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Proje Hakkında



• Projenin en temel özellikleri, 
• İhtiyaçtan doğmuş olması 

• Öğretmene dayalı olması 
• Yol gösterici/katkı sağlayıcı

• Destekleyici 

• Denetleyici 

• Uygulayıcı 

• Devinim/Gelişim kurgusuna sahip olması 

• Dayanışmayı hedeflemesi 



Nasıl İlerledik?

• Proje çıktılarının geliştirilmesi aşamasında yol göstericiler 
• Alanyazın

• Alan incelemesi 

• Yabancı ortakların katkısı????

• Öğretmen katkısı* 



Alanyazın İncelemesi 

• Alanyazını incelerken iki konu üzerine odaklanan inceleme ve 
geliştirme süreci gerçekleştirildi
• İçerik 

• Çalışma yöntemi 



Alan İncelemesi 

• Nicel ve Nitel Verilerin Toplanması? 
• Odak grup çalışmaları 

• İki okulda gönüllü öğretmenlerle gerçekleştirilen 1 er saatlik görüşmeler 

• Öğretmenler ağırlıklı olarak sorunlarından ve belli düzeyde algılarından/tutumlarından 
bahsettiler  

• Neler çıktı ortaya?





Yabancı Ortakların Katkısı





Öğretmen Katkısı

• Öğretmenlere bu projede birden 
fazla görev biçildi bunlardan bir 
tanesi de yol gösterici olması 
• Bu nedenle 6 okulumuzda

çalışmalara başladık. 

Okul Adı Katılımcı Öğretmenler

Şehit Tevhid Akkan Anaokulu

(Eryaman)

Şeyma Ülkü ÖZKAN

Sümeyra GÜLERYÜZ

Neslihan BUCAK

Elife YILDIZ

Fatma DOĞAN

Ziynet BAŞ

Şeyma ÖZYEDİ

TOKİ Göksu Anaokulu

(Eryaman)

Deniz Seçil ATAMAN

Zekine AKDAŞ

Başak Anaokulu

(Eryaman)

Ünzile KESKİN

Perihan AKSOY

Tuğba BİLEN BÖLEN

İlknur DERDİYOK

Hatice MERİÇ

Lale Anaokulu

(Sincan)

Ergüzel ÇİÇEK

Rezzan GÜR

Dilek SÜNGEÇ

Nuray DAYI

Burcu YÜKSEL

Kezban Mercan Anaokulu

(Yenimahalle)

Şeyma ÖZCAN

Mehtap ÇAVUŞ

Hatice AÇIKGÖZ

Gamze ÖRNEK

Nesrin KEÇELİOĞLU

Serpil Sümer Anaokulu

(Dikmen)

Nurten AKÇAY 

Selva TOKGÖZ

Zeynep OLGAÇ GÜLTAKTİ

*Semra KURULAR

*Dilek KILIÇ

*Nagihan GÜNSEVEN

*Ayşe YURTSEVEN

Yeşilevler Anaokulu

(Demetevler)

Müjgan VELİDEDEOĞLU

Mehtap SAYIN

Deniz ŞAHBAZ

Zeynep ASLIKARA

Raife ŞAHİN
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• 6 Okul 
• 5 er toplantı 

• Her biri 1 saatten az olmamak kaydıyla 

• Ve toplantılar içinde aktif katılım!!!



Görüşme No Konu

1 Tanışma, tanıtım ve ihtiyaç analizi sonuçlarının aktarılarak birlikte analiz edilmesi, öğretmenlerin eleştirel katkılarının içerilmesi

2 İlk toplantıdan elde edilen verinin öncelik sırasını önem temelinde sınıflandırmak, içeriğin ana ve alt başlıklarının geliştirilmesi, ilgili 

davranışlara dönük davranışsal kazanımların yazımının başlatılması

3 Davranışsal kazanımların tamamlanması, gözden geçirilerek ortak görüşe açılması ve tamamlanması

4 Sunulacak içeriğin dil ve sunum bakımından özelliklerinin grup tartışması ile belirlenmesi, hizmetiçi eğitimin etkisinin artması için 

öğretmenler tarafından öne çıkarılan özelliklerin tespiti

5 Yazılmaya başlanılan içeriklerin öğretmen görüşlerine açılarak ihtiyacı karşılama ve dil özellikleri bakımından incelenmesinin yapılması

6 Kapanış (Gerekirse aynı çalışmanın devam ettirilmesi)

Not: Duruma göre katılımcıların proje ekibiyle birlikte kendi aralarında alabilecekleri kararlar da olabilecektir. Toplantı sayısı ve süresi 

çalışma takımlarının görüşlerine bağlı olarak sürdürülecektir. 

Görüşme/Gün Konu Başlıkları 



Neler Çıktı?

• Öğretmenler ne istiyor?
• Engel ve engel grupları hakkında bilgi 

• Davranış ve sınıf yönetimi

• Tutumlar ve değiştirme 

• Öğrenme sürecinin desteklenmesi

• Gelişim/takip

• İşbirliği 



Nasıl istiyorlar?

• Canlı olmalı

• Öğretmen dili olmalı 

• Etkileşimli olmalı 

• Paylaşıma imkan verir olmalı

• Uygulamaya dönük olmalı 

• Pratik olmalı 



Şimdi ne olacak?

• İçerikler tamamlanmak üzere
• Düzeltmeler yapılıyor 

• Öğretmenlerin görüşüne sunulacak 

• Gerekirse tekrar elden geçecek 

• Çevrimiçi platform tamamlanmak üzere
• Test aşaması başladı

• Sınıfları değerlendirmek

• Paylaşımlar yapmak





Sınıf Ortamı Değerlendirmeleri

• Proje çıktısı olarak hem bu projede veri sağlamak hem de 
öğretmenlere kendi sınıflarını kaynaştırma kalitesi bakımından takip 
etmelerine yardımcı olacak bir gözlem aracı geliştirmek 



Paylaşımlar Yapmak

• Öğretmenlerimizin sınıflarından kendi istediklerini paylaştıkları bir 
sosyal ortam oluşturmak 


