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PROJE ADI: Kitap, Okuyan Nesillerle Anlam Kazanır (KONAK) 

PROJE SÜRESİ: 8 Ay 

PROJE SLOGANI: “Konak’ta Kitap-Sanat El Ele!” 

KAPSAM: Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi  Ortaöğretim Kurumları (Tüm Resmi 

Anadolu liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi) 

DAYANAĞI: Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler 

Yönetmeliği’nin Toplum Hizmeti başlıklı 12. maddesinin (e) bendinde yer alan “Toplumda Türkçeyi 

doğru, güzel ve etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya 

yönelik çalışmalar yapmak” hükmü projenin dayanağını oluşturmaktadır. 

AMAÇ: Eğitimde fırsat eşitliğini sunarak ilçemizdeki öğrencilerin düzenli okuma alışkanlığı olan, 

kültürel ve sanatsal yapısı gelişmiş, nitelikli, özgüvene sahip, doğaya duyarlı bireyler haline gelmelerini 

sağlamaktır. 

HEDEFLER 

1. Öğrencilerin okumaya özendirilmesi ve düzenli okuma alışkanlığı edinmiş nesillere sahip olma 

2. Öğrencilerin yaratıcı, eleştirel, analitik, yansıtıcı, bilimsel, empatik düşünme becerilerini geliştirme 

3. Okuduğunu anlayan, yorumlayan; kendini tanıyan ve ifade eden; nitelikli, özgüven sahibi nesiller 

yetiştirme 

4. Merkezi sınavlardaki açık uçlu sorulara öğrencilerin hazırlanmalarını sağlama 

5. Öğrencilerin hayata farklı açılardan bakabilmelerini sağlama 

6. Söz varlığını zenginleştirme 

7. Kütüphane kullanımının özendirilmesi ve alışkanlık haline getirilmesi 

8. Sanata ilgili olan ve sanatsal zevke sahip nesiller yetişmesini sağlama 

9. Yaparak yaşayarak öğrenme ve öğrenilenlerin hayatla ilişkilendirilmesine olanak verme 

10. Okumayı farklı disiplinlerle ilişkilendirme  

11. Çoklu zekâ alanlarını harekete geçirme 

12. Hayal dünyası gelişmiş, düşünen, tasarlayan, üreten nesiller yetişmesini sağlama 

PAYDAŞLAR 

1. Konak Kaymakamlığı 

2. Konak ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
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PROJENİN İŞLEYİŞİ 

1. Proje 4 Alt Projeden oluşmaktadır. 

2. Her alt proje kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır. 

3. Proje kapsamındaki her okulda, “Okul Proje Komisyonu” oluşturulacaktır. 

(Okul Proje Komisyonu; Her okulda, okul müdürü başkanlığında, 1 müdür yardımcısı ve en az 3 

öğretmenden oluşmalıdır. 

Ortaöğretim Kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel Sanatlar, Müzik öğretmenleri. 

4. İlçe proje ekibi tarafından okul proje komisyonlarına projenin tanıtımı yapılacaktır. 

5. Okul proje komisyonlarının görevleri; 

5.1. Projeyi bütün idareci, öğretmen ve öğrencilere tanıtır. 

5.2. Yapılan çalışmaları, proje ürünlerini İlçe Milli Eğitim  ve tüm okullar kendi sitesine yükler. 

5.3. Aylık çalışma değerlendirmelerini ve ürünleri raporlayarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 

gönderir. 

5.4. Yılsonu yıllık değerlendirme raporunu yazar. 

ALT PROJE ÇALIŞMALARI 

A. KİTAP OKUMA 

A.1. Okuma saati 

A.2. Duvar Gazetesi ( değerler eğitimi) 

A.3. Okuma Köşesi( açık alanda vs.) 

A.4. Kitap Kurtları Geziyor 

B. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINDA ANLAT BAKALIM YARIŞMASI  

C. SANATÇI OKURLAR 

1. KONAK Sahnede (ses yarışması) 

2. Şiir dinletisi 

D.ÖYKÜLÜYORUM (Doğaçlama, Öykü oluşturma) 

İLÇE PROJE EKİBİ 

A. Yönetici 

Menderes TUNÇ 

Hakan CİLDAN (Koordinatör) 

B. Ortaöğretim Bölümü  

            1. Dilayda DEMİR 

            2. Ramazan KESİK 

            3. Türkan BEYCAN 

            4. Nurhan YILDIZ 
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A.1. OKUMA SAATİ  

PROJENİN KAPSAMI: 

Konak İlçe Mili Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi Anadolu liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu 

Liseleri, Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi 9. 10. 11. Sınıf Öğrencileri bu alt proje kapsamında yer almaktadır. 

PROJE AMACI: Kitap okuma saatleri yapılacaktır. Okunan kitaplar, projenin diğer etkinliklerine esin 

kaynağı olacaktır.  

PROJENİN İŞLEYİŞİ: 

 Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin haftada 1 saat okuma saatleri düzenlenerek, ekteki tablolarda ay 

ay belirtilen kitaplar okunacaktır. 

 Okuma saatleri, okul idaresinin izni ve planlamasıyla, sınıf dışı ortamlarda (Okul Bahçesi, Okul 

Kütüphanesi gibi) gerçekleştirilebilir. 

 Her sınıf düzeyindeki kitap listeleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 

 Kitap alamayacak durumdaki öğrencilerin kitapları okul aile birliği tarafından karşılanacaktır. 

 Proje kapsamındaki okullarda yapılan okuma saatinin düzenli bir şekilde yapılıp yapılmadığına dair; 

yapılamadıysa sebepleri ile birlikte her ayın sonunda ilçe proje ekibine teslim edilmek üzere 

konakprojesi@hotmail.com adresine rapor gönderilecektir. 

PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:  

 -Tüm Resmi Anadolu liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi 9., 

10., 11. sınıf öğrencilerinde aşağıdaki değerlendirme gerçekleştirilecektir. 

       Her okunan kitabın ay sonunda edebiyat öğretmenleri tarafından sınıfta tartışılarak performans notu 

olarak değerlendirilmesi önerilir. 

       Yılsonunda okuma performansı en iyi olan öğrencilerin okul idaresi tarafından ödüllendirilmesi. 

 

SIRA 

NO 

YAPILACAK ÇALIŞMA TARİH  

1 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Okul Müdürlüklerine  
gerekli duyurunun yapılması 
Okul Müdürlüklerinin öğretmenlere ve öğrencilere gerekli 
duyuruyu yapması 

08.11.2019/15.11.2019 

 

 

mailto:ozelburokonak@gmail.com
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1.2. Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Resmi Ortaöğretim Okullarında (Anadolu Liseleri, 

Meslek Liseleri ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi) “KONAK ”Projesi Çerçevesinde Okunacak 

Kitapların Listesi: 

AYLAR SINIF KİTAP ADI YAZARI YAYINEVİ SAYFA TÜRÜ 

KASIM 
9 

SON KUŞLARI SAİT FAİK ABASIYANIK İŞ BANKASI 
144 HİKAYE 

ARALIK 9 9. HARİCİYE KOĞUŞU PEYAMİ SAFA ÖTÜKEN 

 

112 

 

ROMAN 

OCAK-

ŞUBAT 
9 BEYAZ DİŞ JACK LONDON İLETİŞİM YAYINEVİ 236 ROMAN 

MART 9 
FARELER VE 

İNSANLAR 
JOHN STEİNBECK SEL YAYINLARI 128 

ROMAN 

NİSAN 9 BÜTÜN ŞİİRLERİ ORHAN VELİ YAPI KREDİ 247 ŞİİR 

KASIM 10 
DEDEKORKUT 

HİKAYELERİ 
ZEHRA ÜNÜVAR BİLGİ YAYINLARI 184 EPİK HİKAYE 

ARALIK 10 KUYUCAKLI YUSUF SABAHATTİN ALİ YAPIKREDİ 220 ROMAN 

OCAK-

ŞUBAT 
10 

 

ESKİCİ VE OGULLARI 
ORHAN KEMAL EVEREST 378 ROMAN 

MART 10 

OTUZ BEŞ  YAŞ 

(BÜTÜN ŞİİRLERİ) 

 

CAHİT SITKI TARANCI CAN YAYINLARI 276 ŞİİR 

NİSAN 10 

 

MEMLEKET 

HİKAYELERİ 

REFİK HALİT KARAY İNKILAP YAYINLARI 276 HİKAYE 

KASIM 11 

 

KÜRK MANTOLU 

MADONNA 

 

SABAHATTİN ALİ 
YAPIKREDİ 

YAYINLARI 
163 ROMAN 

ARALIK 11 

 

ZEYTİN DAĞI 

 

FALİH RIFKI ATAY POZİTİF YAYIN    179 ANI 

OCAK-

ŞUBAT 
11 

ESİR ŞEHİRİN 

İNSANLARI 
KEMAL TAHİR İTHAKİ YAYIN 475 ROMAN 

MART 11 

 

AGANTA BURİNA 

BURİNATA 

HALİKARNAS BALIKÇISI BİLGİ YAYN 

 

192 

 

ROMAN 

NİSAN 11 
BENDEN SONRA 

MUTLULUK 
ÖZDEMİR ASAF YAPI KREDİ 

 

280 

 

ŞİİR 
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A.2. OKUL DUVAR GAZETESİ 

PROJE KAPSAMI: Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi Ortaöğretim Kurumları (Tüm 

Resmi Anadolu liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi) 

PROJENİN AMACI: Öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerisini, öğrenme teknik farklılıkları dikkate alarak 

geliştirmek 

PROJENİN İŞLEYİŞİ: 

 “Aylara göre belirlenen değerler listesi” uyarınca, her ay; o ayki değerle ilgili; resim, karikatür, afiş, 

şiir, kompozisyon, öykü vb. çalışmalar yapılacaktır. 

 Hazırlanan çalışmalar Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine teslim edilecektir. 

 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri gerekli değerlendirmeyi yaparak duvar gazetesine asılacak 

çalışmaları okul proje komisyonuna teslim edecektir. 

 Okul proje komisyonu teslim aldığı çalışmalarla duvar gazetesi düzenleyecektir. 

 Okul proje komisyonu tarafından özgün, yaratıcı, işlevsel nitelikte ve her sınıf düzeyi için ayrı olmak 

üzere tasarlanmış duvar gazeteleri; öğrencilerin kolay ulaşıp görebileceği bir yere konulacak.  

 Hazırlanan duvar gazeteleri fotoğrafları okul adı ve sınıf düzeyi eklenerek bir sonraki ayın ilk hafta 

sonuna kadar ilçe proje ekibine teslim edilmek üzere konakprojesi@hotmail.com adresine 

gönderilecektir. 

 

PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

 Duvar gazetesi fotoğrafları, okulların duvar gazetelerini etkin düzenlenmesine, özgünlüğüne ve 

yaratıcılığına bakılarak değerlendirilecektir. 

 Her düzey ve türdeki okullar arasından en iyi çalışmalar seçilip ödüllendirilecektir.  

 Her dönem sonunda yapılacak değerlendirme sonuçları, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün web 

adresinden duyurulacak.  

 "Kasım ve aralık" ayı değerleri birinci dönem, "ocak-şubat-mart-nisan" ayı değerleri ikinci dönem 

değerlendirilecektir. 

 

PROJE TAKVİMİ: 

 

Duvar gazetelerinin oluşturulması 19-23 Kasım 2019 

Duvar gazetesi eserlerin asılıp raporla sunulması Bir sonraki ayın ilk hafta sonuna kadar 

Birinci dönemde en iyilerin seçilmesi ve duyurulması 13 Ocak 2020 

İkinci dönemde en iyilerin seçilmesi ve duyurulması 11 Mayıs 2020 

 

mailto:ozelburokonak@gmail.com
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KASIM AYI- SEVGİ 

ARALIK AYI -SAYGI 

OCAK AYI -MERHAMET 

ŞUBAT AYI -BARIŞ 

MART AYI - YARDIMLAŞMA 

NİSAN AYI -DOSTLUK 

 

 

A.3. Okuma Köşesi 

PROJENİN KAPSAMI: Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi Ortaöğretim Kurumları (Tüm 

Resmi Anadolu liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi) 

PROJENİN AMACI: Öğrencilerin okumaktan zevk alan, düzenli okuma alışkanlığına sahip bireyler haline 

gelmelerini sağlamak. 

PROJENİN İŞLEYİŞİ: 

 Okuma köşeleri okulun farklı alanlarında, öğrencilerin kolaylıkla ve istedikleri zaman 

kullanabilecekleri şekilde; yaratıcı ve özgün olarak tasarlanacaktır.  

 Hazırlanan alanların okuma köşeleri olduğu yazılı olarak açık ve görünür halde belirtilecektir.  

 Proje kapsamındaki tüm okullarda 16.12.2019 tarihine kadar okuma köşeleri güncellenecektir. 

 Okuma köşelerinin fotoğrafları aralık ayı raporuna eklenecektir.  

 

PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

 Okuma köşesinin farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları ilçe proje ekibine teslim edilmek üzere 

konakprojesi@hotmail.com adresine gönderilecektir. 

 En yaratıcı okuma köşesi fotoğrafları Konak ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasında ve İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü tarafından her ay yayınlanan e-dergide yayınlanması sağlanacaktır. 

 

PROJE TAKVİMİ: 

Okullara proje duyurusunun yapılması 08 Kasım 2019 

Okullar tarafından okuma köşelerinin hazırlanması 08 Kasım – 16  Aralık 2019 (GÜNCELLENMESİ) 

 

mailto:ozelburokonak@gmail.com
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A.5. Kitap Kurtları Geziyor 

PROJE SLOGANI: “Çok Gezen de Bilir Çok Okuyan da “ 

PROJENİN KAPSAMI: İlgili listede adı geçen okullar ve gönüllü liseler 

PROJENİN AMACI: Okumanın boş zaman etkinliği olmadığını, her yerde ve her zaman kitap 

okunabileceğini öğrencilere aşılamak; öğrencilerin farklı yerlerde kitap okumasını sağlayarak farkındalık 

yaratmak her yerde okuma alışkanlığı kazandırmak. 

PROJENİN İŞLEYİŞİ:  

 Aşağıdaki tablolarda adı geçen okulların gezi yeri ve tarihi belirtilmiştir.  

 Gezi için yapılacak iş ve işlemleri okul proje komisyonları takip edecektir.  

 Geziye gidecek her sınıf seviyesindeki öğrenciler o ay içerisinde en çok kitap okuyan öğrenciler 

arasından seçilecektir. (ortaöğretim kurumlarının 9-10-11.sınıf öğrencileri) 

 Öğrenciler yeni yerler tanırken uygun ortamlarda öğretmenleri eşliğinde kitap okuyacaklardır. 

 Okudukları kitapları yine uygun ortamlarda drama yöntemini kullanarak arkadaşlarıyla konuşup 

yorumlarlar. 

 Ortaöğretim kurumlarında öğrenciler öğretmenler tarafından belirlenir. 

 Öğrenciler 100 Temel eser içerisinden seçilen kitabı gezi yerlerinde okuyacaktır. 

 Kitap Kurtları Geziyor etkinliği aşağıdaki belirtilen tarih ve mekanlarda yapılacaktır. 

 ARALIK        Gündoğdu Meydanı'nda kitap okuyoruz. 

 OCAK        Vapurda kitap okuyoruz. 

 ŞUBAT          Metroda kitap okuyoruz. 

 MART         Saat Kulesi'nde kitap okuyoruz. 

 NİSAN          Fuar'da kitap okuyoruz. 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisi dâhilinde uygun göreceği yerler. 

 

 Gezide görevli idareci ve öğretmenler, öğrencilerin veli izin belgesi gibi gerekli olan evraklarını hazır 

bulundurarak öğrencilerin ulaşım ve gezi sürecindeki her türlü güvenliğinden sorumlu olacaklardır. 

 Her geziden sonra okul proje komisyonları tarafından, yapılan çalışmaların ayrıntısı ve çekilen 

fotoğraflar bir rapor halinde ilçe proje ekibine gönderilecek; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ve her 

okul kendi sitesinde yayınlanacaktır. 
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   Koordinatör Okulun Görevleri: 

1. Gezi için gerekli yerlerle olan yazışmaları yürütür, izinleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alır. 

2. Öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak için servis, otobüs vs. ulaşım araçlarının teminini 

sağlamak için gerekli yerlerle iletişime geçer. 

3. Gezinin yapılacağı hafta diğer okullarla iletişime geçerek buluşma yeri ve saatini belirler. 

4. Gezi sırasında çıkabilecek karışıklığı önlemek için okular arasında görev dağılımı yapar. 

5. Gezinin amacından sapmaması için her türlü tedbiri alır. 

PROJE TAKVİMİ: 

Okullarda Proje Ekibinin Oluşturulması Kasım(3. Hafta) 

Proje ekibinin veli izin dilekçesi vs. gibi gerekli belgeleri düzenleyip hazırlaması Kasım(3. Hafta) 

Belirtilen tarihte gezilerin düzenlenmesi için gerekli araç gereç temininin, izin 

yazışmalarının yapılması. 

Kasım(3.Hafta) 

  

 

 

B. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANLAT BAKALIM YARIŞMASI 

PROJENİN KAPSAMI: Proje kapsamındaki meslek liselerinin 11. Sınıfları, Anadolu liselerinin 12. Sınıfları 

PROJENİN AMACI: Öğrencilerin sözcük daracığını zenginleştirmek; konuşma, anlatma becerilerinin 

gelişmesine katkıda bulunmak aynı zamanda Türk edebiyatı derslerinde öğrendikleri bilgileri genel kültüre 

dönüştürmelerine olanak sağlamak 

PROJENİN İŞLEYİŞİ: 

A) Proje Kapsamındaki Ortaöğretim Kurumları 

 13-15 Nisan 2019 tarihleri arasında, okullarda okul proje komisyonu tarafından Türk Edebiyatı 

dersinden bilgi yarışması (sözlü-yazılı)düzenlenecektir. 

 Okullarda yapılan bilgi yarışmasında başarılı olan öğrenciler (1. ve 2.’ler) 22-26 Mayıs 2019 tarihleri 

arasında ilçe proje ekibi tarafından hazırlanan Türk Edebiyatı dersi anlat bakalım yarışmasına grup 

olarak katılacaklardır.  

 Anlat Bakalım yarışması 11. sınıflarda belirtilen haftada yapılacaktır. 

 Anlat Bakalım yarışması yarı final ve final şeklinde yapılacaktır. 

 11. Sınıflar yarı finalde 4 gruba ayrılarak yarışacak. 

 Yarı finalde kendi sınıf düzeyinde başarılı olan gruplar finalde yarışacaklardır. 
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PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:  

 Anlat Bakalım yarışmasında birinci olan gruplar ve okulları ödüllendirilecektir. 

 

Proje Kapsamındaki Ortaöğretim Kurumları 

 Anlat Bakalım, yasaklanan sözcükleri kullanmadan istenen kavramı, sözcüğü, hedefi takım 

arkadaşına anlatmaya dayanan eğitici bir oyundur.  

 Genel olarak kazanmaktan çok süreç içinde eğlenmeyi hedefleyen bilişsel bir oyundur. 

 Oyun; oyuncular(takım halinde), oyun kartları, hakem ve kronometreden oluşmaktadır. 

 Oyun kartlarında müfredat dahilinde Türk edebiyatına ait(11. sınıf) anlatılması hedeflenen yazar, 

eser, dönem, edebiyat grubu, dönemsel bir kavram vb. bulunmaktadır. 

 Oyun kartlarında hedef sözcüğün altında hedef sözcükle ilgili kullanamayacağı sözcük, kavram, 

eser vb. bulunmaktadır.  

 Anlatıcı, sırası geldiğinde kendi takım arkadaşına oyun kartındaki hedef sözcüğü yasaklanan 

sözcükleri kullanmadan anlatacaktır. 

 Hedef sözcük Türkçe dışında herhangi bir yabancı dili kullanılarak anlatılamaz.  

 Hedef sözcük şarkı, film veya marka adları kullanılarak anlatılamaz. 

 Hedef sözcük anlatılırken işaret dili kullanılamaz. Örneğin “Beş Hececiler”i anlatırken elle 5 sayısı 

yapılamaz. 

 Anlatıcı, takım arkadaşıyla özel muhabbetlerine dayalı bir kodlama yapamaz. Örneğin Namık 

Kemal’i anlatırken Namık Kemal Lisesi öğrencisi “okulumuzun adı nedir?” diyemez. 

 Yasaklanan sözcük, kavram veya nesneyi takım üyesi söylese bile anlatıcı bu sözcükleri 

kullanamaz. 

 Her takım en az 10 hedef sözcük anlatacaktır. 

 Anlatıcının hedef sözcüğü anlatma süresi 30saniye olacaktır. 

 Hedef sözcük bilinse de bilinmese de süre bitince sıra diğer gruba geçecektir. 

 Süreyi hakem başlatacaktır. 

 Hedef sözcük bilinirse takım 1 puan alacaktır.  

 Hakem hedef sözcüğün bilinme süresini yazacaktır. 

 Gruplar arasında beraberlik durumunda hedef sözcüklerin bilinme sürelerine bakılacaktır. 

 Hakem anlatıcının yanında duracak; yasaklanan söz ve davranışları yapıp yapmadığını kontrol 

edecektir.  

 Anlatıcı yasaklanan söz ve davranışları yaparsa takım 1 puanı alamayacak ve sıra diğer takıma 

geçecektir. 

 15-18Nisan 2019 tarihleri arasında, okullarda okul proje komisyonu tarafından Türk Edebiyatı 

dersinden bilgi yarışması (sözlü-yazılı)düzenlenecektir. 

 Okullarda yapılan bilgi yarışmasında başarılı olan öğrenciler (1. ve 2.’ler) 11-15 Mayıs 2019 tarihleri 

arasında ilçe proje ekibi tarafından hazırlanan Türk edebiyatı dersi Anlat Bakalım yarışmasına takım 

olarak katılacaklardır.  

 Her takım kendine Türk Milli Eğitim Sisteminin genel amaçlarına uygun isim belirleyecektir. 

 Anlat Bakalım yarışması 11. belirtilen haftada yapılacaktır. 

 Anlat Bakalım yarışması yarı final ve final şeklinde yapılacaktır. 

 11. sınıflar yarı finalde 4 gruba ayrılarak yarışacak. 

 Yarı finalde kendi sınıf düzeyinde başarılı olan takımlar finalde(aynı konulardan) yarışacaklardır. 

 Anlat Bakalım yarışmasında birinci olan gruplar ve okulları ödüllendirilecektir. 
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C. SANATÇI OKURLAR 

C. 1. KONAK Sahnede (ses yarışması) 

 

(MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN İÇERİK BELİRLENECEKTİR) 

 

C. 2. ŞİİR DİNLETİSİ 

PROJENİN KAPSAMI: Projedeki tüm resmi ortaöğretim okulları 

PROJENİN AMACI: İlçemizdeki okullarda uygulanmakta olan ders dışı eğitim kapsamındaki drama, tiyatro, 

müzik, şiir dinletisi çalışmalarını daha verimli gerçekleştirmek, ürünlerin etkisini arttırmak, sahnelenmesini 

sağlamak 

PROJENİN İŞLEYİŞİ:  

 Projedeki tüm okullara proje duyurusu yapılarak şiir dinletisine katılmak isteyen çalışmaların ( şiir 

metinleri, öğrenci isimleri, fon müzikleri) bildirilmesi istenir.  

 Her okul en fazla iki şiir ile katılacaktır. 

 Şiir temaları okulların isteğine bırakılacaktır. 

 Şiirler sahnede ezberden okunacaktır. 

 Şiirlere uygun fon müzikleri şiirleri ile birlikte okullar tarafından belirlenip bildirilecektir. 

 Sahnelenmeye hazır çalışmalar proje ekibi tarafından ön prova ve genel prova tarihlerinde 

izlenecektir. 

 İlçe proje ekibi tarafından seçilen çalışmalar, yazışmalar sonunda belirlenen salonlarda ve tarihlerde 

sahnelenir.  

 Sahnelenen çalışmaları yürüten öğretmen ve öğrenciler okulları tarafından ödüllendirilir. 

PROJENİN DEĞERLENDİRMESİ: 

Değerlendirme kriterleri: 

 Türk Milli eğitimin Temel amaçlarına uygun olması. 

 Sahnelenebilirlik 

 Gelişim dönemlerine uygunluk 

 Şiirlerin yaş düzeyine uygunluğu 

 Şiirlerin sahneye konması 

 Sahne performansı 

 Dilin doğru ve güzel kullanılması 

 Işık, ses, müzik, kostüm seçimi 

 Şiirini ezberleme, 
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 Jest Mimik 

 Dramatizasyon 

 Vurgu tonlama 

 

 

PROJE TAKVİMİ: 

Okullara proje duyurusunun yapılması 8-12 Kasım 2019 

Okullar tarafından, belirlenen projede sahne almak 

isteyen okulların bildirilmesi 
7-9  Aralık 2019 

Şiirlerin ve fon müziklerinin bildirilmesi 10-14 Şubat 2020 

Ön provanın yapılması 25 Mart 2020 

Genel provanın yapılması 1 Nisan 2020 

Çalışmanın sahnelenmesi 15 Nisan 2020 

 

 

D. ÖYKÜLÜYORUM 

PROJENİN SLOGANI: “KÜPLERCE ÖYKÜM VAR.”  

PROJENİN SÜRESİ: 7 ay 

PROJENİN HEDEF KİTLESİ: Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi Ortaöğretim Kurumları ( 

Tüm Resmi Anadolu liseleri, Mesleki ve Teknik Liseleri, Anadolu Kız İmam Hatip Liselerinin 9. sınıf 

öğrencileri. ) 

PROJENİN DAYANAĞI: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 11. 

maddesinin 1. bendinde izah edilen “Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi 

ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirmelerine, millî ve manevî değerleri benimsemelerine, mesleğe ve 

geleceğe hazırlanmalarına, kendilerine güven duyabilmelerine, dili etkili kullanma becerilerinin gelişmesine, 

bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve 

saygılı olma bilinci geliştirmek amacıyla çeşitli müsabaka ve yarışmalar düzenlenebilir.” ifadesine 

dayanmaktadır. 

PROJENİN HEDEFLERİ:  

1. Her yaştan öğrencinin sözel ifade ve dilsel gelişimini artırmak. 

2. Öğrencilerin sözcük dağarcığını artırmak. 

3. Öğrencinin topluluk karşısında konuşma becerisini yükseltmek. 

4. Öğrencilerde öyküye merak uyandırmak. 

5. Öğrencilere öykü kavramını tüm yapısal unsurlarıyla tanıtmak. 
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6. Öykü söylemek ve yazmak üzerine yeteneği olan öğrencileri tespit etmek. 

7. Öğrencilerin hayal dünyasını harekete geçirerek özgün öyküler oluşmasını sağlamak.  

PROJENİN İŞLEYİŞİ: 

9 adet küp oluşturulur, küplerin üç tanesi standart hazırlanacaktır. Küplerin biri hikâyenin yapısal 

unsurlarından zaman kavramını, biri yer(mekân) kavramını, sonuncusu ise kişi öğesini tamamlamaya 

yönelik hazırlanmalıdır. Diğer küpler ise olay ve durum gibi öğeleri tamamlayacak ve destekleyecek 

unsurlarla donatılmalıdır. Öğrenciler sınıf ortamında bireysel olarak öykülüyorum etkinliğine katılabilirler.  

Öğrenciden sallayarak yüzeye attığı küplerin üst tarafındaki kavram ve nesneleri kullanarak bir öykü 

oluşturması istenir. Bu öykü yazılı olarak ifade edilecektir. Yazılı ifadenin toplam süresi 30 dakikadır. 

Yarışmalar yazılı ifade şekline göre düzenlenecektir. Sınıf düzeyinde en iyi öyküyü öğretmen belirleyecektir. 

Okul düzeyinde en iyi öyküyü öğretmenlerden oluşan bir kurul seçecektir. İlçe düzeyinde ise okullar 

tarafından belirlenen öğrencilerin katıldığı Öykülüyorum yarışmasında değerlendirme yapılacaktır. 

Yarışmalarda ve uygulamalarda kullanılacak küpler projenin ekindedir. 

İlçe Yarışma Kuralları. 

1. Her okul 9. Sınıf düzeyinden bir öğrenci ile yarışmaya katılacaktır. 

2. Yarışma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği salon ve tarihte yapılacaktır. 

3. Yazılı ifadenin toplam süresi 30 dakikadır. 

4. Yarışma sonuçları Okul Müdürlüklerine gönderilecektir.  

5. Dereceye giren öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir. 

PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

1. Küplerin üst yüzeyindeki sözcüklerin tamamının öykünün içeriğinde kullanılması gerekmektedir.  

2. İfade sırasında sözcüklerin ve deyimlerin anlamlarına uygun kullanılması gerekmektedir.  

3. Türkçenin doğru ve güzel ifade edilmesi esas kıstastır. 

4.  İfade sırasında tekrarlara düşmemek önemlidir.  

 

 

PROJENİN UYGULANIŞ TAKVİMİ: 

 8 Kasım- 15 Kasım 2019 / Tüm okullara projenin duyurulması  

15 Kasım 2019- 15 Nisan 2020/ Okul düzeyinde temsilcilerin belirlenmesi  

6 Mayıs 2020 / İlçe yarışmasının yapılması, derecelerinin belirlenmesi ve katılımcıların ödüllendirilmesi   

 

 Her okul etkinliğin görsel unsurlarını konakprojesi@hotmail.com adresine gönderecektir. 

 

 

                                                                                                              Menderes TUNÇ 

         İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 

 

mailto:konakprojesi@hotmail.com
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           Uygun görüşle arz ederim 

                    08/11/2019 

 

 

                  Serdal ŞİMŞEK                                         

        Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü       

 

 

 

OLUR 

…./11/2019 

 

Mehmet ERİŞ 

Konak Kaymakamı 


