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ÖNSÖZ 
 

Eğitim alanında, ülkemizin ve toplumun ihtiyaçları, bilimsel ve sosyal değişimler, yeni 

yaklaşımlara olan ihtiyacı sürekli arttırmaktadır. Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, 

ilçemizde görev yapan öğretmenlerimizin, eğitim alanında sürdürdükleri liderliği daha da 

geliştirebilmek adına, öğretmenlerimize yönelik bir eğitim programı tasarlamış bulunuyoruz. 

“Meşale Eğitim Programı” olarak adlandırdığımız projemiz ile amacımız, 

öğretmenlerimizin bilgilerini, ilçemizde bulunan diğer meslektaşlarıyla paylaşabilecekleri 

zeminin temin edilmesini sağlamaktır. Öğretmenlerimize yönelik bu proje daha önce hayata 

geçirdiğimiz ve sürmekte olan “Haydi Öğretmenim” projesini destekler özellikler 

taşımaktadır. 

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı, Eylül ayı seminer döneminde başlayacak olan proje ile, 

öğretmenlerimiz, Seminer döneminde, 20 alanda, dönem içinde ise, öğretmen ihtiyaçlarına göre 

şekillenecek eğitim programlarını alma imkanına kavuşacaktır. Eğitimler, açılan atölye ve 

eğitim sınıflarının kapasiteleri doğrultusunda, öğretmenlerimiz tarafından seçilmek suretiyle 

verilecektir. Yani, öğretmenlerimiz, program içerisinden almak istedikleri eğitim 

belirleyebileceklerdir. 

Projemizin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan eğitimlerin 

envanteri, ilçemizde görev yapan öğretmenlerimize web ortamında düzenlenen anket ile 

belirlenmiş ve eğitim programı talepler doğrultusunda şekillendirilmiştir. 

Projemizin, özetle “Meşale” olarak adlandırılması, öğretmenlerimizin birbiriyle, bilgi, 

eğitim ve yenilikleri paylaşması temel prensibinden kaynaklanmaktadır. 

Eğitim projemizin, tüm Çayırova Milli Eğitim ailesine hayırlı ve faydalı olması 

temennisi ile… 

 Azmi TUNÇ 

 Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü 
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A) GENEL AÇIKLAMALAR 

Seminer/atölye çalışmaları için tercihlerinizi yapmadan önce kılavuzu mutlaka okuyunuz. 

Seminer ve atölye çalışmaları tercihleri, http://seminer.cayirovameb.gov.tr üzerinden online 

olarak alınacaktır.  

Seminer/atölye çalışmaları, 12-13 Eylük 2017 günleri için hazırlanmıştır. Seminer dönemi 

içinde diğer günlerde, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen takvim ve konular doğrultusunda 

eğitim çalışmaları devam edecektir.  

Her öğretmenimiz, bir günde sadece bir (1) atölye çalışması veya seminere katılabilecektir.  

Tercih yapmakta geç kalan öğretmenlerimiz, bilgisayar tarafından uygun bir eğitim programına 

yerleştirilecektir.  

Tercih yaparken, açılır menüden seçilen eğitim, “TERCİHİMİ KAYDET” sekmesi ile adınıza 

kaydedilecektir. 

 

!!!DİKKAT: Tercih kaydedildikten sonra, silme veya değişiklik yapılmamaktadır. Bu 

yüzden, seçimlerin kılavuz incelenip okunduktan sonra dikkatlice yapılması önerilir. 

 

Uyum eğitimi uygulanması durumunda, 1. Ve 5. Sınıf öğretmenleri okullarında uyum 

eğitimde yer alacaklar, istemeleri halinde saati uygun eğitime katılabileceklerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://seminer.cayirovameb.gov.tr/
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B) ATÖLYE ÇALIŞMALARI VE SEMİNER TAKVİMİ 

 

12.09.2017 Salı Günü Etkinlik ve Seminer Programı 

SIRA 
NO 

ETKİNLİK ADI YER EĞİTİMCİ SAAT 
KATILIMCI 

SAYISI 

1 
Etkinliklerle Değerler 

Eğitimi 
Çayırova Ortaokulu ETHEM TEBER 10:00 30 

2 İletişimde Beden Dili Çayırova Ortaokulu İBRAHİM ALTUN 10:00 30 

3 Liderlik Ve Takım Yönetimi Çayırova Ortaokulu NİYAZİ ÇAĞLAR 10:00 40 

4 Etkili Sınıf Yönetimi Çayırova Ortaokulu SÜLEYMAN TANRIVERDİ 10:00 40 

5 Akıl Oyunları Çayırova Ortaokulu GÖKHAN BAYAR 10:00 20 

6 
Eğitimde 

Drama(Bayanlara) 
Çayırova Ortaokulu 

GÜLLÜ 
SONAKALAN 

10:00 24 

7 Kodlama -1 Çayırova Ortaokulu 
ÖMER FARUK 

TURAN 
10:00 20 

8 
Bilinçaltı Süreçlerle 

Öğrenci Motivasyonu 
Çayırova Ortaokulu 

BAHATTİN 
GÜNEYİN 

10:00 40 

9 Kodlama-2 
Çayırova TOBB Kız Anadolu 

İHL 
YUSUF DALDAN 10:00 20 

10 İlk Yardım 1 
Çayırova TOBB Kız Anadolu 

İHL 
İlçe Sağlık 

Müdürlüğü 
10:00 30 

11 İlk Yardım 2 
Çayırova TOBB Kız Anadolu 

İHL 
İlçe Sağlık 

Müdürlüğü 
10:00 30 

12 STEM Eğitimi 
Çayırova TOBB Kız Anadolu 

İHL 
ŞAHİN İDİL 10:00 30 

 

KONFERANS: LİDER ÖĞRETMEN 

KONUŞMACI YER TARİH SAAT KATILIMCI 
SAYISI 

NURİ ÖZKAN Çayırova Belediyesi Kültür 
Salonu 

12.09.2017 10:00 250 
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KONFERANS: LİDER ÖĞRETMEN 

KONUŞMACI YER TARİH SAAT KATILIMCI 
SAYISI 

NURİ ÖZKAN Çayırova Belediyesi Kültür 
Salonu 

12.09.2017 11:45 250 

 

12.09.2017 Salı Günü Etkinlik ve Seminer Programı  

S.NO ETKİNLİK ADI YER EĞİTİMCİ SAAT 
KATILIMCI 

  SAYISI 

1 Etkinliklerle Değerler Eğitimi Çayırova Ortaokulu ETHEM TEBER 11:45 30 

2 İletişimde Beden Dili Çayırova Ortaokulu İBRAHİM ALTUN 11:45 30 

3 Liderlik Ve Takım Yönetimi Çayırova Ortaokulu NİYAZİ ÇAĞLAR 11:45 40 

4 Etkili Sınıf Yönetimi Çayırova Ortaokulu 
SÜLEYMAN 
TANRIVERDİ 

11:45 40 

5 Akıl Oyunları Çayırova Ortaokulu GÖKHAN BAYAR 11:45 20 

6 Eğitimde Drama(Bayanlara) Çayırova Ortaokulu 
GÜLLÜ 

SONAKALAN 
11:45 24 

7 Kodlama -1 Çayırova Ortaokulu 
ÖMER FARUK 

TURAN 
11:45 20 

8 
Bilinçaltı Süreçlerle Öğrenci 

Motivasyonu 
Çayırova Ortaokulu 

BAHATTİN 
GÜNEYİN 

11:45 40 

9 Kodlama-2 
TOBB Çayırova Kız 

Anadolu İHL 
YUSUF DALDAL 11:45 20 

10 İlk Yardım 1 
TOBB Çayırova Kız 

Anadolu İHL 
İlçe Sağlık 

Müdürlüğü 
11:45 30 

11 İlk Yardım 2 
TOBB Çayırova Kız 

Anadolu İHL 
İlçe Sağlık 

Müdürlüğü 
11:45 30 

12 
STEM 

Eğitimi 
TOBB Çayırova Kız 

Anadolu İHL 
ŞAHİN İDİL 11:45 30 
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13.09.2017 Çarşamba Günü Etkinlik ve Seminer Programı 

SIRA 

NO 
ETKİNLİK ADI YER EĞİTİMCİ SAAT 

KATILIMCI 

SAYISI 

1 
Destek Eğitim Odası 

Farkındalık Eğitimi 
Çayırova Ortaokulu Nami ER 10:00 30 

2 Mangala Atölyesi Çayırova Ortaokulu 
İsmail 

AYDOĞAR 
10:00 20 

3 Ebru Sanatı Çayırova Ortaokulu Filiz AKKUŞ 10:00 15 

4 Hızlı Okuma Teknikleri  Çayırova Ortaokulu 
HATİCE SİVARİ 

KÜÇÜKSEYMEN 
10:00 30 

5 
Geleceğin Sınıfını 

Tasarlama 
Çayırova Ortaokulu EBRU DENİZ 10:00 30 

6 WEB 2.0 Araçları Çayırova Ortaokulu 
MELEK 

ŞENTÜRK 
10:00 20 

7 Satranç Eğitimi Çayırova Ortaokulu Esra ER 10:00 30 

8 Stem Eğitimi Çayırova Ortaokulu ŞAHİN İDİL 10:00 30 

9 Kodlama Çayırova Ortaokulu YUSUF DALDAL 10:00 20 

10 TÜBİTAK Proje Eğitimi 
İlçe MEM Toplantı 

Salonu 

Prof.Dr. Fikret 

YILDIZ 
10:00 40 

11 İlk Yardım  Çayırova Ortaokulu 
İlçe Sağlık 

Müdürlüğü 
10:00 30 

12 İlk Yardım  Çayırova Ortaokulu 
İlçe Sağlık 

Müdürlüğü 
10:00 30 

13 Mandala Eğitimi Çayırova Ortaokulu 
GÜLŞEN 

BERKPINAR 
10:00 30 

14 İzcilik Eğitimi 
15 Temmuz 

Şehitler Fen Lisesi 

Tuncay 

BAŞOĞLU 
10:00 20 
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13.09.2017 Çarşamba Günü Etkinlik ve Seminer Programı 

S.N

O 
ETKİNLİK ADI YER EĞİTİMCİ SAAT 

KATILIMCI 

SAYISI 

1 
Destek Eğitim Odası 

Farkındalık Eğitimi 
Çayırova Ortaokulu NAMİ ER 11:45 30 

2 Akıl ve Zeka Oyunları Çayırova Ortaokulu 
İsmail 

AYDOĞAR 
11:45 20 

3 Ebru Sanatı Çayırova Ortaokulu Filiz AKKUŞ 11:45 15 

4 Hızlı Okuma Teknikleri  Çayırova Ortaokulu 

HATİCE 

SİVARİ 

KÜÇÜKSEYM

EN 

11:45 30 

5 
Geleceğin Sınıfını 

Tasarlama 
Çayırova Ortaokulu EBRU DENİZ 11:45 30 

6 WEB 2.0 Araçları Çayırova Ortaokulu 
MELEK 

ŞENTÜRK 
11:45 20 

7 Satranç Eğitimi Çayırova Ortaokulu Esra ER 11:45 30 

8 Stem Eğitimi Çayırova Ortaokulu ŞAHİN İDİL 11:45 30 

9 Kodlama Çayırova Ortaokulu 
YUSUF 

DALDAL 
11:45 20 

10 TÜBİTAK Proje Eğitimi 
İlçe MEM Toplantı 

Salonu 

Prof.Dr. Fikret 

YILDIZ 
11:45 40 

11 İlk Yardım  Çayırova Ortaokulu 
İlçe Sağlık 

Müdürlügü 
11:45 30 

12 İlk Yardım  Çayırova Ortaokulu 
İlçe Sağlık 

Müdürülüğü 
11:45 30 

13 Mandala Eğitimi Çayırova Ortaokulu 
GÜLŞEN 

BERKPINAR 
11:45 30 

14 İzcilik Eğitimi 
15 Temmuz Şehitler 

Fen Lisesi 

Tuncay 

BAŞOĞLU 
11:45 20 
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C)ATÖLYE EĞİTİMLERİ VE SEMİNER İÇERİKLERİ 
 

1. ETKİNLİKLERLE DEĞERLER EĞİTİMİ 

 
Değerler, aklın ve kalbin birlikte uyum içinde olması şeklinde tanımlanabilir.  

Ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve 

bunları içselleştirmeyi içerir. Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını 

oluşturur. Sevgi, cesaret, dostluk, yardımlaşma, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket ve benzerleri 

önem verilen toplumsal değerlerdir., 

 

  Değerler toplum için önemlidir, değerlere uygun davranan insanlar da toplum gözünde 

değerlidir. Değerler sadece günlük eylem ve davranışlarımıza rehberlik eden ilke ve ölçütler 

olmaları bakımından değil, genel yaşam tarzımızı ve yönünü etkileme, belirleme açısından da 

önemlidir. Bu belirleme, seçeceğimiz meslekten, ülkesi veya insanlık için özveride bulunmaya, 

nasıl bir anne veya baba olacağımıza kadar geniş ve önemli bir alanı kapsar. 

 

2. İLETİŞİMDE BEDEN DİLİ 

 

 
        Beden dili; vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan 

zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle desteklenen “Sözel olmayan İletişim” şeklidir. Beden dili 

kullanılarak gönderilen sinyaller, neredeyse tamamen bilinçaltı tarafından algılanarak işlenir ve 

anlamlandırılır. 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXpeWtr4zWAhVJKVAKHSNLAvMQjRwIBw&url=http://www.gokboraegitimkurumlari.com/index.php?Gelen%3Ddeger&psig=AFQjCNGVzyngPcbonELY4BjNptckaiphhw&ust=1504643291364584
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS-YLesIzWAhXGJ1AKHWjsB20QjRwIBw&url=https://www.bizuckisiyiz.com/daha-cekici-olmak-icin-beden-dili-tuyolari/&psig=AFQjCNF8F93LozlaAhR9vfRUyltsCzRJdQ&ust=1504643685011009
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        Yapılan bazı araştırmalar, insan iletişiminin %7’sinin kelimeler aracılığıyla yapıldığını 

öne sürerken diğer bazı araştırmalar bu oranın %30-%40 civarında olduğunu savunmaktadır. 

Her iki araştırma sonucuna göre ortak bir kanıya varmak gerekirse; insanlar arasındaki 

iletişimin asgari %60 azami %93’lük bir oranda beden dili kullanılarak yapıldığı söylenebilir. 

        

 İnsanlar konuşurlarken fiziksel hareketlerle konuşmalarını desteklerler. Bazı durumlarda 

zihinsel (kelimeler) faaliyet daha zor geldiğinden, konuşmalarını daha basit olan fiziksel 

hareketlerle desteklerler. Tüm bu fiziksel hareketler durum ve hal bildirmekte yardımcı olurlar. 

İfadeler aynı zamanda kişinin içinde bulunduğu durum hakkında da bilgiler vermektedir. 

 

 

3. LİDERLİK ve TAKIM YÖNETİMİ 

 
 

Liderlik ve Takım Yönetimi semineri ile okulda görev yapan idareci ve öğretmenler var olan 

bilgi birikimlerini nasıl kullanacaklarını, bilgi birikimlerini kullanırken nerelerde hata yapıldığı, 

hangi noktalarda attığı adımın doğru veya yanlış olduğu, bir faaliyet planlarken nelere dikkat 

etmesi gerektiğini, gelişi güzel yapılan planın nelere mal olacağı, okulundaki veya sınıfındaki 

bireyler arasında iletişimin sağlıklı olup olmama durumuna göre hangi sonuçları çıkardığı, 

komutları doğru zamanda, doğru yerde, doğru bir şekilde vermenin önemi, ekip ruhu içerisinde 

çalışmanın şartları, önemi, ekip ruhunun başarıya başarı ve başarısızlıktaki rolü ile liderde 

bulunması gereken temel özellikleri konularında, yaparak yaşayarak farklı bir bakış açışı 

geliştirilmeye çalışılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir6tSUsYzWAhXNhrQKHWIfBZ8QjRwIBw&url=http://crnfe2013.blogspot.com/2013/05/41_9.html&psig=AFQjCNHC3mSFT0QGlAGfhUn2S7zvCu_i0Q&ust=1504643795670890
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4. ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ  

 

Verimli bir eğitim ortamı oluşumundaki temel taşlardan biri, öğretmenin sınıf yönetimi 

becerisidir. Bu beceriye sahip olmada eğitimciler olarak neler yapabiliriz? Sınıfımızı nasıl 

etkin yönetir ve pozitif disiplini nasıl sağlarız? Birlikte inceleyelim. Öğretmenlik mesleğinin 

en zor taraflarından biri de hiç şüphesiz sınıf yönetimi. 

Hedeflenen sınıf yönetimi, öğrencilerin etkili bir davranış örüntüsü kazanmaları yanında 

kendi davranışlarını anlama ve yönlendirme yollarını geliştirmelerine de yardımcı olmalıdır. 

Sınıf yönetiminin etkin şekilde kullanıldığı bir sınıf ortamı, adeta bir orkestra gibi ahenkle 

yönetilecektir. Bu süreçte sınıf içerisinde konulacak kuralların belirlenmesi yanında, 

uygulanmasındaki sürekliliğin de sağlanabilmesi için öğretmen ve öğrenci etkileşiminin ön 

plana çıkması gerekmektedir. 

5. AKIL OYUNLARI 

Bu atölye eğitiminin amacı, öğretmenlerimize Akıl oyunları eğitimi vermektir. Öncelikli 

olarak, Sınıf Öğretmenliği alanı öğretmenlerimizin tercih etmesi önerilir.Çabuk 

öğrenmede geleceğin metodu “Akıl  ya da Zeka oyunları” dır. Zekâ Oyunları; zihni açan, 

aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodudur. 

Bu metot yıllar öncesinde ileri dünya ülkelerinde bir öğreti metot ‘u olarak okullarda her 

seviye de öğretilmektedir. 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhnseQ_vHVAhVSUlAKHT3_ATAQjRwIBw&url=http://www.ogretmenlersitesi.com/haber/devlet-okulundan-bir-ilk-zeka-ve-akil-oyunlari-turnuvasi-h38780.html&psig=AFQjCNHpIx_oFqtSZlVZEc_2Q9Qn3Vjdyw&ust=1503736417347786
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Zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan “Akıl 

Oyunları” geleceğin eğitim metodudur. “Eğlenirken öğrenme” ilkesine dayanan akıl oyunları 

zihni açıp öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocukların akıl gelişimine, yaratıcılıklarına ve 

akademik başarılarına katkı sağlar. Çocuklar eğlenirken öğrenir, akılları gelişir 

6. EĞİTİMDE DRAMA 

 

 
Drama Hayatın Provasıdır…. 

Eğitici Drama, interaktif bir eğitim metodu olup yaparak, yaşayarak öğrenme yöntemidir.  

Drama bir olayı, oyunu, yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak, geliştirerek 

canlandırmaktır. Eğitici  Drama, tiyatro ve eğitim teknikleri temelinden inşa edilen bir 

yöntemdir. Eğitici dramanın özünü “oyun” ve “canlandırma” oluşturur. Çocuğunuz, olay, olgu, 

yaşantı ve bilgileri bu oyunsu süreçte yeniden yapılandırır; hayal gücünü,  farklı bakış ve 

değerlendirme olanaklarını keşfeder.  

Eğitici drama bir grup çalışması içinde, öğrencilerin bir yaşantıyı, bir kavramı, ders 

ünitelerinden belli konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini 

sağlayan bir süreç, eğitsel bir ortamdır. Drama sürecinde çocuk; gözlem, deneyim, duygu ve 

bilgilerini canlandırarak yaşar. 

Fakat Drama “tiyatro” değildir. Bir metne bağlı çalışma ortaya konulmaz.  Dolayısıyla 

çocuklardan bir oyuncu performansı beklenilemez. Temel amaç gösteri yapmak değil; işlenen 

konunun süreç içindeki canlandırmalarla anlaşılması, kavranması ve uygulanmasıdır.   

 

!!!Eğitimcinin talebi doğrultusunda, bu eğitim bayan öğretmenlerimize yöneliktir. 

 

 

 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8ytWesozWAhXHbVAKHbo1B9AQjRwIBw&url=http://www.izmirgelisimakademisi.com/seminerler/yaratici-drama/&psig=AFQjCNH-E_XF6NwMQ2A2lrdWmUT3ipaeVg&ust=1504644106166588
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7. KODLAMA EĞİTİMİ 

 

Bu atölyenin amacı katılımcıların temel düzeyde kodlama eğitimi  verebilecek bilgi birikimine 

sahip olmasıdır. 

Kurs sonrasında katılımcılar: 

1) Programlamanın (kodlamanın) ne olduğunu, günümüzdeki önemini, neden okullarda 

öğretilmesi gerektiğini, 

2) Programlama (kodlama) eğitimi verebilecekleri uygulamaları, öğrenmeleri 

amaçlanmaktadır. 

Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren Millî 

Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında uygulanacak 

proje ile ilçemizde bulunan tüm ortaokullar da “kodlama kulüpleri” kurulması planlanmakta 

olup kodlama eğitimine katılacak öğretmenlerimizin belirtilen kulüp için rehber öğretmen 

olacak öncelikle, bilişim/bilgisayar alanı ve teknoloji tasarım öğretmenlerinden olması 

tavsiye edilmektedir. 

Dikkat: Kodlama-1 ve Kodlama-2 eğitimleri aynı içerikte olup, atölyeleri ayırmak amacıyla 

numaralandırılmıştır. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB5OLYqYvWAhXBZFAKHTo8C4UQjRwIBw&url=http://www.letscode.org.hk/&psig=AFQjCNGAWO3VawqMIyDlzDnR1o_V2sYTvw&ust=1504607436380092
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8. BİLİNÇALTI SÜREÇLERLE ÖĞRENCİ MOTİVASYONU 

 
 

Aklımızdan geçen düşünceleri açık seçik görebiliyor ve bunları yönetebiliyoruz. Bunların 

üzerindeki hakimiyetimizi geliştirdiğimiz şekliyle, akıl odaklı ve kontrol altında tutabildiğimiz 

yaşamımız için büyük bir güveni taşıma imkânı sağlıyoruz. Eğer bilinçaltı süreçler bilinir ve 

uygun şekilde yönlendirilirse öğrenci motivasyonunu ciddi şekilde artırmak mümkün. 

 

9. İLK YARDIM EĞİTİMİ 

 
 

İlkyardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık 

görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha 

kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut 

araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. 

Bu atölye eğitiminde, öğretmenlerimize eğitim ortamlarında meydana gelebilecek olası 

kazalara karşı, ilkyardım eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır.  

Dikkat: İlkyardım-1 ve İlkyardım -2 eğitimleri aynı içerikte olup, atölyeleri ayırmak amacıyla 

numaralandırılmıştır. 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAmqiNs4zWAhXGUlAKHQXhDhEQjRwIBw&url=http://www.ruzgarakademi.com/&psig=AFQjCNGCwh5uLqkM5c6wVGz-q-BQas4wqg&ust=1504644316935527
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10. STEM EĞİTİMİ 

 

 
“STEM” ingilizce kök anlamına gelmektedir. Aslında bu projenin ilham noktalarından 

biri işte bu anlam. Bugün küçük öğrencilerimiz yarın büyüyüp mesleklerinde çalışmaya 

başlayacak ve ülke ekonomisine katkıda bulunacaklar. 

İşte bir çiçeğin kökleri gibi öğrenciler daha küçükken kendi yetenekleri ve geliştirilebilecek 

yetenekleri doğrultusunda yetişirlerse o bitki büyüyecek ve kendi genlerinden gelen çiçeğini 

oluşturacaklardır. STEM Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) 

ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. “STEM” aslında küçük 

yaşlarda sahip olduğumuz “yaratıcılığı” kullanarak, destekleyerek, tetikleyerek (ki ne hikmetse 

liseye gelen öğrencilerimizde kırıntısı kalıyor) problem odaklı çalışmaya, çocuklardaki 

“merak” duygusundan yola çıkarak çözümler bulmaya odaklı bir sistem. 

 

11. LİDER ÖĞRETMEN (SEMİNER/KONFERANS) 

 
Liderlik ve Takım Yönetimi semineri ile okulda görev yapan idareci ve öğretmenler var olan 

bilgi birikimlerini nasıl kullanacaklarını, bilgi birikimlerini kullanırken nerelerde hata yapıldığı, 

hangi noktalarda attığı adımın doğru veya yanlış olduğu, bir faaliyet planlarken nelere dikkat 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja95SStIzWAhUQK1AKHZpWANMQjRwIBw&url=http://ecopolitica.net/que-hacer-con-un-jefe-ausente/&psig=AFQjCNHY-xfWs8e9w5gtIazeBgzGldnWGg&ust=1504644598986788
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etmesi gerektiğini, gelişi güzel yapılan planın nelere mal olacağı, okulundaki veya sınıfındaki 

bireyler arasında iletişimin sağlıklı olup olmama durumuna göre hangi sonuçları çıkardığı, 

komutları doğru zamanda, doğru yerde, doğru bir şekilde vermenin önemi, ekip ruhu içerisinde 

çalışmanın şartları, önemi, ekip ruhunun başarıya başarı ve başarısızlıktaki rolü ile liderde 

bulunması gereken temel özellikleri konularında, yaparak yaşayarak farklı bir bakış açışı 

geliştirilmeye çalışılmaktadır.  

 

 

12. DESTEK EĞİTİM ODASI FARKINDALIK EĞİTİMİ 

 

 
Destek Eğitim Odası, eğitimleri sırasında desteklenmesi gereken öğrenciler (Engelli ya da 

özel yetenekli öğrenciler) için sunulan bir eğitim olanağıdır. Okul ve kurumlarda, yetersizliği 

olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan 

öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak 

verilen özel eğitim desteğine Destek Eğitim Odası Hizmeti denir. 

 

Bu eğitim programında, Sosyal devlet prensibinden hareketle, Destek Eğitim Odası Hizmeti 

verilmesi/hazırlanması sırasında yapılacak çalışmalar aktarılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfx53ftIzWAhWMZVAKHd5TC_sQjRwIBw&url=http://www.kamuhabermerkezi.com/destek-egitim-odalari-calisma-saatleri-15871h.htm&psig=AFQjCNEijEjka-OHVXJfc2BXqqm_FtJegA&ust=1504644778129605
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13. MANGALA ATÖLYESİ 

 
Mangala, bir Türk zeka oyunu olan Köçürme; dünyadaki yaygın adıyla Mankala 

oyunudur. Gaziantep, Urfa, Hatay gibi illede oynanan Köçürme oyununun adıdır. Türkiye'de 

son yıllarda türetilen Köçürme oyunu Mangala adıyla piyasaya sürülmüştür. 

Mangala Türk Zeka ve Strateji Oyunu iki kişi ile oynanır. Oyun tahtası üzerinde karşılıklı 6’şar 

adet olmak üzere 12 küçük kuyu ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer büyük hazine 

bulunmaktadır. Mangala Oyunu 48 taş ile oynanır 

 Bu atölyenin amacı, öğretmenlerimize, okullarda mangala/akıl oyunlarının 

yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. 

 

14. EBRU SANATI 

 
Var oluşu yüzyıllar öncesine dayanan ebru sanatı özel olarak hazırlanmış su üzerine, fırça 

darbeleri ve yardımcı aletlerle yapılan desenlerin, kağıt üzerine aktarılma işlemidir. 

 

Eski bir kâğıt bezeme (süsleme) sanatı olan ebru asıl olarak bir cilt sanatıdır. İlk defa nerede 

ve kim tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmese de, araştırmacıların genel kanaati; ilk olarak 

Türkistan coğrafyasında yapıldığıdır. Daha sonra İran’a ve oradan da Osmanlı coğrafyasına 

geldiği bilinmektedir. 

Bu atölye eğitimi ile, öğretmenlerimize hem bir hobi edinerek sosyal katkı sağlamak, aynı 

zamanda, öğretmenlerimiz aracılığı ile öğrencilerimize geleneksel Türk sanatlarının aktarılması 

amaçlanmaktadır. 

 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk9q6frIzWAhUNZ1AKHcP5CYgQjRwIBw&url=http://www.ayrintiblog.com/2015/03/zeka-ve-strateji-oyunu-turk-mangalas.html&psig=AFQjCNGWuQoFnLECWlL9e09zlrsvQ7jKTw&ust=1504642405212102
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMw7D6tIzWAhXOZlAKHQtFB-QQjRwIBw&url=http://www.ismek.ist/tr/branslar.aspx?branscode%3D558&psig=AFQjCNH4ySNCjt7v2u-D7W-jENquAr4YgA&ust=1504644827593146
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15. HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ 

 
Hızlı okuma, normalden daha kısa sürede daha çok şey okuyabilmek, daha iyi anlamak 

amacıyla yapılan bir okuma tekniğidir. Hızlı okuma tekniği yıllardır dünyanın ceşitli 

ülkelerinde kullanılmaktadır. Hızlı okuma; gözümüzün kaslarını eğitmeyi, gözümüzün çevik 

görmesini, görme alanını genişletmeyi, okurken satırların üstünde serseri gibi dolaşan 

gözümüze daha etkin bir şekilde ritim kazandırmayı ve bütün bunlar ile görme ile algılama 

arasında uyum sağlamayı amaçlar. 

 

16. GELECEĞİN SINIFINI TASARLAMAK 

 

 
“Her şeyin değiştiğini düşünmemeliyiz - Genellikle, çocuklar ve öğrenciler değişmez. Yeni 

Bilgi İletişim Teknolojilerinin (BİT)  bir sonucu olarak, Çocuklar ve öğrenenler, yaparak 

öğrenirler. İzleyici duygusuna yardımcı olan BİT onların öğrendiklerini ifade etmelerine 

kılavuzluk eder ve destek olur”    Sanayi sonrası toplumda BİT’in yenilikçi kullanımı için 

öğretmen ve öğrencilere – BİT kullanımını kapsayan yeni yükümlülük biçimleri gerekeceğini 

anlamamız gerekir. 

Bu atölye eğitimi ile, öğrencilere senaryolar ile eğitim ve yenilikçi sınıf tasarımı, geleceğin 

sınıflarında beklentiler ile ilgili eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu-ZORtYzWAhUGfFAKHSNDBuMQjRwIBw&url=http://limithizliokuma.com/hizli-okuma-teknikleri&psig=AFQjCNE3S3EfXlP7VP3IYMPpIQQCdPcXkg&ust=1504644879296128


 

 18 

17. SATRANÇ EĞİTİMİ 

 
Satrancın akademik başarıya doğrudan katkısı olduğunu düşünülmektedir. Çünkü 

satranç çocukları daha akıllı yapar. Satranç, oynayan ve öğrenenlere, 

Odaklanma,   Görselleştirme,  İleriyi Düşünme,  Muhakeme Yeteneği,  Analiz Yeteneği,  Soyut 

Düşünme, Planlama,  Eşzamanlı Çoklu Düşünme Becerisi,  kazandırır.Bu atölye eğitimi ile, 

okullarımızda Satranç Külüpleri kurulması ve öğretmenlerimizce öğrencilere satranç eğitimi 

verilmesi amaçlanmaktadır.  

(Bu eğitim atölye eğitimi olup, egzersiz başvurusu için yeterli değildir.) 

 

18. WEB 2.0 ARAÇLARI 

 
Web 2.0 araçlarının içinden seçilenler eğitimdeki kullanım alanları düşünülerek 8 temel başlıkta 

sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmayla, öğretmenlerin istedikleri amaç ve hedeflere uygun 

olarak istedikleri programlara kolayca ulaşmaları hedeflenmiştir.  

Web 2.0 araçlarının tercih edilmesinin en önemli nedeni, sadece verilen bilgilerin ekranda 

okunmasından ziyade, ortak bir akılla birçok kullanıcıyı bir arada sosyal ve aktif bir ortamda 

aynı hedefe ya da ürüne odaklayabilmesidir Daha geniş bir biçimde Web 2.0, kullanıcılarında 

içerik geliştirebildiği, birbirleriyle işbirliği yapabildiği, kullanıcılar arasında bilgi ve fikir 

alışverişini destekleyen ikinci kuşak web platformu olarak tanımlanmaktadır. 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC37y4tYzWAhWDJFAKHdgLDXAQjRwIBw&url=http://www.medyaloji.net/son-haber/satranc-federasyonunda-skandal-olay_23642880.html&psig=AFQjCNEs5gR6Jo7Dxp83EVxcVxJEATUwKA&ust=1504644960126614
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXs_7utYzWAhXQPFAKHcfsC94QjRwIBw&url=https://www.slideshare.net/hikolan/web-20-aralar-63411630&psig=AFQjCNE_M8DaamWi77JpyVun4O5LoGaT8A&ust=1504645048057653
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Bu atölye eğitimi ile, öğretmenlerimize, eğitim etkinliklerinde kullanılacak, Web 2.0 araçları 

ile, kolay ve basitçe hazırlanabilecek eğitim içerik ve ortamlarının hazırlanması eğitimi 

verilmesi amaçlanmaktadır.  

 

19. MANDALA EĞİTİMİ 

 
 

Mandala, yaşama çekilmek istenen şeyleri elde etmek çizilen daire içine alınmış resimlerde 

görülmüştür. Mandala desenleri insanların hayatlarında dileklerinin ve arzularının 

gerçekleşmesi için yaptıkları manyetik çekim gücü olduğuna inanılan şekillerdir. Dolayısıyla 

tüm mandala desenleri dairesel bir form içindedir. Daire, bütünlüğü simgeler, bir ucu sonsuza, 

diğeri de bedenimiz ve aklımıza kadar uzanır. Bir başka deyişle; sözlü iletişimin olmadığı 

dönemlerde yapılan dua sanatıdır. Çizdiğimiz ve yarattığımız Mandalalar beynimizin sağ ve sol 

yarım kürelerini dengeler, düşüncelerimizi ve sezgilerimizi bir noktaya toplamamıza yarar 

ayrıca merkezde kalabilmeyi sağlar. 

 

Bu atölye eğitimi ile, öğretmenlerimizin alternatif ve faydalı bir sanat dalını öğrenerek, 

okullarımızda, öğrenme etkinlikleri, sosyal etkinliklerde, öğrencilerimize aktarılması 

amaçlanmaktadır. 

 

20. TÜBİTAK PROJE EĞİTİMİ 

 
TÜBİTAK tarafından, Ortaokullar ve Lise (ortaöğretim kurumları) düzeyinde, proje ve 

buluş yarışmaları yapılmaktadır. Proje başvuruları, ortaokullar için sergi ve bilim tanıtımı, 

liseler için ise yenilikçilik ve buluş projeleri üzerine yoğunlaşmaktadır. TÜBİTAK ülkemizde 

bilimin desteklenmesi amacıyla okullarımıza önemli hibe ve destekler sağlamaktadır. 

 

Bu eğitim ile öğretmenlerimize, TÜBİTAK projeleri hazırlanırken dikkat edilmesi 

gereken noktalar ve proje hazırlama akış eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır. 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyv6GBrIzWAhUIbVAKHez-AggQjRwIBw&url=http://www.freepik.com/free-photos-vectors/mandala&psig=AFQjCNEt7OA5Lql8Jc8WLcS6aBtnuqCJGQ&ust=1504642430251105
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizp5zurozWAhVMLFAKHeo4B8wQjRwIBw&url=https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/TUBiTAKin-Akilli-Mobil-Cihaz-ve-Bilesenlerinin-Gelistirilmesi-proje-cagrisi-sona-erdi.htm&psig=AFQjCNHKWRBX0rpqs19mE1SMIblNcqLv-A&ust=1504643165284304
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21. İZCİLİK EĞİTİMİ 

 

İzcilik din, dil, ırk, ayırımı gözetmeksizin, herkesin katılabileceği, siyasi olmayan, eğitim 

amaçlı ve üniformalı bir gençlik hareketidir. 

İzcilik, çocuk ve gençleri, ruhsal, zihinsel, bedensel ve ahlaki açıdan geliştirmeyi hedef almış, 

kendine güvenen, sağlıklı, zeki, cesur, vatansever ve insancıl bireyler yetiştiren programlı bir 

faaliyettir. 

İzcilik, doğayı korumayı ve geliştirmeyi, tüm dünyada barışı ve huzuru sağlamayı 

kendisine ilke edinmiş sosyal bir etkinliktir. 
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