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"Evden Eve Fen " You tube 

kanalı için içerik geliştirme 
Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2020-2021 Dr. Öğr. Üyesi Sevil KURT

ortaokul, ilkokul 

öğrencileri ve fenle 

ilgilenen tüm bireyler

Öğretmen adayları pandemi sürecinde evde basit malzemelerle yapılabilecek fen etkinlikleri ve 

kendin yap etkinlikleri tasarlayarak kurdukları bir you tube kanalı vasıtası ile hedef kitle ile 

paylaşırlar. Bu yolla öğrencilerin salgın sürecinde de fenden kopmamaları, olumlu tutum 

geliştirmeleri amaçlanmıştır. Bu amaçla "Evden eve fen" adlı bir you tube kanalı oluşturularak 

geliştirilen etkinlik videoları kanalda paylaşılmıştır.

kitap bağışı İlköğretim Matematik Öğretmenliği
2020/2021 

bahar
Dr.Öğr.Üyesi Ebru Güveli

köy okulu ortaokul 

öğrencileri

Bu proje kütüphanesi olmayan Bolağaç köyüne kitap yardımı amacıyla başlatılmıştır. Öğretmen 

adayları, danışman öğretim elemanı ve sınıf arkadaşlarının yardımıyla toplamış oldukları okuma 

kitaplarını köye ulaştırılarak bu okulda bir kütüphane kurulmasına vesile olmuşlardır.

40 yaş üstü matematik 

öğreniyor
İlköğretim Matematik Öğretmenliği

2020/2021 

bahar
Dr.Öğr.Üyesi Ebru Güveli 40 yaş üstü ebeveynler

Matematik öğretmeni adaylarının 40 yaş üstü aile bireylerine matematik öğretmelerini amaçlayan bu 

projede öğretmen adayları kendi ailesinden yakınında bulunan anne ve anneannelerine matematik 

öğretmiştir. Sadece sayı bilgisine sahip olan anne ve anneanneler bu projenin sonunda toplama 

çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini kolaylıkla yapma becerisine sahip olmuşlardır.

Akıl oyunları İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2020/2021 Dr.Öğr.Üyesi Ebru Güveli ortaokul öğrencileri

Bu proje ortaokul öğrencileri ile zeka (akıl) oyunları oynamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla öğretmen 

adayları kendi imkanlarıyla almış oldukları zeka oyunlarını (satranç, mangala vs.) kırsaldaki bir 

ortaokulun öğrencileriyle oynamışlardır.

siber zorbalık İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2020/2021 Dr.Öğr.Üyesi Ebru Güveli ortaokul öğrencileri

ortaokul öğrencilerini siber zorbalık konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan bu çalışma bir grup 

ortaokul öğrencileriyle on line sunu şeklinde yapılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin de katılımı ile ortaokul 

öğrencileri bilgisayar ve cep telefonu üzerinden saldırıya uğradıklarında neler yapabilecekleri ve yasal 

süreci nasıl başlatabilecekleri konusunda bilgilendirilmişlerdir.

sınıf dışı matematik oyunları 

geliştirme
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2017/2018 Dr.Öğr.Üyesi Ebru Güveli ortaokul öğrencileri

Öğretmen adayları bu projede, ortaokul öğrencilerinin matematik becerilerini geliştirmeye yönelik 

sınıf dışı oyun oynama etkinlikleri hazırladılar. Hazırladıkları somut oyun materyallerlni ortaokul 

öğrencilerine tanıttılar. Üniversite bahçesinde geniş bir arazi üzerinde ortaokul öğrencileriyle oyunlar 

oynandı, yarışmalar yapıldı.

Pandemide çevirim içi ortamda 

bireyler ihtiyaç duydukları 

konularda psikolojik hizmet 

sunmak

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2020-21/Güz Doç. Dr. Çiğdem BERBER ÇELİK
Farklı gelişim 

dönemlerinden bireyler

Pandemi döneminde farklı yaş gruplarında olan bireylere farklı ihtiyaçlara yönelik psikolojik destek 

sağlamak amacıyla PDR öğrencileri küçük gruplara farklı konularda psikolojik hizmeti sunmuşlardır. 

Konular; saldırgan davranışların önlenmesi, okula uyum, mesleki yönelim, teknoloji bağımlılığına 

müdahale, karantinadaki bireylere psiko-sosyal destek, virüs korkusuna müdahale, depremzedelere 

psiko-sosyal destek gibi sorunlardır.

Pandemi döneminde çevirim içi 

ortamda farklı yaş gruplarına 

piskolojik hizmet sunmak

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2020-21/Bahar Doç. Dr. Çiğdem BERBER ÇELİK
Çocuklar, ergenler, 

gençler, yetişkinler

Pandemi döneminde farklı yaş gruplarında olan bireylere(çocuk, ergenler, gençler, yetişkinler, 

karantinada bulunanlar gibi) farklı konularda oturumlarla psikolojik hizmet sunmak. Psikolojik hizmet 

olarak, bilinmeyen mesleklerin tanıtımı, teknolojinin doğru kullanımı, toplumsal cinsiyet eşitliği 

farkındalığı, farklı gelişim alanlarına yönelik atölye çalışmaları, duyguları tanıma, bölüm tanıtımı 

yapan web sayfası gibi farklı konularda genellikle psikolojik boyutta hizmet sunulmuştur.

0-13 Yaş Aralığında Çocukları 

Bulunan Ebeveynlerin Sosyal 

Medya ve Basılı

Kaynaklarda İçerik Seçmede 

Farkındalık Düzeylerinin 

İncelenmesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2019-20/Bahar Dr. Öğr. Üyesi Fazilet TAŞDEMİR

Projenin çalışma grubunu 

Rize ilindeki 0-13 yaş 

aralığında çocukları 

bulunan aktif teknoloji 

kullanıcıları olan 150 

kişilik ebeveyn grubu 

oluşturacaktır.

Bu projenin amacı 0-13 yaş aralığında çocukları bulunan ebeveynlerin sosyal medya ve basılı 

kaynaklarda içerik seçmede farkındalık düzeylerini arttıracak Gelişime Uygun Psikolojik İşaretlere 

karşı ilgi ve bilinç oluşturulmasıdır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıtlar 

aranacaktır:

Ebeveynlerin sosyal medya ve basılı kaynaklardaki,

Velilerde Öfke Kontrolü  Nasıl 

Sağlanır
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2019-20/Bahar Dr. Öğr. Üyesi Fazilet TAŞDEMİR Veliler

Rehabilitasyon merkezinde bulunan otizimli öğrencilerin velileri ile ilkokulda bulunan öğrencilerin 

velilerini Öfke kontrolü konusunda tutumdan kurula sonuçta incelemek ve velileri ufka kontrolü 

hakkında bilgi sağlamak

Akademik kademe atlama 

sınavlarına giren öğrencilerin 

başarıları düzeylerinin

Covid-19 dönemi ile ilişkisini 

belirleme ve olumsuz 

sonuçlarının giderilmesini 

sağlama.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2019-20/Bahar Dr. Öğr. Üyesi Fazilet TAŞDEMİR

Rize’nin Çayeli ilçesinde 

yer alan sınav dönemi 

öğrencileri üzerinde

uygulanacaktır.

Bu araştırmanın amacı, 8 ve 12. Sınıf öğrencilerinin salgın döneminde oluşan koşullardan nasıl 

etkilendiklerini tespit etmek ve öğrencilerin başarılarını arttırmak için rehberlik amaçlı çalışmalarda 

bulunmaktır. Bu amaçla öğrencilere dönem koşullarını ile nasıl baş edebileceklerini öğretecek öneri 

içerikli bir kitapçık hazırlanması hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencilerin sorunlarını ifade edebilmesi 

amacıyla bireysel görüşmeler yapılarak sorunların giderilmesi amaçlanmaktadır.

Covid-19 karantina döneminde 

farklı yaş gruplarındaki 

öğrencilere psikolojik destek 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2019-20/Bahar Doç. Dr. Çiğdem BERBER ÇELİK

Covid-19 döneminde evde 

karantinada olan farklı yaş 

gruplarındaki öğrenciler 

(ortaokul ve lise 

öğrencileri)

Covid-19 salgın hastalığıyla başlayan evde karantina döneminde öğrencilerin ilk kez yaşadıkları bu 

olağanüstü durumla başetmeleri, kaygı, stres ve umutsuzluk düzeylerini azaltıp psikolojik 

dayanıklılıklarını arttırmak adına çevirimiçi ortamda psikolojik destek sağlanmak amaçlanmıştır. 

Küçük gruplara PDR öğrencileri tarafından içeriği önceden planlanmış oturumlarla psikolojik destek 

verilmeye çalışılmıştır. 6 hafta, haftada birkez olmak üzere oturumlar gerçekleştirilmiştir. 

Oturumlarda psikolojik dayanıklılık, umut, kaygı, yaşam rutini, duygular üzerinde çalışılmıştır.

Medyanın Cinsiyet Eşitsizliğine 

ve Şiddet Üzerindeki Etkileri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2019-20/Bahar Dr. Öğr. Üyesi Fazilet TAŞDEMİR

Ergenlik döneminden 

başlayarak yetişkinler.i 

içine alan tv, medya 

izleyicisi

Medya hizmet sağlayıcılarının yayıncılık hizmetlerine, internet aracılığıyla da sunmaya başlamaları ve 

radyo,televizyona özgü içerik türlerini internet ortamında sunulabilmesi ile yayın hizmetlerinin 

internet ortamından sunumu ile ilgili bir düzenleme yapılması söz konusu olabilir. Radyo ve 

televizyon Üst kurulu Türkiye’de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyon yayınlarını cinsiyetçilik 

kavramına vurgu yapmaması konusunda tekrar düzenleyebilir.Kamuya bu konuda dikkat çekilebilir.

Pandemi Döneminde Uzaktan 

Eğitim Alan Öğrencilerin Fırsat 

Eşitsizliklerinin İncelenmesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2019-20/Bahar Dr. Öğr. Üyesi  Fazilet TAŞDEMİR
6-24 yaş eğiti-öğretim 

alan öğrenci grubu

Uzaktan eğitim sürecinde çoğunlukla kırsal kesimde bulunan, ekonomik durumu düşük olan, çalışmak 

zorunda olan, sorumsuz anne ve babalara sahip olan ve benzeri. Gibi olumsuzluklar sebebiyle, belki 

de ileride eksikliklerini fazlaca hissedeceği bu döneme, alınması gereken eğitimi alamayarak 

geçirmektedir. Her öğrenci eşit eğitim hakkı, her öğrenci eşit seviyede imkanı sağlanamaması 

sebebiyle olumsuzluklar yaşanmaktadır.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ KAPSAMINDA TAMAMLANAN PROJELER



"Meslek Seçimi" Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim dalı 2016-2017 Doç. Dr. İrfan Nihan DEMİREL Veliler, Esnaf, Öğrenciler

Meslek seçimi ve kariyer gelişimine bağlı olarak velilerin çocuklarının meslek seçimi aşamasında 

dikkat ettikleri unsurların belirlenmesi, Toplumda unutulmaya yüz tutmuş, yorgancılık, bakırcılık, 

çeyizcilik, bakırcılık gibi zanaata yönelik meslekler ve bu mesleklerin günümüzdeki durumu hakkında 

esnaflardan bilgi alınması, öğrencilerin seçtikleri bölüme yönelik bilinç ve farkındalık düzeyleri ile 

okudukları bölümün mesleki gelişimlerine etkisi hakkında bilgi alınması amaçlanmıştır. 

"İngilizce Bilmeme Sorunsalı" Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim dalı 2016-2017 Doç. Dr. İrfan Nihan DEMİREL
Rize ili ve Çayeli ilçesinde 

ikamet eden bireyler

Katılımcılara "1'den 10'a kadar ingilizce sayar mısınız?, Bildiğiniz 3 ingilizce kelime nedir?, Verilen 

ingilizce kelimeleri telaffuz eder misiniz?, Eğitim Fakültesinin yerini ingilizce olarak tarif edebilir 

misiniz? gibi sorular yöneltilerek, katılımcıların ingilizce bilme ve konuşabilme düzeylerine yönelik 

bilgi alınması amaçlanmıştır. 

"İlk Hafta Okul" Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim dalı 2016-2017 Doç. Dr. İrfan Nihan DEMİREL
RTEÜ Eğitim Fakültesi 

Öğrencileri
Katılımcıların okulun ilk haftasını nasıl değerlendirdikleri hakkında bilgi alınması amaçlanmıştır. 

Doğanın Sessiz Çığlığı: Kendi 

Doğallığı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim 

Dalı

2020-

2021/Bahar
Öğrt. Gör. İbrahim YAHŞİ

İzmir'in Ödemiş İlçesi 

Kaymakçı Mahallesi

Gittikçe tehlike altına giren ve darlaşan doğal ortamlarda zararlı maddeleri alandan uzaklaştırmak, 

geri dönüşüm malzemelerini yeniden topluma kazandırmaktır.

Gönüller Bir Olsun Kutular 

Mutlulukla Dolsun   Minik 

Kalplere Yolculuk Minik Eller 

Kitaplarla Buluşuyor

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim 

Dalı

2020-

2021/Bahar
Öğrt. Gör. İbrahim YAHŞİ

Batman-Sason Çalışırlar 

İlköğretim Okulu

Erzurum Karayazı Selenli 

Ortaokulu

Erzurum’un Şenkaya 

ilçesinde bulunan Hüseyin 

Köycü Ortaokulu                                                                           

Karaman 

Akpınarİlköğretim Okulu                                                                                                                    

Gaziantep Araban Beydili 

İlkokulu

Şehirleşmeden uzak eğitim gören çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturabilmek. 

bir köy okulunda okuyan çocukların okul araç gereçlerini tamamlamak  ve yardımcı kitaplara ulaşım 

sağlamaları için düzenlenmiştir. 

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde bulunan Hüseyin Köycü Ortaokulunun kütüphanesine 5,6, 7 ve 8.sınıf 

öğrencilerinin düzeylerine uygun kitap, eğitici oyunlar(satranç, mangala jenga vb.) ve harita( Türkiye 

fiziki, dünya fiziki vb.) bağışında bulunmak ve bu bilince sahip gönüllü bağışçılar kazandırmak.           -

Eğitim imkanları kısıtlı olduğu belirlenen bir köy okulunun ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını temin etmek.

Bir Kitap Bir Can
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim 

Dalı

2020-

2021/Bahar
Öğrt. Gör. İbrahim YAHŞİ

Trabzon Maçka Konaklar 

İlkokulu/Ortaokulu

Köy okulundaki kütüphaneye şehidimizin ismini vererek manevi hatıralarını yaşatıp, kütüphaneye 

kitap yardımı yaparak gelecek neslin bilinçlenmesini ve öğrencilere kitap okuma alışkanlığını 

kazandırmak.

Eller çok olunca yükler hafifleşir 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim 

Dalı

2020-

2021/Bahar
Öğrt. Gör. İbrahim YAHŞİ Rize/Merkez

Maddi ve manevi olarak ihtiyaç sahibi bir aileye ramazan erzak kolisi, ailenin çocuklarına kırtasiye 

yardımı, çocuklara bayram alışverişi yapıp aileye destek olmak amaçlanmıştır.

Okudukça Paylaşıyor 

Paylaştıkça Öğreniyoruz

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim 

Dalı

2020-

2021/Bahar
Öğrt. Gör. İbrahim YAHŞİ Kocaeli Gölcük Ortaokulu

Öncelikli olarak orta okul seviyesinde olan öğrencilerine okumanın ne kadar önemli olduğunu

okumayı sevdirmeyi okudukça bilgilenebileceklerini ve kendilerini öğrendikçe geliştirebileceklerini 

göstermek kendi istedikleri bilgilere ulaşmanın en güvenilir yollarından biri olan kitaplardan 

öğrenmek öğrencilere küçük yaşta okuma alışkanlığı kazandırmak diyebiliriz .Bir diğer amacımız ise 

paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu ve paylaştıkça her

şeyin güzelleşip değişebileceğini göstermek küçük yaşlarda bunları aşılamak ve bir farkındalık 

getirmek en büyük amaçlarımızdan biridir.

Askıda Kitap
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim 

Dalı

2019/2020 

Güz Dönemi
Öğrt. Gör. İbrahim YAHŞİ Rize/Çayeli

Okuma kültürünü ve bilincini fırsat eşitliği bağlamında aşılamak amacıyla sosyal ve toplumsal 

sorumluluğumuz gereğince askıda kitap projesi başlatılacak. Proje kapsamında Çayeli meydanında 

proje katılımcıları tarafından toplu bir şekilde kitap okunacak, gönüllülerden kitap toplanacak. 

Kitaplar okumak isteyenlerin ücretsiz olarak ulaşabileceği şekilde kırtasiyelere bırakılacak.

Şehitlerimizi Unutmadık
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim 

Dalı

2019/2020 

Güz Dönemi
Öğrt. Gör. İbrahim YAHŞİ Rize/Çayeli

Bizler ve ailelerimiz rahat yaşasınlar diye toprağa düşmüş, canlarını vermiş şehitlerimizin 

mezarlarının bakımını yapmak

Tarih Boyunca Dünyada 

meydana gelen salgın 

hastalıklar 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim 

Dalı

2019/2020 

Bahar Dönemi
Öğrt. Gör. İbrahim YAHŞİ Rize Tarihi süreç zarfında dünyada pandemi olarak kabul edilen Salgın hastalıklarla ilgili bilgi vermek

Sanal Etkinlik Dergisi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim 

Dalı

2019/2020 

Bahar Dönemi
Öğrt. Gör. İbrahim YAHŞİ Rize/ Çayeli

Pandemi döneminde Çocuklara kaliteli vakit geçirmelerini sağlayan, eğlendirirken bilgilendiren bir 

dergi çıkartmak.

Evde uzaktan eğlenceli sosyal 

Bilgiler öğretimi olarak 

belirlenmiştir

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği A.B.D.
2019-2020  

bahar  
 Prof.Dr. İlhan TURAN ortaokul Pandemi sürecinde eğitim

WWW.EDEBİHANE.COM Adlı 

dijital dergi çalışması
Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

2020-

2021/Güz

Dr. Öğr. Üyesi Esra EKİNCİ 

ÇELİKPAZU

Projemiz birçok unsur 

barındırdığı için ilkokul 

düzeyi için animasyon 

çalışmaları ortaokul 

düzeyi için bilgilendirici 

metin çalışmaları lise 

düzeyi için de geliştirici 

metin çalışmaları 

paylaşılmıştır.

Her hafta güncellenen blog sayfası ile hizmet verecek olan sitemiz tüm sosyal medya platformlarında 

eşzamanlı yürütülecek çalışmalarla ortaokul ve lise düzeyine hitap eden gönderiler paylaşılmıştır.

Yüz Temel Eser İçinden Kitap 

Seçimleri ve Tanıtımı
Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

2020-

2021/Güz

Dr. Öğr. Üyesi Esra EKİNCİ 

ÇELİKPAZU
Ortaokul öğrencileri

Öncelikle önceden belirlediğimiz kitapların okumasını gerçekleştirip daha sonra kitap özetlerinin 

hazırlanmıştır. Özetler üzerinde kitaptaki kavramlar, olaylar metinlerarasılık ve eleştirel okuma 

açısından değerlendirilmiştir. Amacımız bunları video dahilinde oluşturup öğrencilere ön kaynak 

sağlamaktır.

Türkçe Sokağı Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
2020-

2021/Güz

Dr. Öğr. Üyesi Esra EKİNCİ 

ÇELİKPAZU
Ortaokul öğrencileri

Okuma kültürü teması etrafında  (bilgi okuryazarlığı, çoklu okuryazarlık, dijital okuryazarlık, dil 

sevgisi, edebî şahsiyetler, e-kitap, eleştirel okuryazarlık, kitabevi, kitaplar, kütüphaneler, 

metinlerarasılık, okuma alışkanlığı, okuma serüveni, okuma sevgisi, okur kimliği, sözlük kültürü, 

süreli yayınlar, teknoloji okuryazarlığı, yaratıcı okuma, yazılı kültür, z-kitap, z-kütüphane vb.) 

öğrencilerin ilgisini ve dikkatini çekebilecek, hoşça vakit geçirebileceği, rahatlıkla kitap okuyabileceği 

bir Türkçe Sokağı oluşturulmuştur. 

Sohbetin Böylesi Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
2020-

2021/Güz

Dr. Öğr. Üyesi Esra EKİNCİ 

ÇELİKPAZU
Ortaokul öğrencileri

Grup üyeleri ile birlikte günlük yaşamımızda kullanılan yanlış söylediğimiz kelimelerin doğru 

telaffuzunu öğretmek için her hafta farklı bir kelimenin doğru telaffuzu ve kelimenin hikâyesiyle 

birlikte video çekilip, “YouTube” da bulunan kanalımıza yüklenmiştir. Videolar etkili bir sunum 

içermektedir.

8. Sınıflara Yönelik Türkçe Dersi 

Etkinlik, Oyun ve Uygulama 

Örnekleri

Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
2020-

2021/Güz

Dr. Öğr. Üyesi Esra EKİNCİ 

ÇELİKPAZU
8. Sınıf Öğrencileri

Öğretim sürecinde farklı metotların kullanılması mümkündür, ancak bunları kullanırken ilgili 

hazırlıkların yapılması da bir o kadar önemlidir. Bu nedenlerle Türkçe derslerinde öğretmenlerin 

kullanabilecekleri nitelikli oyun ve etkinliklere ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmaktadır.

Proje kapsamında 8. Sınıflara yönelik, 8. Sınıf Türkçe dersi kazanımları dikkate alınarak hazırlanmış 

etkinlik, oyun ve uygulama gibi önerilerin olduğu mini bir kitapçık hazırlanmıştır.

Bana Her Yer Okulum Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
2020-

2021/Güz

Dr. Öğr. Üyesi Esra EKİNCİ 

ÇELİKPAZU
6. Sınıf Öğrencileri

Günümüzde öğrenme ortamları sadece okulla sınırlı kalmamakta okul dışında birçok yeni ortam 

içermektedir. Okul bahçesi, oyun parkları, müzeler, bilim ve sanat merkezleri, hayvanat bahçeleri, 

akvaryumlar ve milli parklar da öğrenme alanımız arasına girmektedir.  Okul dışı öğrenme 

ortamlarının içeriği öğretim programlarıdır. Okul dışı öğrenme ortamları bu programları 

zenginleştirir, eğitimi eğlenceli ve kalıcı hale getirir. Bu proje ile ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin 

fiziksel, duygusal ve bilişsel yönden gelişimine katkı sağlamak için okul dışı öğrenme ortamlarında 

öğretmenlerin kullanıma yönelik etkinlik dosyası oluşturma hedeflenmiştir.



Ortaokul Öğrencilerine Ek Ders 

Mahiyetinde Türkçe Öğretimi
Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

2020-

2021/Güz
Öğrt. Gör. Dr. Ünal ALDEMİR Rize/Çayeli

Yakın çevremizde bulunan ortaöğretim öğrencilerine eğitimlerini destekleyici nitelikte Türkçe 

anlatacağız. Covid 19 sürecinde bulunan şartlar sebebiyle öğrenciler dersleri anlamakta güçlük 

çekiyorlar. Türkçe dersini anlatarak öğrencilerin yaşadığı zorlukların bir kısmını çözebiliriz. 

Bana Hayat Ver Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
2020-

2021/Güz
Öğrt. Gör. Dr. Ünal ALDEMİR Rize/Çayeli

Gıda üzerine işletme sahibi olan esnaflardan iş yerlerinde arta kalan yiyecekleri çöpe atmak yerine 

bizlere vermelerini isteyerek, iletişime geçtiğimiz hayvan barınağına bu yiyecekleri iletmek. Böylece 

hem yiyeceklerin israf edilmesi önlenmiş hem de barınakların yükü azaltılmış olacak.

Uzaktan Eğitimle Okuma Yazma 

Öğretimi
Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

2020-

2021/Güz
Öğrt. Gör. Dr. Ünal ALDEMİR Rize/Çayeli

Bizler bu proje kapsamında çevremizde bulunan okuma ve yazma bilmeyen farklı yaş grubundaki 

bireylere, iki aylık bir zaman zarfı içerisinde okulda uygulanan aşamaları da dikkate alarak okuma ve 

yazma öğretmeyi amaçladık. 

Halk Kütüphanesinde Görev 

Alma
Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

2020-

2021/Güz
Öğrt. Gör. Dr. Ünal ALDEMİR Rize/Çayeli

Kütüphane ve kitapların temizliğinde yardımcı olmak,kitap ödünç verme işlemlerinde bireylere bu 

konuda bilgi verme ve sorumluluk oluşturma,zarar görmüş kitapları tespit edip kullanılmayacak 

durumda olan varsa bunları not alıp kütüphane yönetimine bildirme ve geri dönüştürme,raf 

düzenlemesi yapmak, kütüphane bilinci oluşturmak.

Gelecek İçin Bir Umut Dik Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
2020-

2021/Güz
Öğrt. Gör. Dr. Ünal ALDEMİR Rize/Çayeli

Dikilen fidanların doğaya desteği aşikardır. Bu durumda birçok afeti önlemesiyle beraber; toprak 

kayması, sel gibi doğa olayını, orman yangınları gibi beşeri sorunları azaltıcı/ engelleyici güce sahiptir. 

Böylece doğaya canlılık kazandırmak, kaybolan temiz hava sahamızı onarmak gibi olumlu sonuçlar 

ortaya çıkacaktır.

Dilimiz Servetimiz Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
2020-

2021/Güz

Dr. Öğr. Üyesi Esra EKİNCİ 

ÇELİKPAZU
Ortaokul öğrencileri

Projemizde öğrencilerde dil bilincini geliştirmek ve onları dilimizi doğru kullanmaya özendirmek için 

afiş, slogan, görsel ve yazılar kullanılmıştır. Yapılan bu çalışmalar bir pano yardımıyla okullarda 

öğrencilerin dikkatine sunulmuştur.

Ses Avcıları Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
2017-

2018/Güz
Dr. Öğrt. Üyesi Demet SANCI UZUN Ortaokul Öğrencileri

Çocuklar örgün eğitime başladıklarında okuma ve yazma ile ilgili çalışmalara ağırlık verilir. çünkü 

okula başlayan çocukların dinleme ve konuşma becerileri belli oranda gelişmiştir. Ancak bu durum 

dinleme becerisinin sürekli olarak ihmal edilmesine sebep olabilir. Bu çalışmada orta okul 

öğrencilerinin dinleme becerilerinin gelişimini sağlamak amacıyla etkinlikler tasarlanmış ve 

uygulanmıştır. 

Kendimi Keşfediyorum Okuma 

Stratejimi Belirliyorum
Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

2017-

2018/Güz
Dr. Öğrt. Üyesi Demet SANCI UZUN Lise Öğrencileri

Öğrencilerin akademik başarıları genel olarak okuma becerisiyle doğru orantılıdır. Okul öğrenmeleri 

yazılı metinlerle gerçekleştiği için okuma stratejilerini tanıyan ve kendine uygun stratejileri belirleyen 

öğrencilerin öğrenme hızları, güçleri artar. Projede Okuma Stratejilerinin tanıtılması ve öğrencilerin 

kendilerine uygun stratejiyi belirlemelerine yönelik rehberlik yapılması hedeflenmiştir. 

Düşünüyorum Yazaıyorum Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
2017-

2018/Güz
Dr. Öğrt. Üyesi Demet SANCI UZUN 6. sınıf öğrencileri

Dört temel dil becerisinden biri olan yazma; Türk Dil Kurumu tarafından, söz ve düşünceyi özel 

işaretler kullanarak anlatmak olarak tanımlanır. Yaratıcı yazma ise genel anlamıyla, gerçekleşmeyen 

ancak gerçekleşmesi mümkün olan bir olay ya da durum üzerine, tamamen özgün bir kurgusal yapı 

ve üslup ile yazmaktır. Projenin amacı soyut evreye adım atan 6. sınıf düzeyindeki öğrencilerin 

yaratıcı düşünmelerine olanak sağlayarak yazma becerilerinde gelişme sağlayabilecek etkinlikler 

tasarlamak ve uygulamaktır. 

Oynayarak Öğreniyorum Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
2017-

2018/Güz
Dr. Öğrt. Üyesi Demet SANCI UZUN ilkokul Öğrencileri

Oyun hem eğlenme hem öğrenme aracı olarak eğitimde yerini almıştır. İlk okul çağındaki öğrencilerin 

okulu sevmelerini, benimsemelerini sağlamanın yollarından biri de okulda eğlenmelerini sağlamaktır. 

Projenin amacı da okul bahçesini çeşitli oyun alanları oluşturarak öğrencilere sevdirmek, eğlenirken 

öğrenmelerini sağlamaktır. Bu amaçla Madenli Belediyesi ile işbirliği yapılarak Madenli İlkokulu 

bahçesinde oyun alanları çizilmiş, çocuklarla oyunlar oynanarak bu alanların kullanımı öğretilmiştir. 


