı olmaktır.

Anahtar Kelimeler: Toplum. Sorumluluk. Vatandaç.

Çevre.

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

Sosyal destek 

Sosyal bilgiler dersi kapsamında ilgili derslerin konu 
anlatımını sağlamak 

Bireyin motivasyonunu yükseltmektir

Kültürel farklılıkları olan demokratik toplumun 
vatandaşları olarak , kamu yararına ve bilgiye 

dayalı,mantıklı karar verebilme yeteneği geliştirmek 

için genç insanlara yardımcı olmaktır.

Öğrenci çevreye, topluma ve insanlığa karşı sorumlu 

vatandaç olarak yetiştirmesi

Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini 

sağlamak

Öğrencilerin Türk milletine Türk bayrağına ve Türk 

ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duygusunu artırmak

Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini anlaşılması vr 

bunların korunması bilincinin yerleşmesini sağlamaktır.

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Küresel açlık sorunların çözümü,

tasarruf   vatanseverlilik adalet hakkında biliç 

kazndırmak,

ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini 
ilişkilendirmek, 

vatandaşlık sorumluluğu kazandırmak ve ülke 

ekonomisine katkısı, 
doğal kaynakların korunması ve yönetimi.

Oyun etkinlikleri(aktivite, dokunsal duyu ve eşleştirme)

Kavram geliştirici etkinlikler (şekilleri tanıma) 

Dinleme etkinlikleri(tarihi metinleri seslendirmesi) 
Belgeseller (keşifler, araştırmalar)

Gösteri sanatları (hitap.müzik.kukla tiyatrosu)
Doğa gezileri(park.doğa yürüyüşü)

Tarihi mekan gezileri(şehir gezileri)

Bilimsel etkinlikler(alan gezileri.drama. sanat)

Okul öğrencileri

12-14 
yaş arası, imam hatip ortaokulu 

sosyal bilgiler dersinin 
öğrencileri.

H T T P : / / W W W . U L U D A G . E D U . T R / E G I T I M T H U



SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

DÜNYA TEK EVİMİZ 

Proje  Danışmanı
Doç. Dr. Selma GÜLEÇ

Proje Ekibi Üyeleri
Betül SELBİ

Begüm Sude GÜNEL

İnsanlar doğayı bilinçsizce kullanmakta ve geri dönüşü olamayan
zararlar vermekte.Bizim bu projedeki amacımız; evimiz olan bu
dünyayı korumak için insanların bilinçlenmesini sağlamak, doğaya
verdiğimiz zararı en aza indirmek için çalışmalar yapmak ve gelecek
nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak.

Bu amaçları gerçekleştirebilmek adına çevremizdeki gönüllü
insanlarla birlikte fidan dikimi, kapak toplama vb. sürdürülebilir
çalışmalar yaptık.Hazırlamış olduğumuz bilgilendirici afişleri
insanların görebileceği yerlere asarak dikkatlerini çekmeyi hedefledik.

Anahtar Kelimeler:Çevre bilinci, geri dönüşüm, doğayı korumak

Toplumsal çevre

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

Yaptığımız çalımalarla birlikte insanları bu konuda daha duyarlı hale 
getirmeye çalışıp yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir çalışmalara 
teşvik ettik. 

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu. 

Çevreyi koruma konusunda insanları daha bilinçli hale getirmek 
ve çevreyi koruma çalışmalarına teşvik etmek başlıca amacımız. 
Kapak toplama , atıkların ayrıştırılması vb. çalışmalarla gelecek 
nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak.

-İnsanların bilinçlenmesi adına sunum ve afiş hazırladık.

-Çevremizdeki gönüllü insanlarla fidan dikimi ve sahil kesimden çöp 
toplama faliyetleri gerçekleştirdik.

-İnsanların atık ayrıştılımasının önemiyle ilgili fikirlerini almak için 
anket çalışmaları düzenledik.

-Çevremizdeki çeşitli yerlere atık pil ve kapak toplama kutuları 
yerleştirdik.

-İnsaların ilgisini çekebilmek adına tohum kalemler dağıttık.

Evimizden çıkan atıkların ayrıştırılarak atık toplama merkezlerine
götürüp geri dönüşme katkı sağlamalıyız.



Sosyal bilgiler öğretmenliği programı

SOKAĞIMIZDAKİ SEVİMLİ DOSTLAR
Proje Danışmanı

Doc.Dr. Selma Güleç

Proje Ekibi Üyelesi
Baymyrat Geldiyev

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar

Gençler 14-18 Yaş Yetişkinler 18-65 YaşÇocuklar 8-14 Yaş

Yaşlılar 65+ Yaş

ÖZET

Sokak hayvanları bizlerle hayatı paylaşan değerli canlılardır.

Hayvanları seven insanları da sever düşüncesiyle yola çıkılan projede

insanların sokak hayvanlarına karşı iyi davranması ve bu konuda

bilinçlenmesi, her türlü koşulda hayatta kalmaya çalışan, kötü

muamele gören, aç kalan, ilgisizlikten kaybedilen pek çok sokak

hayvanı bulunmaktadır. hayvan hakları konusunda daha duyarlı

olmalarını sağlamak ve hayvanlara muameleyle ilgili yasal

yükümlülüklerini hatırlatmak, sevgi ve hoşgörü yaklaşımlarını

arttırmaya yönelik bir etkinlik oluşturmak amaçlandı.

Her gün şehrin belirli yerlerine yerleştirilen mama kapları kontrol  
edildi. Çevre sakinlerinin sokak hayvanlarına bakış açısını değiştirmek

için   hayvanlarla   ilgili   sloganlar   asıldı.   Çocuklara   hayvan sevgisi
aşılanmaya çalışılarak bu konuda bilinç kazandırıldı

1 Öğrencilerimize hayvanlarında birer canlı olduğu ve

korunmaları gerektiği bilinciniaşılamak

2 hayvan haklarına karşı saygı duyulmasını öğretmek

3Okul bahçemizdeki sokak kedilerini sahiplenerekyardıma  

muhtaç olan sokak hayvanları için neler yapabileceklerini  

keşfetmelerini sağlamak

4Sokakta kalmış evi olmayan hayvanlara kalabilecekleri bir yuva

sağlamak, bir kap mama, bir kap su temin ederek onlara

ihtiyaçları konusunda destek sağlamak

5Öğrencilerimize küçük yaşlarda sokaktaki hayvanlara karşı nasıl

davranmaları gerektiğini öğreterek merhamet ve vicdan sahibi

yardımsever bireyler yetiştirmek

6Öğrencilerimizin proje kapsamında kendilerine verilen görevleri

yerine getirirken sosyal becerilerinin de gelişmesini sağlamak .

7 Görev alma ve sorumluluk bilincini geliştirmek.

8Sokak hayvanlarına sıcak bir yuva hazırlayarak onlarınkarnını  

doyurmanın verdiği mutluluğunu yaşatırken çevrelerine örnek  

teşkil etmek.

HEDEF KİTLE

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMAFOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

Yapılan incelemelere ve geri dönüşlere bakıldığında hedef kitlede  

değişim ve gelişim gözlemlenmiştir. Projeye katılmadan önce  

hayvanlarla ilgili problemleri görmezden gelebildiğini ve sorunun  

boyutunun farkında olmadığı söyleyen katılımcılar, projeye

katıldıktan sonra bilinçlendiklerini ve bu konuda daha duyarlı hale  
gelmiş olduklarını belirtmişlerdir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Gönüllü insanlar ile sokağımızdaki dostlarımız aç , susuz ve  

kötü muameleye maruz kalmaması için insanları  

bilinçlendirmek.

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu

Hayvanların sesi olmaya devam edip bu problemi çözmek hepimizin  
borcudur. Hayvanların hak ettiği bir yaşam sürdüğü bir dünyada yaşamak  
dileğiyle

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

Katıldığım topluluklardan gönüllü ınsanlar bularak  

sokaktaki dostlarımıza nasıl yardım edebileceğimize  

ve insanları nasıl bilinçlendirebileceğimize dair çeşitli  

toplantılar yapılmıştır.

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SEN VARSAN HAYATTA VAR
Proje  Danışmanı

Doç. Dr. Selma GÜLEÇ

Proje Ekibi Üyeleri
Furkan Berkay Koç

İnsanların için toplumsal dayanışmayı sağlamak sosyal refahın
gelişmesinde katkıda bulunmak yoksul ve muhtaç bireyler için
barınma,beslenme ve sağlık yardımı sağlamak bunu yanında kan
afet, uluslar arası yardım, göç ve mülteci hizmeti, sosyal hizmet
sağlık ve ilk yardım,eğitim,gençlik ve mineralli su işletmeleri
alanında faaliyet sunar.

Anahtar Kelimeler: Sağlık,Çevre,Gönüllü Hizmet,İnsanlık,Yardım
Kan.

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

-İhtiyacı olan kişiler için kan bağışı yapılması.
-Oksijen alanlarının daha bol olması için fidan dikimi.
-Sokak hayvanları için mama dağıtımı.
-İhtiyaç sahibi kişiler için erzak dağıtımı.
-Pınarbaşı şehitliğine ziyaret edilmesi ve oranın çiçeklendirilmesi.
-Huzurevindeki kişilerin ziyaret edilmesi.
-Sigaranın zararları hakkında çevrenin bilinçlendirilmesi.

Yaptığımız faaliyetlerde birçok insanın hayatına yardımcı olmak ve bir
nebzede olsa hayatlarına dokunmaya çalıştık öte yandan sokaktaki
dostlarımız için mama alıp kulübe yapmaya çalıştık. Çevremizi
zararları şeyler açısından(sigara,alkol vb) bilinçlendirmeye ve bunların
bırakılmaması halinde olabilecek şeyler hakkında afişler hazırlandı.

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu

Toplumsal çevre
Çocuklar(0-18)
Yaşlılar(65-80)
Savaş Mağdurları

-İhtiyaç sahipleri için kan bağışı yemek kolisi giyecek vb. gibi 
şeylerin  toplanması.

-Ülke veya kıta fark etmeden bir şeye ihtiyacı olan ihtiyaç 
sahipleri için yardım toplanması. 

-Fidan orman gibi yerlerin güvenliğinin sağlanması ve oraların 
temizlenip çiçeklendirilmesi.

-Huzurevine bırakılan kişilere ziyaret edip onlarla sohbet 
edilmesi.



SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

ÇÖPE DEĞİL, GERİ DÖNÜŞÜME
Proje  Danışmanı

Doç. Dr. Selma GÜLEÇ

Proje Ekibi Üyeleri
Furkan AVŞAR
Dilek SÜREN

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar

Kocadere İlkokulu

Geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik kavramları geleceğimiz için kritik
önem taşımaktadır. Gelecek en güzel şekilde çocuklarla inşa edilebilir
bu yüzden biz de projemizde özellikle ilkokul düzeyindeki öğrencilere
geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda bilgi verip, bu konularda
çeşitli eğitici ve eğlenceli faaliyetler yaptırdık.

Anahtar Kelimeler: Geri dönüşüm, çevre, sürdürülebilirlik.

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

 Geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında bilgilendirici
sunum hazırlandı ve hedef kitleye sunuldu.

 Öğrencilere geri dönüşüm hakkında animasyonlar izletildi.
 Mavi kapak toplama yarışması yapıldı.
 Çocuklarla geri dönüşüm oyunu oynandı.
 Projeyle ilgili afişler hazırlandı.
 Mavi kapaklardan etkinlik yapıldı.
 Çocuklarla birlikte geri dönüşüm kutusu yapıldı.
 Yarışma sonucunda öğrencilerin topladığı kapaklar bir araya

getirilerek geri dönüşüme kazandırıldı.

Öğrenciler geleceğimiz için çok önemli olan geri dönüşüm ve
sürdürülebilirlik konularında bilinçlendi. Çevreye duyarlı olma
konusunda daha istekli oldular.

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Öğrenciler geri dönüşümün çevresel sürdürülebilirlik için ne kadar
önemli olduğunu kavradılar ve çevre dostu davranışlar kazandılar.

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu

Çocukların, geri dönüşüm ve sürdürülebilirliğin geleceğimiz
konusunda ne kadar önemli olduğu hakkında bilinçlenmesini
sağlamak. Çocuklara geri dönüşümü severek öğretmek ve onlarla
teşvik edici etkinlikler yapmak hedeflerimiz arasındadır.

 3.Sınıf öğrencileri  



SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

BİLGİYE AÇILAN KAPIYI ARALIYORUM
Proje  Danışmanı

Doç. Dr. Selma GÜLEÇ

Proje Ekibi Üyeleri
Hatice Beyza KILIÇ

Sevgi SARAÇ
Hediye Çağla GÜL

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar

Salih Şeremet Ortaokulu

Kitap okumak, yaşamı anlamak ve hayatı yorumlamaktır. Kendimizi
ve içinde bulunduğumuz toplum ile daha düzeyli, sağlıklı bir iletişim
kurmanın yolu okumaktan, kitapları yaşamımızın bir parçası
yapmaktan geçer. Okuduğumuz her yeni bilgi bize yeni ufuklar açar.
Genel kültür düzeyimizi yükseltir, kısaca insana değer katar.
Öğrencilerin kitaplığını zenginleştirerek okuma alışkanlığı
kazandırmak bu projedeki başlıca amacımızdır. Her öğrencinin
rahatça ulaşabilmesi adına bir sınıf ortamında kitap köşesi
oluşturmak hedeflenmiştir. Projemizi Salih Şeremet Ortaokulu 5/E
sınıfı olarak belirledikten sonra kitap toplama kampanyasıyla afiş
hazırlayarak sosyal medya hesaplarımızdan daha büyük kitleye
ulaşılmıştır. Öğrenciler için kitap okumanın faydalarına dair
bilgilendirme amaçlı kısa bir sunum gerçekleştirdikten sonra toplanan
kitapları kitap köşesine yerleştirildik. Kitap köşesinin öğrenciler
açısından daha fazla dikkat çekmesi adına yapılan süslemeler ile
renklendirilmiştir. Kitap okumaya teşvik etme açısından renkli
ayraçlar öğrencilere hediye ettik. ‘’Bilgiye Açılan Kapıyı Aralıyorum’’
projesi sonucunda öğrencilerimizin bilgi düzeyini yükselterek, kitap
okuma seviye ve hızlarını geliştirmek, kişisel gelişimlerine katkıda
bulunarak geleceğe daha umutlu bakmalarını sağlanmaktır.

Anahtar Kelimeler: Kitap, kitaplık, okumak, okul

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

Sosyal medya üzerinden faylaşmak için afişler hazırlanarak
paylaşıldı.

Kitaplık için kitaplar toplandı.
Öğrencileri biliçlendirmek için kitap okumanın paydalarını

anlatan sunum hazırladık ve sınıfta sunuldu.
Kitaplığımızı daha eğlenceli ve ilgi çekici olması adına süsleme

yapılarak kitaplık süslendi ve renkli ayraçlar yapılıp öğrencilere
dağıtıldı.

100’den fazla kitap toplayarak öğrencilerin kitaplığını zenginleştirdik.
Öğrenciler bundan sonraki zamanda hem yeni kitaplara merakları
arttı hem de kitap okumaya daha fazla istekli oldular.

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Sürekli bireysel olarak yeni kitap almaktansa elinde mevcut olan
kitapları değişerek ve paylaşarak okumak hem daha ekonomik hem
daha çeşitli olması açısından her okulda kitap değiştirme
kampanyaları ile sürdürülebilirlik sağlanabilir.

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu

Ortaokul 5/E Sınıfı öğrencileri

Kitaplığını yetersiz gördüğümüz ortaokul öğrencilerinin bulunduğu
5/E sınıfının kitap eksiğini tamamlamak. Her öğrencinin kitaplara
daha kolay ulaşabilmesini sağlamak. Kitap okuma alışkanlığı
kazandırıp, kitapları sevdirmek. Öğrencilerin seviyelerine uygun
kitaplarla bilgi hazinesini ve hayal dünyasını genişletmek
hedeflenmiştir.



SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

PROJENİN ADI
TUTUMLUYUM MUTLUYUM

Proje  Danışmanı
Doç. Dr. SELMA GÜLEÇ

Proje Ekibi
Gülnur Dilek , Zehra Sarıtaş 

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar

Hacı Baba Kuran Kursu

Tasarruf ve israf etmeme konusunda okul öncesi öğrencilerini
bilgilendirme onlarla etkinlik ve uygulama yaparak konu hakkında
bilinçlenmelerini sağlama.

Anahtar Kelimeler: Tasarruf ,israf ,su , elektirik , gıda

ÖZET

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

HEDEF KİTLE

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ, SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Okul öncesi çocuklar 4-6 yaş arası

Bilinçli çevreci bireyler yetiştirmek
4-6 yaş hedef kitle grubuna 
tasarruf ve israf etmeme hakkında 
bilgi sahibi yapmak
Hedef kitlenin bu kavramları 
içselleştirerek hayatlarında 
uygulamaya koymaları
Gıdayı ,suyu ,enerjiyi israf 
etmemek için ve geri 
dönüştürülmesini sağlamak için 
hayata katkı sağlamak

Hikaye anlatma
Kavram geliştirici etkinlikler
Konuyla alakalı slayt etkinlikleri
Koordinasyon becerilerini geliştirecek boyama etkinlikleri
Geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik hakkında hedef kitleyle beyin 
fırtınası
Gıda tasarrufu konusunda sokak hayvanları için mama yapma
Hedef kitle için enerji tasarrufu konulu materyal hazırlama
Su tasarrufuyla alakalı afiş hazırlama

Gelecek nesilleri düşünerek kaynakları 
tutumlu kullanmak
Bilinçli tüketim sorumluluğu kazandırmak
Gıda ve enerji kaynaklarının korunması
Tasarruf ve ekonomi arasındaki öneme dikkat 
çekme

Çocukların tasarruf konusunda bilinçlenmeleri 
Gereksizse israf yapmamaları
Konu hakkında bildiklerini uygulamaya aktarmaları

http://www.uludag.edu.tr/egitimhu



PROJENİN ADI: TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ SESLENDİRİLMESİ 
Proje  Danışmanı

Doç. Dr. Minara Aliyeva ÇINAR

Proje Ekibi Üyeleri
Betül ALAN, Enzelnur ERİŞ, Makbule Feyza AKKAYA, Recep DURGUT, Reyhan MERAK

Projeye Katkı Sağlayan Kurum/Kuruluşlar
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı 

ve
ULUTÖMER

ÖZET

HEDEF KİTLE

.

PROJE HEDEFLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI, WEB SİTESİ,
SON SÖZ

PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SOSYAL FAYDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

2021-2022 eğitim öğretim yılında Bursa Uludağ Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri ULUTÖMER ile 
iş birliği içerisinde “Yabancılara Türkçe Öğretimi” kapsamında 
“Türkçe Ders Kitapları Seslendirme” projesini gerçekleştirmiştir. 
ULUTÖMER’de öğrenim gören öğrenciler için okulumuz 
öğretmenleri öncülüğünde hazırlanan A1, A2, B1, B2, C1, C2 ders 
ve çalışma kitaplarının Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri 
tarafından seslendirilmesi sağlanmıştır.

Projenin hedef kitlesi, ULUTÖMER’de öğrenim görmekte olan 
öğrencilerdir.

Bu uygulamanın gerçekleştirilmesiyle;
1. Okuduğunu anlayan, çözümleyen, yorumlayan (üst düzey zihinsel 
becerileri edinmiş) öğrenciler yetiştirilecek,
2. Türkçe, yabancılar tarafından daha kolay öğrenilebilir bir dil haline 
getirilecek, Türkçenin uluslararası düzeyde yaygınlığı arttırılacak,
3. Kültürlerarası iletişim ve hareketlilik oluşturularak
ulusal ve uluslararası alanda öğrenci başarımızın arttırılması 
sağlanacaktır.

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu

Proje ile öğrenenin;
1. Dinleme ve okuma yoluyla Türkçe anlama becerisinin 
geliştirilmesi;
2. Sözlü üretim, sözlü etkileşim ve yazma yoluyla Türkçe anlatma 
becerisinin geliştirilmesi;
3. Türkçeyi dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini 
bütüncül bir şekilde ve kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve 
özenli kullanması;
4. Türkçe söz varlığını zenginleştirmesi; 
5. Hayat boyu öğrenme becerilerini geliştirmesi;
6. Disiplinlerarası bir yaklaşımla 21. yüzyıl becerilerini edinmesi;
7. Akademik ve özel amaçlı Türkçe dil yeterliklerinin geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır.

Eğitim öğretim etkinlikleri, öğrencilerin anlamlı öğrenmelerini 
sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Ders kitapları ve ses kayıtları her 
yıl yeniden yapılandırılarak güncellenmesi sağlanacaktır. Aynı 
zamanda çalışmalar her yıl arttırılarak daha profesyonel şekilde 
devam ettirilecektir.
Farklı alanlarda da (huzurevi, görme engelliler okulu vb.) ses kayıt 
çalışmaları yapılması amaçlanmaktadır.

http://www.uludag.edu.tr/egitimthu
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