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Bir Eğitim Yeri Olarak VITOSHA 

 Vitosha Tabiat Parkı'nın Sofya ve Pernik'e yakınlığı, park 

alanının bir öğrenme yeri olarak kullanım ile bilinir. 

 Parkın arazisinin bir eğitim ve yorum / illüstrasyon / yeri 

olarak kullanılmasının desteklenmesi, parkın yönetim 

planındaki ana amaçlardan biridir. 

Vitoşa ayrıca çeşitli spor türlerini uygulamak için bir yerdir. 

Kış aylarında geleneksel olan kayak sporu dışında, giderek 

artan sayıda takipçi, bazı ekstrem sporlar alıyor. 

ÖRNEĞİN: dağcılık, delta kayma, yamaç paraşütü, dağ 

bisikleti vb. 

Dağımızı seviyoruz! Vitoşa harika bir yerdir! 

Geleneksel Türk Bebekleri 

 

  Defne Su Cinar,  Yagmur KAYA,  

Ozel Mersin Ugur Ortaokulu, Mersin, Turkey 

 

1.Tarihi :  

Öğrenci görevi: ġehir müzelerini ziyaret edin, 

geleneksel oyuncak bebeklerin fotoğraflarını 

çekin ve bu geleneğin tarihi hakkında bilgi 

edinin. 

2.Coğrafi Açıdan: 

Öğrenci görevi: Bu geleneksel bebeklerin ilk 

nerede yapıldığı ve bu geleneğin Türkiye'nin 

diğer bölgelerine nasıl yayıldığı hakkında bilgi arayın. 

3. Dini Açıdan: 

Öğrenci görevi: Bu bebekler ve dinlerle nasıl iliĢkili oldukları hakkında araĢtırma yapın. 

      Görevde önerilen çalıĢma örnekleri, Türk bebekleri üzerinde titiz bir araĢtırmayı 

gerektirir ve bu görevle öğrenciler üç konuya odaklanacak ve becerilerini mümkün olduğunca 

verimli kullanmaya çalıĢacaklardır. 

 

 



” ”, Proje uygulanması esnasında toparlanan bilimsel proje dergisi: ”Bölgesel 
Ġçerikten BaĢlayarak Eğitim Teknikleri GeliĢtirme” 

 
 

3 
 

ANNEX 1-2-3 

           Türkiye'de oyuncak bebeklerin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Ortadoğu'da 

bebeklerin Türk bedenleri tarafından dini ve sihirle ilgili amaçlarla kullanıldığı bilinmektedir. 

Anadolu'nun bazı bölgelerinde bebeklere "dodu" veya "gade" denir. Bu sözlerin 

ġamanizmden kaynaklandığı söyleniyor. Bu âdetler günümüzde Anadolu'da hala mevcuttur. 

Ülkemizde bebekler genellikle 

yağmur yağdırmak için uzun süre 

yağmur yağmadığı bölgelerde 

kullanılmaktadır. Bunun dıĢında halk 

kültürümüzde Anadolu'nun günlük 

yaĢamında yer alan oyuncak bebekle 

ilgili baĢka uygulamalar da var. Bu 

oyuncak bebeklerden bazıları çocuk 

doğurmada kullanılıyor. Doğum 

sürecinde bebekler çeĢitli inançlarla 

iliĢkilendirilir. Anadolu'nun bazı 

bölgelerinde bebek sahibi olamayan 

kısır kadınlar için oyuncak bebekler kullanılmaktadır. Bebek sahibi olmak isteyen kadın 

karnına bir sarar ve sargının karnına bez bir oyuncak bebek tutmasını sağlar. Bunu yaparak, 

kısır kadının bez bebeği ile doğrudan cilt teması sayesinde bir bebek sahibi olabileceğine 

inanılıyor. 

                El yapımı oyuncak bebekler, plastik, ahĢap, cam, seramik, her türlü mineral, toprak, 

alçı, deri, kumaĢ vb. Malzemeden yapılmıĢ insan formu oyuncaklardır. 

               El yapımı oyuncak bebek sanatı, kayınvalidenin, düğünlerin ve Türk kuk lalarının 

gelecekteki sorumluluğunu göstermek için mevcut artan parçaların değerlendirilmesiyle 

ortaya çıkan veya korkuluk, kardan adam ve oyuncak bebek olarak görülen dünyanın en eski 

el yapımı sanatıdır. oyuncaklar olarak. 

Türkiye'de bu bebekleri farklı Ģekil ve modalarda görebileceğiniz onlarca müze var. 

           Ekonomik, sosyal, kültürel ve bilhassa dini anlam taĢıyan oyuncak bebekler Türk halk 

kültüründe önemli bir yere sahiptir. 

          Ülkemizin farklı bölgelerinde farklı isimler altında farklı malzemelerle üretilen bu 

bebekler, yaptıkları malzemeye göre isimlerini almakta, üretim ve giyim açısından bölgenin 

özelliklerini yansıtmaktadır. Bu çalıĢma, Türkiye'de yapılan ve yapılmakta olan ve özellikle 

köylerde birçok evde dekorasyon aracı olarak kullanılan el yapımı oyuncak bebek çeĢitlerini 

tanıtmayı amaçlamaktadır. 

       Umarız bu gelenek zamanla asla unutulmaz. 
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Kendini GeliĢtirme Faaliyetleri Sırasında Belirli Değerlerin TeĢvik 

Edilmesi 

Dalia Mureșan, Ġlkokul Öğretmeni  

”Avram Iancu” Gymnasium, Dej, Romanya 

      KiĢisel GeliĢim sınıfının amacı, öğrencinin kiĢilik oluĢumuna ve öğrencinin sosyo-

profesyonel entegrasyonuna önemli katkı sağlamaktır. 

     Bu sınıf, çocuğun temel ihtiyaçlarını - kendini tanıma, kendine saygı, iletiĢim ihtiyaçları, 

pozitif iliĢki ihtiyaçları, öğrenme ihtiyaçları, yaratıcı ihtiyaçlar ve zorluklarla ve baskılarla 

nasıl baĢa çıkılacağına değinmek istiyor. 

Film BaĢlığı: Take Me Home - by Nair Archawattana 

                    https://www.youtube.com/watch?v=D_Rx4qZ8QRc 

 
Ana Fikir: Karanlık ve soğuk bir barınakta, çaresiz bir beagle yavrusu, onu eve götürmesi için doğru 

kişinin beklemesini bekler. 

Teşvik Edilen Değerler: nezaket, iç güzellik, alçakgönüllülük, zeka 

 

Görsel Beceriler (2.  SINIF): 

1.1.Basit ölçütler takip edilerek öğrenciler ve meslektaşları arasında bazı benzerlik ve farklılıkların 

oluşturulması; 

1.2. Farklı durumlarda temel duyguların ifade edilmesi, 

KENDĠNĠ GELĠġTĠRME SINIFI BOYUNCA KAYNAK KULLANMA 

Film izlemek / TartıĢmalar 

- Öğrencilerin filmin baĢlığını, filmin temasını, filmin aksiyonunun ne zaman ve nerede 

gerçekleĢeceğini ve karakterlerin adını yazacakları bir çizim (bir salkım üzümüne benzeyen) 

yapmak 

- Küp Yöntemi: 

Beagle yavru köpeğini TANIMLA 

kaniĢ köpeğinin davranıĢını ANALĠZ EDĠN 

Her karaktere bir özellik atfedin 

UYGULA- Beagle köpek kız tarafından sevilmek için ne yapıyor? 

https://www.youtube.com/watch?v=D_Rx4qZ8QRc


” ”, Proje uygulanması esnasında toparlanan bilimsel proje dergisi: ”Bölgesel 
Ġçerikten BaĢlayarak Eğitim Teknikleri GeliĢtirme” 

 
 

5 
 

AÇIKLAMA - Kız neden beagle yavru köpeği seçti? 

- Oyun: Duygular Sokağı 

       Ayak izlerinden oluĢan bir sokağımız var. 2 kiĢilik ekipler oluĢturuyoruz. Her takım 

Duygular Sokağı'nda yürüyecek. Öğretmen bir hikaye anlatacak ve her öğrenci bu süre 

zarfında ne hissettiğini söylemek zorunda kalacaktır. Duygular Sokağı'nda masal dünyasında 

bir arkadaĢımızla birlikte yürüyoruz: "DıĢarısı sıcak ve güzel. Sokakta yaralı bir köpek 

görüyorsunuz. Köpeğin bir sahibi yokmuĢ gibi görünüyor. Parkta oynayan çocuklar var. 

Gölde beĢ kuğu yavrusu olan güzel bir kuğu var. Bir ördek yavrusu annesinin arkasından 

ağlar. " Öğretmen hikayeyi her takımın ihtiyaçlarına göre uyarlayacaktır. 

- Bir köpek barınağına ziyaret 

 

• KENDĠNĠ GELĠġTĠRME SINIFININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ SIRASINDA 

KAYNAK KULLANIMI: OTOMATĠK DEĞERLENDĠRME / ARA 

DEĞERLENDĠRME 

- TMI (Çoklu zeka teorisi) 

DĠLSEL ZEKA 

Eylemin nasıl geliĢtiğini açıkladığınız kısa bir metin (5-6 cümle) yazın. 

MATEMATĠKSEL ZEKA 

Soruyu matematik problemine ekleyin, böylece iki matematik iĢlemi kullanarak çözebilirsiniz 

(bir toplama ve bir çıkarma):Bir köpek barınağında, beyaz ve siyah köpeklerden toplam 134 

beyaz köpek, 48 siyah köpek ve 56 daha fazla benekli köpek vardır. 

MÜZĠK ZEKA 

ġu sözlerden baĢlayarak bir Ģarkı oluĢturun: 

Gel bakalım köpeğim neler yapabilir 

Senin için bir gösteri yapıyor 

Gözlerine inanabiliyor musun 

Denediği her Ģeyi yapabilir 

Oldukça zeki bir köpek yok 

Ve onun kocaman bir kalbi var 

Sadece herhangi bir erkek veya kıza sorun 
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                                                     O dünyanın en iyi köpeği 

KĠNESTETĠK ZEKA 

Filmdeki iki köpeği çamurdan Ģekillendirin. 

 KĠġĠLER ARASI ZEKA 

Köpek barınağını ziyaret eden kız olduğunuzu hayal edin. ġimdi siz ve beagle köpeği 

arasında bir diyalog yazın. 

KĠġĠ ĠÇĠ ZEKA 

Filmi izledikten sonra ne hissediyorsun? 

Bu filmden ne öğrendin? 

MEKANSAL ĠSTĠHBARAT 

Yalnızca geometrik Ģekiller kullanarak bir köpek yaratın. 

DOĞALĠST ZEKA 

Ġki köpek ırkını tanımlayın. 

 
-Her ekip, ifadeleri kullanarak makalelerini otomatik olarak değerlendirecek. 

-Yöntem- “Galeri Turu” (ara değerlendirme). 

 

• RĠSK KATEGORĠSĠNĠN ÖĞRENCĠLER BÖLÜMÜ ĠÇĠN UYUM ÖNERĠLERĠ 

   DavranıĢ ve duygusal bozukluklar sergileyen öğrenciler için odak noktası, kendi geliĢimleri 

için temel ihtiyaçların güçlendirilmesi olacaktır. 

- Kilden bir karakter oluĢtur 

- Bir karakter çizin 

- Kısa bir bulmacayı çözün 

- Filmdeki sekansları düzenleyin 

- Filmle bağlantılı cümleleri daire içine alarak tanımlayın. 

- Takım çalıĢması sırasında, öğretmen bu öğrencilerin ana kalitesini geliĢtirmeye ve 

vurgulamaya çalıĢacaktır. 
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        Tematik öğrenme projesi: “Sağlıklı beslenme” 

                                              OKUL: Primary School “Avram Iancu” Dej 
 KORDĠNATÖRLER: prof. Cristina Dascălu ve prof. Dalia Sorina Mureșan 

Aktivite tanımı: 

 BaĢlık: Bir Günlüğüne Çiftçi 

• Okullarda AB Süt Programı'nı teĢvik etmek istiyoruz; bu nedenle bu proje öğrencileri süt ve 

diğer süt ürünlerini tüketmenin önemi konusunda bilgilendirdi. Valea Morii Köyü'ndeki keçi 

çiftliğini ziyaret ederek öğrencileri sütün nasıl üretildiği gösterildi. Burada öğrenciler, 

hayvanların beslenmesi için gereken sağlıklı besinleri, keçi sütünün ne kadar besleyici 

olduğunu ve geleneksel yöntemlerle süt elde etme sürecini gördüler. Ayrıca süt, peynir ve 

diğer ürünleri tatma Ģansı buldular. 

** kırsal kesimde yapılan bal ve ev yapımı çörek gibi ikramlar. 

Aktivitenin sonraki adımları: 

• Ekmek fabrikasını ziyaret 

      Ekmek yapma sürecini görerek aktiviteye devam ettik. Öğrenciler mayanın nasıl 

hazırlandığını, mikserde her Ģeyin nasıl yoğrulduğunu ve ardından piĢirildiğini görme Ģansı 

buldular. Ziyaretin sonunda öğrenciler ekmeğin vücudumuz için neden yararlı olduğunu ve 

sağlıklı bir ekmek türünün nasıl elde edileceğini öğrendiler. 
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 Okul Ekmek Fuarı 

*Okulumuzun düzenlediği Ekmek Fuarı'nda öğrencilerin ekmek fabrikası ziyaretimizden 

öğrendikleri her Ģey uygulandı. Öğrenciler gördükleri sürece saygı duyarak unlu mamuller 

hazırladılar. Fuar bir hayırseverlik fuarıdır ve öğrenciler ürünlerini satmak ve kaynak 

toplamak için giriĢimcilik ve pazarlama ruhlarını hayata geçirmek zorunda kaldılar. 

• Meyve ve sebzeler bizim dostlarımızdır! 

Meyvelerin ve sebzelerin hikayesi - bu etkinlik sayesinde öğrenciler sağlıklı beslenme 

alıĢkanlığı edinmeyi öğrendiler. ÇalıĢtaylarda öğrenciler kartondan meyve ve sebze yapıp 

üzerine eğitici mesajlar yazdılar, sağlıklı beslenme ile ilgili afiĢler hazırladılar ve etkinlik 

öğrencilerin üzerine yaptıkları 'Meyveler' adlı Ģarkının öğrenilmesiyle sona erdi. bir flaĢ 

mafyası. 

5. sınıf öğrencisi, meyve ve sebzeler hakkındaki teorik bilgilerini geliĢtirdi ve aĢağıdaki 

ekstra etkinliklerle onları düzenli olarak tüketmenin neden önemli olduğunu anladı: 'Sağlıklı 

büyümek istiyorum!' Adlı eğitici bir takım oyunu, 'Yeme alıĢkanlıkları' rol oyunu aracılığıyla, 

besin piramidine dayalı bir tartıĢma ve bir hafta boyunca her gün tamamladıkları kendi besin 

piramitlerini oluĢturdular. 
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 Ayrıca 3. sınıf öğrencilerimiz ile 5. sınıf öğrencilerimizin aralarında meyve alıĢveriĢi 

yaptıkları Meyve BağıĢ Günü'nü de eğitim mesajı ekinde düzenledik. Bu etkinliklerden sonra 

öğrenciler arasında yetiĢtirilen meyve ve sebze tüketiminin nasıl olması gerektiği ve nasıl 

aktif olunur konusunda daha bilinçli hale geldikleri kanıtlanmıĢtır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Genel olarak, bu sürdürülebilir bir projedir çünkü çevreye saygılıdır ve eko-davranıĢı teĢvik eder, 
eğiticidir çünkü çocuk geleneksel ve yerel ürünlerin nasıl ve neden dikkatli bir tüketicisi olunacağını 
öğrenir ve aynı zamanda öğrencilerin iletiĢim kurmasını sağlar. Çevresindekilere bilgi biriktirmiĢ ve 

sağlık sorunları konusunda daha bilinçli ve sorumluluk sahibidirler. 
. 

”Benim Memleketim” 4- 1.Sınıf ile ĠĢbirliği Projesi 

Mihaela Sălătioan,(Öğretmen )”Avram Iancu” Gymnasium, Dej , Romanya 

 Ġlkokuldan itibaren öğrencilerin yerel Coğrafya ve Tarihi tanımaları ve anlamaları sadece 

didaktik bir amaç değil, aynı zamanda bir Rumen ruhunun hedefidir. 

     Ülkemize olan sevgi, doğduğumuz bölgeye, o coğrafyada yaĢayan ve çalıĢan insanlara, dile, 

geleneklere ve kültürel mirasa ve elbette o toplumun umutlarına, hayallerine ve hedeflerine olan 

bağlılıkla baĢlar. 
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 Yerel merakını geliĢtirir. Öğrenciler keĢif eylemine doğrudan dahil oldukça, değerleri giderek 

artıyor.Tarih ve Coğrafya bilgisi, öğrencileri keĢif faaliyetlerine dahil ederek  

 Coğrafya için dördüncü sınıf müfredatı, ana Ģehirden 

baĢlayarak tüm gezegene dıĢ sınır olarak eĢmerkezli bilgileri 

içerir. Bu yapı, yerel ufuk özellikleriyle örtüĢen belirli 

öğrenme olaylarını kolaylaĢtırır. Yakınlık ufkundan yerel 

ufka, bölgesel ufuktan tüm ülkeye ve kıtaya veya gezegene 

kadar olan olaylara ve süreçlere yaklaĢarak, coğrafi çevre 

araĢtırması ve keĢfi yavaĢ yavaĢ yapılır. 

 2019-2020 eğitim öğretim yılında Coğrafya'da 

“Coğrafi unsurlar 

yakınlık ve yerel 

ufuktan oluĢur” 

müfredat ünitesini çalıĢtık. IV D sınıfı öğrencilerime 

“Memleketim” adında bir keĢif projesi önerdim. Ġki hafta 

boyunca gruplar görevlerini bölmek, farklı kaynaklardan bilgi 

toplamak, sergi malzemeleri geliĢtirmek, buluĢup proje 

ürünlerinin geliĢtirilmesi için iĢbirliği yapmak zorunda kaldılar. 

Son olarak, çalıĢmalarını tüm sınıfın önünde sunma Ģansı 

buldular. Yüzlerinde iyi yapılmıĢ bir iĢin memnuniyet 

gülümsemesini görmekten gurur duydum. 

Proje tabanlı öğrenme yöntemi, sadece biliĢsel kazanımlar alanında değil, çocukların sosyal-duygusal 

geliĢimi alanında da önemli faydalar sağlamaktadır. 

Öğrencilerin kendilerini farklı sorumluluklar almaya zorlayan etkinlikleri, çabalarından öğrenmeyi 

teĢvik eder, çeĢitli bilgi kaynaklarını kullanma becerilerini geliĢtirir ve tüm gruba yeni arkadaĢlıklar 

kurma Ģansı sunan gözlem, iĢbirliği ruhunun geliĢimine katkıda bulunur. 

Proje Açıklaması: 

• Proje baĢlığı: ”Memleketim” 

• Projenin amacı: 

* okul, mahalle ve Ģehrin çevresel analizinden okul yakınlığının ve yerel coğrafyanın daha iyi 

anlaĢılması; 

* topluluğa ait olmaktan gurur duymanızı sağlayacak yerel kurumların ve yerel kiĢiliklerin keĢfi; 

* Tarih derslerinden ve yurttaĢlık Eğitimi derslerinden alınan bilgilerin baĢka bir bağlamda 

uygulanması; 

* okulunuz, mahalleniz veya Ģehriniz hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen tüm meslektaĢlarınız 

için faydalı bir materyal geliĢtirmek; 

* kaliteli çalıĢmanızdan maksimum not almak için; 

• Ne yaratacaksınız? 
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Önemli binaları, ana caddeleri, en sevdiğiniz noktaları içeren çizimleri, seçtiğiniz özel yerlerle ilgili 

hikayeleri veya efsaneleri içeren görüntülerle mahallenize ve memleketinize bağlı yönleri açıklayan 

bir poster; 

• Proje üzerinde nasıl çalıĢacaksınız? 

;sınıfınızdan 3-4 kiĢilik bir takım oluĢturun; 

;her takım final sunumu için kendi materyalini geliĢtirecektir; 

Grubunuzun her üyesi için bazı görevler belirleyin (mahalleler, kurumlar veya kiĢilikler hakkında 

bilgileri kim toplayacak, posteri kim çizecek, efsaneleri veya hikayeleri kim arayacak, bilgileri kim 

yazacak vb.); 

* tüm parçaları bir araya getirmek için bazı toplantılar planlayın; 

* nihai sunumun nasıl yapılacağına karar vermek; 

• ÇalıĢma süresi: iki hafta; 

• Değerlendirme – tüm sınıfın önünde poster sunumu, posterin ve sunumların kalitesi için not almak. 

Içinde YaĢadığımız Toplumun Etnik Değerleri 
 

Varga Nicoleta and Oprișan Andra,  

  ”Avram Iancu” Gymnasium, Dej, Romanya OKULUNDAN ÖĞRETMENLER 

 

Köklerini bilmeyen, Evrende bir gezgindir.! 

 
         Kültürel, ata ve tarihi aidiyetin ateĢini canlı hissetmeleri için çocuklarımıza ait oldukları 

toplumun gelenek ve göreneklerini yaĢatmayı öğretmenin ahlaki bir yükümlülüğümüz olduğuna 

inanıyoruz. 

        Bu yıl, Erasmus+ projesi kapsamında “Avram Iancu” Okulunda Yeniden BirleĢme için tematik 

bir atölye hazırlayarak 7C sınıfındaki öğrencilerin parçası oldukları toplumun etnik değerlerine 

odaklanmalarını sağlamak için harika bir fırsat yakaladık. Bölgesel bağlamdan baĢlayarak eğitim 

tekniklerinin geliĢtirilmesi" 

       Öğrencilerin alıĢık olduklarından tamamen farklı araĢtırma ve dokümantasyon çalıĢmaları yapma 

fırsatı buldukları için bu öneri öğrencileri çok heyecanlandırdı. 

         Dört takım halinde organize edilen ve topluluk, etnik köken, gelenekler veya gelenekler gibi 

teorik kavramların konsolidasyonundan baĢlayarak, öğrencilere geldikleri topluluğun temelini 

oluĢturan her bir etnik grubun tarihini keĢfetmelerine yardımcı olacak görevler verildi. (Romenler, 

Macarlar, Romanlar, Ġbranice). 

           Tarihsel evrimi, mutfak geleneklerini, kültürel ve tarihi kiĢilikleri, sporcuları, nesilden nesile 

kutsallıkla korunan gelenekleri araĢtırdık ve sonuç bizi tam anlamıyla tatmin etti. Çocuklar Ģevkle 
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katıldılar, çeĢitli bilgiler buldular, toplumdaki yaĢlılarla sohbet ettiler, bazı alıĢkanlıkları anlatan veya 

belirli tarifler sunan, dört etnik gruba özgü otantik halk kıyafetleri veya kıyafetleri satın aldılar, 

araĢtırdılar, kelimeler öğrendiler ve misafirlerimize bir parça ilettiler. ait oldukları topluluğun 

tarihidir. 

          Eğitimin hem okulda hem de sınıfların dıĢında yapıldığını ve özellikle objektif bir analiz 

yapabildiklerini öğrencilere ispatlamayı baĢardığımız için projeye dahil olan öğretmenlerden de 

memnuniyet tabii ki bizimdi. topluluklarının karĢılaĢtığı sorunlar hakkında, bunları azaltmak için 

uygulanabilir çözümler önermektedir. 

             Bu nedenle, onların geçmiĢlerini tüm bakıĢ açılarından tanımalarına yardımcı olarak, nesilden 

nesile aktarılan değerlerle bir halk olarak hayatta kalmalarına yardımcı olduğumuz sonucuna 

varıyoruz. 

Didaktik Senaryo 
Senaryo baĢlığı: "Ġçinde yaĢadığımız toplumun etnik değerleri" 

Öğrenim ünitesi: "Diğerlerine yakın" 

Yazarlar: Varga Nicoleta- Romen dili ve edebiyatı öğretmeni, 

      OpriĢan Andra- Ġngilizce öğretmeni. 

Senaryo türü: YapılandırılmıĢ 

Kısa Açıklama: 

Edebiyat derslerinde öğrenciler, aidiyet, kimlik veya milli gurur duygularını geliĢtirmeyi amaçlayan 

ulusal ve kültürel kimlik kavramlarına aĢina olurlar. Dersin, yerel toplumu, onu oluĢturan kü ltürel 

çeĢitlilik perspektifinden sunmak istediğimiz bir öğrenme etkinliği olması amaçlandı. Öğrencilerin 

yaĢadıkları mekânı değerlendirecek, maddi ve manevi değerleri doğal, kültürel veya sosyal 

kaynaklardan yararlanarak nasıl koruyabileceklerini anlayacak yeterli kavramları edinmelerini 

sağlamak için günlük yaĢamlarıyla ilgili uygulamalar kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: tarih, etnik köken, kiĢilikler, gelenekler, turistik yerler; 

Kavramlar: ÜLKE, DEĞERLER, ĠLETĠġĠM, OYUN, DOSTLUK, ANALOJĠ. 

Hedef grup: öğrenciler 

Hedef kitlenin düĢtüğü yaĢ grubu: 12-16 yaĢ 

Yer: "Avram Iancu" Ortaokulu 

Gerekli süre: 3 saat 

Yazarların uzmanlığı: Bir değerler piramidi yaratmak 

Müfredatla bağlantı: öğrenciler, bazı kelimelerin anlamı, açıklama yolları, araĢtırmanın yapıldığ ı 

alanın tarihi hakkında okul müfredatından edindikleri bilgileri pekiĢtireceklerdir. 

Senaryo amaçları: 
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Etkinliğin sonunda öğrenciler Ģunları yapabileceklerdir: 

-topluluğun kültürel değerlerini belirlemek; 

-AraĢtırmanın yapıldığı her bir etnik grubun özelliklerini yakalamak; 

-içerik ile ilgili değer yargıları vermek. 

Senaryo hazırlama kılavuzu 

- koordinatör öğretmenler etkinliği gerçekleĢtirmek için gerekli materyalleri hazırlayacaktır; 

-Öğrencilere PPT'ler, tematik tahtalar, interaktif oyunlar, değerler piramidi yapma konusunda 

rehberlik edilecektir. 

 

ÖN-ZĠYARET 

AĢama I – SORU OLUġTURMA 

Merak uyandıran - geleneksel kostümler giymiĢ öğrenciler, izleyicileri temsil ettikleri etnik grubun 

dilinde selamlayacaklar. 

Soruların formülasyonu- "Etnisite, topluluk, değerler kelimelerinin anlamlarını biliyor musunuz?" 

- "ġehrimiz kaç yaĢında?" 

- "Sence ait olduğumuz topluluk tarih boyunca nasıl evrildi?" 

ZĠYARET: 

AĢama II - ARAġTIRMANIN KENDĠSĠ (ARAġTIRMA VE DOKÜMANTASYON ÇALIġMASI) 

Öğrenciler, her etnik gruba özgü kültürel değerleri, gelenekleri ve gelenekleri araĢtıracak ve 

keĢfedeceklerdir. Romence ve Ġngilizce tematik posterler, Ġngilizce sunum materyalleri, interaktif 

oyunlar, PPT, PREZI yapacaklar. 

Ayrıca, 7C sınıfı öğrencileri, proje ortaklarının geldiği her alana özgü turistik yerleri belirleyecek ve 

onlardan baĢlayarak topluluklarını birkaç kelimeyle sunmaları için onlara meydan okuyacaktır.  

AĢama III - OLUġTURMA - MÜDAHALE PLANI 

Öğrenciler, ait oldukları topluluğun karĢılaĢtığı gerçek sorunları belirlemeye ve gönüllü bakıĢ açısıyla 

bir müdahale planı tasarlamaya zorlanacak: Öğretmen / Doktor / Politikacı / Polis / Ekolojist / 

Gazeteci. 

AĢama IV – TARTIġMALAR 

Öğrenciler aldıkları bilgileri sentezleyecek ve ortak okullardan öğrencilerle birlikte bir Venn ġeması 

doldurarak geldikleri topluluklar ve keĢfettikleri topluluk arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları 

belirleyeceklerdir. 
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Kanıta dayalı açıklamalar: Materyallerin sunumu 

Koordinatör öğretmenler, çalıĢtayın, konukların topluluğumuzun etnik değerlerini keĢfedebilecekleri 

interaktif oyunlar Ģeklinde gerçekleĢmesini önermektedir. 

Topluluğun temelini oluĢturan dört etnik gruba ait dört grup, hem elektronik (PREZI) hem de kağıt 

üzerinde (döner çark, atma-say-keĢfet) oyunlar tasarlayacak ve bu sayede misafirleri topluluk 

hakkında ilginç bilgiler keĢfetmeye dahil edecekler. ziyaret ediyorlar. 

AĢama V - YANSIMA 

Tüm konuklardan (öğrenci ve öğretmen) etkinlikler sırasında keĢfettikleri inandıkları değerleri renkli 

bir post-it kağıda yazmaları ve ardından matematik dersinde inĢa edilen 3 boyutlu Piramit üzerine 

yapıĢtırarak bir sembol oluĢturmaları istenecektir. iĢbirliği ve dostluk üzerine. 

Takip faaliyetleri ve materyaller 

Etnik değerleri gözlemleme ve tanımlama yeteneğini eğitmek ve pekiĢtirmek için, öğrenciler Dej 

Ģehrinin Monografisine, araĢtırılan etnik grupları temsil eden topluluk üyelerine, internete, Ģehir 

kütüphanesine ve okul kütüphanesine danıĢacaklar. 

• Tematik posterler 

• PPT 

• PREZİ 

• Çalışma sayfaları 

• Halk kostümleri 

Sürdürülebilirliğin sağlanması için irtibatlar: 

-Diğer sınıflar için model 
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Galeriden resimler 
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Ders dıĢı etkinlikleri sınıf etkinlikleriyle karıĢtırma 

 Anamaria Molnar,  
„ Avram Iancu ” Gymnasium, Dej, Romanya  (ĠLKOKUL ÖĞRETMENĠ) 

 
 BütünleĢik etkinliklerin, yeni içerikler için kolay bir öğrenme sürecini belirleyen etkinlikler 

olduğunu düĢünüyorum. Günlük sınıf öğrenme sürecini tamamlayan ders dıĢı etkinliklerle 

karıĢtırılması, bilgi içeriğinin geniĢletilmesine destek sağlar, öğrencileri okul öğrenme sürecini 

tamamlayan faydalı etkinliklere yönlendirir ve kiĢisel geliĢime yol açar. 

          Öğretmenin didaktik deneyiminin desteğiyle resmi müfredata ve okul takvimine göre tasarlanan 

öğretim takviminde entegre etkinlikler mevcuttur. Müfredat içeriği ve müfredat dıĢı öğrenme 

etkinliklerini karıĢtırarak oluĢturulan bu tür etkinliklerin nasıl organize edileceğine ve uygulanacağına 

öğretmen karar verir. 

          Ziyaretler, bir sosyal veya aile etkinliğine katılarak, saha gezileri, ebeveyn iĢbirliği faaliyetleri, 

topluluk iĢbirliği veya kurumsal iĢbirliği Ģeklinde bir grup etkinliğiyle baĢlayarak, entegre karaktere 

sahip didaktik bir senaryo hazırlamak yaygındır. Bu durumlarda, öğrencilere öğrenme alanını ve 

öğrenme materyallerini seçmeleri için rehberlik edilir. Çok çeĢitli materyaller, çocukları kendilerini 

ifade etmenin yollarını bulmaya, gözlemlemeye, kendi fikir ve yorumlarını üretmeye ve tahminlerde 

bulunmaya teĢvik eder. Her öğrenci kendi sorumluluklarını üstlenir, grup içindeki rolünü üstlenir, 

kendileri veya baĢkaları tarafından icat edilen oyunlarda yer alır. 

            Vereceğim örnek “KıĢ” tematik projesinin bir parçasıdır. “Cam toplar nasıl yapılır?” sorusuyla 

baĢladık. Cevabı II C sınıfı öğrencileriyle keĢfetmek için Cluj-Napoca'dan bir cam süsleme fabrikasını 

ziyaret ettik: “PRODGLOD GLASS”. Cam balonlarla baĢlayan cam topların, elle manipülasyon, el 

boyama ile bitirme, son kontrol ve paketleme iĢlemleri ile farklı Ģekil ve boyutlara dönüĢmesine kadar 

olan teknolojik süreci görme Ģansımız oldu. 

           Öğrenme süreci ertesi gün sınıfta devam etti. Resim dersinde öğrenciler fabrikadan 

aldıkları cam topları boyama fırsatı buldular. Öğrenciler kendi cam toplarını boyama Ģansına 

sahip oldukları için çok mutlu oldular ancak bunun beklediklerinden daha zor bir iĢ olduğunu 

gördüler. 

 

“KıĢ” öğrenme projesinin planlanması ve uygulanması hakkında 

 

 Ġkinci sınıf öğrencilerinin yaĢlarının giderek arttığını göz önünde bulundurarak “Kar 

nasıl oluĢur?”, “Mevsimler nasıl oluĢur?”, “Su neden donar?”, “Neden daha sık ararız gibi 

sorular sormaya baĢladılar. KıĢın?”, “KıĢ âdet ve geleneklerimiz nelerdir?”, “Noel ağacımızı 

nasıl seçeriz?”, “Noel süsleri nasıl yapılır?”, “Laponya hakkında ne biliyoruz?”, “Ne 

biliyoruz? Ren geyiği hakkında bilgin var mı?” 

      Bu soruları sorduktan sonra kıĢ aylarında bütünleĢik etkinliklerle birlikte cevaplamaya 

çalıĢtık. Adım adım, derslerde ve ders dıĢı etkinliklerde baĢtaki soruların tüm cevaplarını 

keĢfettik. 
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     Örneğin Matematik ve çevre keĢfi dersinde mevsimleri öğrendik ve saha gezilerimizde 

gözlemler yaptık. Görsel sanatlar ve pratik beceri derslerinde kıĢın güzelliğini resimlerde 

yeniden ürettik. Anne dili derslerine iletiĢim sırasında kıĢ hakkında Ģiir ve edebi tasvirler 

koleksiyonu yaptık. 

   Matematik ve çevre keĢfi derslerinde laboratuvar deneylerinde suyun doğadaki 

dönüĢümünü gördük; karın nasıl oluĢtuğunu ve suyun neden donduğunu anladık. KıĢ oyunları 

oynamaktan, karla etkileĢime geçmekten ve mutlu hissetmekten çekinmedik. 

     KıĢ aylarında neden daha sık hastalanırız öğrenmek için detayları araĢtırmaya baĢladık ve 

okul doktorumuzla yaptığımız tartıĢmalarda öğrendiklerimiz hakkında sunumlar yaptık. 

Ayrıca grubumuzdan bir öğrencinin annesi olan bir doktor da derslerimize katılarak virüsler 

ve onlardan nasıl korunabileceğimiz konusunda sunum yaptı. 

      Noel'den önce kıĢ tatilleri, kıĢ gelenekleri ve popüler gelenekler hakkında Tur kitapları 

yaptık. Projenin bu aĢamasında tüm konularda faaliyetlerimiz oldu. Noel Ģarkıları söyledik, 

ağaç için el yapımı süslemeler yarattık, Noel ve Yeni Yıl ile ilgili gelenekler ve popüler 

gelenekler hakkında konuĢtuk, çizdik, bayram kutlamalarında çekilen fotoğrafları sergiledik, 

yiyecek ve oyuncak bağıĢladık ve Laponya'yı öğrendik. ve ren geyiği hakkında. Tabii ki Noel 

Baba hakkında konuĢtuk. 

     “Noel cam topları nasıl yapılır?” sorusuna son verdik. Bunu yanıtlamanın en kolay yolu, 

bir cam süsleme fabrikası ziyareti planlamaktı: Cluj-Napoca'dan “PRODGLOD GLASS”. 

Cam balonlarla baĢlayan cam topların, elle manipülasyon, el boyama ile bitirme, son kontrol 

ve paketleme iĢlemleri ile farklı Ģekil ve boyutlara dönüĢmesine kadar olan teknolojik süreci 

görme Ģansı bulduk. 

       Ertesi gün ziyaretimiz sırasında baĢladığımız öğrenme etkinliğine, fabrikadan aldığımız 

cam topların üzerine doğrudan el boyama atölyesi ile sınıfımızda devam ettik. Sonuç olarak, 

el boyamanın çok zor ama aynı zamanda çok hoĢ bir iĢ olduğu ortaya çıktı. Dersin sonunda 

sınıfımızın Noel ağacını kendi süslerimizle süsledik. 
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Proje Açıklaması 

Entegre tematik: KıĢ 

Alt konu: Noel cam topları nasıl yapılır? 

Ġlgili okul konuları: 

- Anne dili ve iletiĢimi: “Noel cam topları nasıl yapılır?”- tartıĢmalar 

- Matematik ve çevre araĢtırması: Noel cam topları ile matematik alıĢtırmaları, 

- Müzik ve hareket: “Küçük ve seçici küre dekorasyonu” Ģarkısı, 

- Görsel sanatlar ve uygulama becerileri: el boyaması cam toplar. 

 Özel aktiviteler: 

- ders dıĢı etkinliklerle karıĢtırılmıĢ bir haftalık didaktik entegre etkinlikler; 

Anahtar kelimeler: cam bilyeler, süslemeler, cam bilye fabrikası, teknolojik süreç, el 

sanatları, cam boyama, ambalaj. 
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Nihai müfredat ürünleri: 

- cam top süslemeleri üretmenin teknolojik süreci hakkında bilgilendirici broĢürler; 

- Noel ağacı süslemelerinde tur kitaplarının geliĢtirilmesi; 

-Noel cam top süslemeleri sergileri; 

-gözlem notları; 

- proje uygulaması sırasında fotoğraflarla kolaj; 

- Sınıfta cam kürelere boyanmıĢ öğrencilerin süslediği Noel ağacı 

Proje eğitim hedefleri: 

- bilginin sabitlenmesi; 

-sözlü ve yazılı iletiĢim becerilerini geliĢtirme; 

-el yapımı ürünlere yönelik olumlu tutumların geliĢtirilmesi; 

-resim becerilerinin geliĢimi; 

- ürünlerin becerilerinin sözlü olarak tanımlanmasının geliĢtirilmesi; 

- farklı konu içerikleri arasında yatay bağlantılar kurmak. 

Operasyonel hedefler: 

Anne dili ve iletiĢim: 

- Cam küre süslemelerinin teknolojik sürecini tanımlamak; 

- Cam üretim süreci ile ilgili görselleri kavramsal bir harita üzerinde belirlemek; 

- Bir cam küreyi sözlü veya yazılı olarak tanımlamak; 

- Öğretmen tarafından hazırlanan sunumdan cam bilye imalatı ile ilgili detayları bilmek. 

Matematik ve çevre araĢtırması: 

- fabrika ziyareti sırasında keĢfedilen cam süslemelerin bir listesini yapabilme becerisine 

sahip olmak; 

- cam bilyelerin üretimi için gerekli hammaddeyi belirlemek; 

- cam süsleme Ģekillerini belirlemek için; 

- resimlere dayalı renkleri belirlemek; 

- cam küre Ģeklindeki kağıt üzerinde yapılan alıĢtırmaları çözmek için; 
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Görsel sanatlar ve pratik yetenekler 

- elle Ģekillendirilerek cam süslemelerin nasıl yapıldığını gözlemlemek; 

- cam süslemelerin boyama tekniğini gözlemlemek; 

- cam süsleme boyama tekniğini kullanma becerisi kazandırmak; 

Ġlgili biliĢsel talepler: 

- Bilgilendirici bir metnin nasıl anlaĢılacağını ve edebi olmayan/bilgilendirici bir metinden 

nasıl ayrıntı alınacağını öğrenmek; 

- Eski bilgiler ile yeni içerikler arasında sistematik bağlantılar kurmak, sentez kapasitesi 

oluĢturmak; 

- Çevre yasalarını ve dönüĢümlerini anlamak; 

- Cam imalatının teknolojik süreç aĢamalarının analizi; 

- Öğretmen sunumundan ve iĢçi açıklamalarından detaylar arasındaki karĢılaĢtırma; 

- Fabrika ziyaretiyle ilgili yeni bağlamlarda beceri ve bilgi uygulaması; 

- Diğer öğrencilerin çevre koruma ile ilgili eylemlerini değerlendirmek, çevre koruma 

konusunda tartıĢmak. 

 KiĢisel geliĢim hedefleri: 

- Metinler ve denemeler üzerinde sözlü ve yazılı dil geliĢimi; 

- Bilgi değerlendirmesi, problemli durumları çözme, yeni içerikler edinme, eleĢtirel düĢünme 

geliĢtirme ve grup çalıĢması yetenekleri yoluyla biliĢsel geliĢim; 

- Yeni sanat eserleri sergilemeye, öğrenme sürecine aktif katılıma, kendini ifade etme 

olanağına, fikir, düĢünce ve duygu iletiĢimine dayalı sosyo-duygusal geliĢim; 

- Cam süsleme teknolojisinde el yapımı ürünlerle psikomotor geliĢim. 

Didaktik strateji: 

- Öğrenme deneyimleri: öğrenme olaylarının sentezi ve analizi; öğrenme olaylarını 

keĢfetme ve keĢfetme; sanatsal yaratıcı etkinlikler ve pratik yetenekler etkinlikleri. 

-Yöntem ve prosedürler: buluĢsal konuĢma, açıklamalar, beyin fırtınası, açıklayıcı okuma, 

tartıĢmalar, gözlem, keĢfederek öğrenme, bilgisayar destekli öğrenme, egzersiz, Venn 

diyagramları. 

-Müfredat kaynakları: cam küre dekorasyon üretimi için teknolojik süreci içeren broĢür, 

farklı cam dekorasyon türleriyle ppt, fotoğraflar; 
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-Didaktik çalıĢma organizasyonu: önden, bireysel, grup çalıĢması; 

 Müfredat anahtar soruları: 

- ana soru: “Noel dekorasyonu nasıl yapılır?” 

-Ġçeriğe bağlı sorular               “Cam top dekorasyonu nedir?” 

                                                 “Böyle bir nesnede hangi detayları görebiliriz?” 

                                                  "Bir Noel cam top üretmenin aĢamaları nelerdir?" 

                                                  “Hangi malzemeden cam süsleme yapabiliriz?” 

 “Bir cam dekorasyonun üretim aĢamalarını adlandırın!” 

 “Cam top süsleme fiyatını nasıl belirleyebiliriz?” 

 -Ġçerik aktarımıyla ilgili sorular: 

"Bir cam top dekorasyonunu baĢka hangi kelimeler tarif edebilir?" 

"Bir Noel'den diğerine bir dekorasyonu nasıl koruyabiliriz?" 

“Edebi veya edebi olmayan bir metne cam küre süslemesini nasıl sunabiliriz?” 

 

Etkinlik değerlendirmesi: - sistematik gözlem, sözlü sonuçlar, tur kitapları, çalıĢma 

sayfaları; -El iĢlemeli cam toplar sergisi. 

 

Entegre faaliyetler ortamının didaktik açıklaması 
       Öğrenme etkinlikleri ve entegre tematik diziler, okulda dört saatlik günlük çalıĢmalar ve 

bir gün Cluj-Napoca'daki fabrika ziyareti için tasarlandı. Etkinliğin disiplinler arası karakteri, 

cam küre dekorasyonunun üretimi ile ilgili kavramların ve bu eylemle ilgili bağlantıların 

öğrenilmesiyle oluĢturulur. Öğrenciler, cam dekorasyon üretimi için teknolojik bir süreç 

hakkında bütünsel bir görüĢ edinme fırsatına sahip olurlar. Anahtar kavramlar dil ve iletiĢim, 

matematik ve sanat becerileri ile iliĢkilidir. Entegre yaklaĢım, bir konudan diğerine çapraz 

bağlantılara izin vererek, esnek bir biliĢsel yapıyı sistematik bir Ģekilde teĢvik eder. 
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Entegre Didaktik 

Çalışmaların Aşamaları 

 

Aktivite Tanımı 
 

Öğrenme Aktiviteleri 

Entegre temaya aĢina olmak, 

daha önce çalıĢılan bilgileri 

harekete geçirmek ve yeni 

Ģeyler öğrenmek. 

 

- kıĢ, yılbaĢı, yılbaĢı ağacı, 

süs eĢyaları, cam top 

süslemeleri ile ilgili detayları 

keĢfetme, 

- Fabrika ziyareti sırasında 

cam süsleme fabrikasından 

iĢçilerin iĢlerini 

gözlemlemek, 

- uzman rehberliğinde 

doğrudan gözlemlere göre 

cam küre süs eĢyalarının 

üretim aĢamalarının tanımı, 

- tamamlamanın tüm 

aĢamalarında bir cam küre 

süsü üretmek için gerekli 

hammaddeleri keĢfetmek, 

- fabrikanın sergisinden 

farklı süs eĢyalarının 

incelenmesi, 

- cam top süslerinin 

açıklaması. 

 

- bir ppt belgeseli izlemek, 

- süs eĢyaları hakkında bir 

film izlemek, 

- Vikipedi sitesinde cam top 

süslemeleri imalatıyla ilgili 

detayları okumak, 

- bilimsel bir metin okumak, 

- süs eĢyaları üretim 

aĢamaları, özellikleri ve 

hammaddeleri hakkında 

ayrıntılı bilgi içeren 

doldurma çalıĢma sayfaları. 

 

 

Dersin yeni materyali ile 

entegre içerik biçiminde 

çalıĢmak, anlamlarını 

anlamak. 

- bir metinde cam küre 

özelliklerini temsil eden 

kelimeleri belirleme, 

-bilimsel ve edebi betimleme 

arasında bağlantı kurma, 

- fabrika ziyareti sırasında 

çekilen fotoğraflarda bir cam 

topun üretim aĢamalarını 

anlatmak. 

 

-sözcüksel alıĢtırmalar, 

- edebi bir metindeki anahtar 

kelimeleri, kavramları ve 

tanımları keĢfetmek 

- Fotoğrafları kullanarak 

üretim aĢamalarının 

haritasının çıkarılması. 
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Bilginin Sabitlenmesi 

 
-Edebi ve edebi olmayan 

metinlerde kıĢ tatillerinde 

kullanılan cam küre 

süslerinin öneminin 

belirlenmesi, 

 - cam süslemelerin farklı 

kriterlere göre 

sınıflandırılması: renk, Ģekil, 

boyut, 

- kelimeler ve görüntüler 

arasında bağlantı kurma, 

- elle Ģekillendirme ve 

diğerleri gibi yeni 

kelimelerin ve ifadelerin 

anlamlarını açıklamak, 

- yeni becerilerin 

sabitlenmesi. 

- açıklayıcı okuma, 

-sezgisel konuĢma, 

- çalıĢma sayfalarında bir 

tablonun doldurulması, 

- cam üretimi ile ilgili 

anahtar kelimelerle ilgili 

bulmacaları çözmek, 

- anahtar kelimelerle 

cümleler kurma 

- "Cam top dekorasyonu 

nasıl yapılır" konulu 10 

dakikalık bir deneme 

yapmak. 

Yeni entegre satın 

almalardan yararlanma 

 

- pratik durumlarda yeni 

içeriği kullanmak, 

- cam dekorasyon 

manipülasyon eylemlerinin 

açıklaması 

 - Ģarkının sözlerinin önerdiği 

duyguları ifade etme: 

“Küçük ve seçici cam top”. 

 

- el boyaması cam top 

süslemeleri, 

- cam toplarla matematik 

alıĢtırmaları tasarlamak, 

- bir cam küreyi tarif etmek, 

- sınıfta Noel ağacını 

süslemek 

-tartıĢma- cam top 

süslemelerine karĢı plastik 

top süslemeleri, 

- müzik seçmeleri, müziğe 

göre hareket. 
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Ġlgili beceri ve yeterlilikler: 

• sözlü ve yazılı mesajı anlama, 

• sözlü ve yazılı anlatım, 

• el becerisi, 

• Ġlgili konulara özel içeriklerle çalıĢma yeteneği, 

• Farklı kriterlere göre sınıflandırma yeteneği. 

Edinmelerden yararlanmanın yolları: 

• tartıĢmalar, 

• dokümantasyon oturumları, 

• beyin fırtınası, 

• çalıĢma görevleri önerileri. 
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UlaĢım araçları – müfredatlar arası proje: Teknoloji – Fizik – Kimya – 

Matematik – Coğrafya – Biyoloji – Tarih – Rumence – Ġngilizce, 7. sınıf 

 Herineanu Daniela Luiza,  

”Avram Iancu” Gymnasium, Dej, Romanya okulunda Öğretmen 

AĢağıdaki aĢamaları izleyerek  Ulaşım Yolları isminde bir proje tasarla  

Time: 2 weeks 

Kriter 

Sayısı 

Konu Görev 

1.  Teknoloji 
1p 

TaĢıma araçlarını sınıflandırın. 
Yapılarında kullanılan malzemeleri belirtiniz. 

Metal imalatının teknolojik sürecinin adımlarını belirtin 
. 

2.  Fizik 

1p 

 TaĢıma araçlarını sınıflandırın. 

Yapılarında kullanılan malzemeleriniz. 
Metal imalatının baĢarma adımlarını 
belirtin 

  

3.  Kimya 
1p 

Periyodik tablodaki metallerin konumunu belirtin. 
Metaller ve alaĢımlar arasındaki farkı açıklayın. 

Metallerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini örneklendirir. 
 

4.  Matemetik 

Fizik 
1p 

Periyodik tablodaki metallerin belirtiniz. 

Metaller ve iliĢkiler arasındaki farklar açıklayın. 
Metallerin örneklerini örneklendirirsiniz. 
 

5.  Coğrafya 

1p 

Ülkemizde araba fabrikaları bulabileceğimiz ilçeleri belirtin, 

 

6.  Biyoloji 
Coğrafya  

Teknoloji 
1p 

 

TaĢıma araçlarının kirletip kirletmediğini belirtin. Cevabınız evet ise, 
lütfen bunların artık kirletmemesi için iki yol önerin. 

7.  Tarih 

1p 

Sayfanın yarısında arabanın geçmiĢini açıklayın. Bilgi kaynağınızı 

belirtin. 
 

8.  Rumence 
1p 

 

BeĢli yöntemini kullanarak, baĢlangıç noktası seçtiğiniz bir ulaĢım aracı 
olan bir elmas çizin (uçak, araba, gemi..) 

9.  İngilizce 

0,5 p 

Ġngilizce adı 5 ulaĢım aracı. 

 

10.  Fransizca 
0,5p Fransızca 5 ulaĢım aracının adı. 
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Bonus- 1 puan. 

 

Spesifik Biyoloji dersi içeriğinden baĢlayan disiplinler arası 

yaklaĢımlar 

                                Cristina Dascalu,  

 Avram Iancu Gymnasium, Dej, Romanya( öğretmen) 

DeğiĢime Çağrı  

        Günümüzde değiĢim kelimesi hayatımızın bir parçası, takıntılı bir Ģekilde duyduğumuz 

bir Ģey. Açıkçası, eğitim sistemi buna yabancı değil. Elbette bu ilgi alanının değiĢimlere, 

evrime veya gerilemeye kayıtsız kalmaması gerekir ki, toplumun ataletine göre ayarlanması 

gerekliliği günümüz eğitim politikalarının bir amacı haline gelmiĢtir. 

      Eğitim bilimleri araĢtırmacıları, bir kiĢinin gelecekteki zorlukları aĢması için vazgeçilmez 

olan tutum, değer ve yeterliliklerin okuldaki klasik derslerle kazanılamayacağı fikrini sıklıkla 

sürdürmektedir. Eğitimin en yeni yönü, eğitim sürecini günlük yaĢama ve yaĢadıkları 

toplumun ihtiyaçlarına yakınlaĢtırma eğilimini vurgulayarak, teori ile pratiği birleĢtirme 

ihtiyacında bir çıkıĢ noktasına sahiptir. 

        Eğitim sisteminin karĢılaĢtığı sorunları çözmenin sadece müfredatı değiĢtirmekle değil, 

uygulama sürecinde ortaya çıkan değiĢikliklerle de bir sınırı yoktur. Nitelikli bir eğitimin 

farkını yaratan öğretmenlerdir. ve  yararsız ve sıkıcı bir giriĢim. Öğretmen, didaktik bir 

giriĢimi planlayan, organize eden ve uygulayan kiĢidir, bu nedenle öğrenme giriĢiminin 

kapsamı, konuların ötesinde, disiplinler arası veya disiplinler arası, cesaretine ve hayal 

gücüne bağlıdır. 

        Eğitimdeki yeni yaklaĢımın temelinde, disiplinler üstü yeterlilikler olarak kabul edilen 

dört yeterlilik vardır: bilmeyi öğrenme, yapmayı öğrenme, baĢkalarıyla yaĢamayı öğrenme, 

olmayı öğrenme. Bu yeni tip yaklaĢıma duyulan ihtiyaç, günümüzün sosyo-ekonomik 

dinamiklerinde, belirli bir konuda bilginin yapılandırılmasının modası geçmiĢ olduğu 

sonucuna varan dijital patlama ve yeni teknolojilerin geliĢimine baĢlangıç noktasıdır. bilgi 

çok büyük. 

         J.Moffet Ģunu belirtti:' Disiplinlerarasılık için en güçlü argüman, kesinlikle yaĢamın 

kendisinin öznelere bölünemeyeceği gerçeğidir. Transdisiplinerlik, özneler arasında ve aynı 

zamanda onların içinde bulabildiklerimizdir, aynı zamanda onların ötesinde bulduklarımızdır. 

Amacı, farklı okul derslerinde genellikle ayrı ayrı oluĢturulan dersler ve yeterlilikler arasında 

bağlar oluĢturarak mevcut dünyayı anlamaktır. 

          Disiplinlerarası yaklaĢımı yönlendiren soru “Öğrencilere hayata daha iyi hazırlanmaları 

için nasıl öğretebiliriz?” sorusudur. Modern pedagoji, bu soruya yanıt olarak disiplinlerötesi 
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yaklaĢımda kullanılan öğretme-öğrenme stratejilerini önermektedir. Bunlardan biri proje 

tabanlı öğretme-öğrenmedir. 

Oyuna Çağrı  

         Öğrencilerime birkaç kez Biyolojiyi sevip sevmediklerini sordum. Tipik ha liyle, bu 

konu güzel, çekici, ilginç, ancak ezberlenmesi zor birçok yeni konsepte sahip. Öğrencilerimin 

yeni teorik kavramları daha kolay öğrenmeleri için imkansızı bile denedim diyebilirim. 

Meraklarından yola çıkarak, zor eriĢilebilir bilgileri ezberlemelerini ve yaĢadıkları bağlamın 

gerektirdiği yeterlilikleri oluĢturmalarını sağlamaya çalıĢtım. 

        Öğrencilerin günde altı dersten oluĢan tam bir ders programı olduğunun farkındayım. 

Her gün saatlerce yazmak ve okumak yorucu. Bunu göz önünde bulundurarak Ģu soruya 

cevap vermek mantıklıdır: “Öğretmenler olarak öğrencilerimize destek olmak için ne 

yapabiliriz?” Pedagojik teori, onların merakını, bilgi susuzluğunu uyandırmamız, derslerde 

aktif katılımcı olmalarını sağlamamız, öğrenme sürecini keyifli ve eriĢilebilir bir Ģekilde 

kolaylaĢtırmamız gerektiğini belirtir. Didaktik yaklaĢımda geleneksel olanı savunanları 

ĢaĢırtacak Ģekilde, çözüm yeni değil. Oyun, eğitimin tüm yönlerini birleĢtirebilir. 

        BaĢka bir deyiĢle, bu taleplere verilen cevaplardan biri de oyun oynamaktır. Bu nedenle 

sunacağım yaklaĢımın kendi sloganı var: “Haydi oynayalım!”. Bu, ortaokuldaki öğretme-

öğrenme-değerlendirme etkinliğine oyunca dahil ettiğimiz anlamına gelir. 

         Öğretme oyunları: “soru ve ifadeler turnuvası” ile rol oynamanın bütünleĢtirilmesinin 

öğrenciye halihazırda edindiği bilgileri düzeltme ve aktif olarak kullanma olanağı sunduğunu 

düĢünüyorum. 

 

Disiplinler arası entegre proje: Patates  

          Önereceğim örnek, öğrencilerin bilgilerini keyifli ve rahatlatıcı b ir Ģekilde test etme ve 

pekiĢtirme ama aynı zamanda yeni beceriler oluĢturma amacı taĢıyan bir etkinliği temsil 

etmektedir. 6. sınıf öğrencilerinin farklı konularda çalıĢması gereken entegre bir temadan 

baĢlayarak diğer dersler. Seçilen tema Patates idi. AraĢtırma için Ġngilizce, Matematik, Tarih, 

Coğrafya ve Teknolojik Eğitim öğretmenleri ile birlikte çalıĢtım. Hep birlikte etkinliği 

planladık ve ekipleri oluĢturduk. 

          Ġlk adım, öğrencilere patates yeme konusunda bir anket vermekti. Anket, 27 öğrenciden 

25'inin düzenli olarak patates yediğini gösterdi. 20 öğrenci patateslerin içerdiği organik 

maddeleri ve vitaminleri bilir. Matematik öğretmeninin rehberliğinde öğrenciler yüzdeleri 

hesapladılar, aynı zamanda elde edilen bilgilerin grafiksel gösterimini yaptılar. 

         Ġkinci adım, çalıĢmaya, grafik gösterimine ve çizelge yorumuna dayalı olarak bazı 

matematik problemlerinin yazılması ve çözülmesiydi. 

         Üçüncü adım, patatesin ABD'den Avrupa'ya ve ardından Romanya'ya yolculuğunu 

sundu. 
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         Dördüncü adım, özellikle Transilvanya platosunda patateslerin yetiĢtirildiği alanları 

belirlemekti. 

         BeĢinci adım, öğrencilerin Biyoloji bölümünde okudukları bitki, iĢlevleri, diğer 

bitkilerle iliĢkisi ve patatesle ilgili farklı merak ettikleri içeriklerle iliĢkilendirildi. 

         Projenin altı aĢaması, öğrencilerin Teknolojik Eğitim dersi için sahip oldukları görevdi: 

ana malzeme olarak patatesin kullanıldığı tarifler. 

         Sonuç olarak görülebilecek olan projenin son aĢaması, öğrenc ilerin yazdığı ve oynadığı 

bitkinin özelliklerini öne çıkardıkları iki oyun sağladı. Oyunlar Ġngilizce'ye çevrildi ve 

oyunların tanıtım broĢürleri sunuldu. ve patates yemenin yararlarını anlatan broĢürler. 

         Öğrencilerin eğlenerek birçok yeni Ģey öğrendiğini düĢünüyorum. Konuları dikkate 

almadan Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Matematik, Drama'dan bilgiler arasında gezindiler, ortak 

olarak sıradan patatesi aldılar. 

         6. sınıf öğrencileri, projenin uygulanması sırasında edindikleri deneyimleri yaĢatmak 

arzusuyla “Patates sevenlerin kitabı” baĢlıklı bir broĢürde materyallerini yapılandırdılar. 

Biraz göz gezdirirseniz, ünlü patates çeĢitlerinden baĢlayarak öğrenme deneyimleri 

bulabilirsiniz: beyaz, kırmızı ve mor. 
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Eğitimi teĢvik etmek için Küresel Kampanya: “Temel haklardan gerçeğe” 

 

Irina Frentiu, (Ġlkokul Öğretmeni)  

“Avram Iancu” Gymnasium, Romanya 
 

 Küresel Eğitim Kampanyası, bir STK ağı, meslek birlikleri ve resmi olmayan 

vatandaĢ grupları tarafından dünya çapında uygulanan yıllık bir etkinliktir. Pro eğitim 

kampanyasının sivil toplum tarafından eğitim alanında küresel krizle mücadele hedefiyle 

hayata geçirilen bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Hareketin misyonu, hükümetlerin 

yüksek kaliteli, ücretsiz, kamu eğitim hizmetlerine yönelik evrensel hakkı sağlamaya yönelik 

tedbirlerini teĢvik etmektir. 

        Bu yılki edisyon sloganı: “Temel haklardan gerçeğe kapsayıcı, kamuya açık, yüksek 

kaliteli, ücretsiz eğitim hizmetleri”, kamuoyunu sürdürülebilir kalkınma için dördüncü hedef 

olan „ kapsayıcı, adil eğitim hizmetleri sunma hedefine ulaĢmak için harekete geçirmeyi 

amaçlıyor. her insan". 

       2020 yılı eğitim için çok önemli. Ayrıca Global Pro Education Campaign için de 

hareketin 22. yıl dönümüne ulaĢması önemli bir yıl. 

Romanya ulusal bağlamından baĢlayarak, bu yılki baskıda takip ettiğimiz hedefler Ģunlardır: 

karar faktörleri ve genel kamuoyunun geniĢ kategorilerdeki Romen çocuklar için eğitim 

risklerine iliĢkin farkındalığı; adil eğitim eriĢimini sağlayan etkili önlemleri teĢvik etmek; 

Romanya'daki her çocuk için kaliteli eğitim hizmetlerine iliĢkin karar süreçlerine öğrencilerin 

katılımını teĢvik etmek ve kolaylaĢtırmak. 

      “Save the Children” adlı STK ile Romanya Eğitim Bakanlığı arasındaki ortaklığa göre, 

Romanya okulları Küresel Eğitim Kampanyası faaliyetlerinin uygulanmasına yardımcı 

oluyor. 

          7-13 Aralık 2020 tarihleri arasında, ilkokul öğretmeni olarak, eğitimin insan 

hayatındaki önemli rolüne adanmıĢ kampanya etkinliklerine 4. C sınıfı ile katıldım. Bu 

önermeden yola çıkarak öğrencilerimle birlikte bazı zorluklar tespit ettik: Pek çok çocuk 

eğitim hakkından yararlanamıyor, 10 çocuktan biri okula gitmiyor, pek çok çocuk okulu 

bırakıyor, aralarında farklar var. farklı ortamlardan gelen öğrenciler, özel gereksinimli 

çocuklara ayrımcılık. 

Bu hafta boyunca, zorlu pandemik öğrenme zorluklarında bile öğrencilerimin eğitimin temel 

rolünü anlayabildiğini söylemekten memnuniyet duyuyorum. Kendi yaĢ aralığındaki 

öğrencilerin karĢı karĢıya olduğu hassas sorunları belirlediler ve eğitim alanındaki küresel 

krize karĢı bazı uygulanabilir çözümler geliĢtirdiler. 



” ”, Proje uygulanması esnasında toparlanan bilimsel proje dergisi: ”Bölgesel 
Ġçerikten BaĢlayarak Eğitim Teknikleri GeliĢtirme” 

 
 

30 
 

Önerdiğim kampanya etkinliklerinin öğrencilerim üzerinde önemli bir duygusal etkisi oldu. 

Mesajlarını çizimler, kolajlar, mektuplar veya dilekçelerle yetkililere iletme konusunda 

ısrarcıydılar. 

 

 

4. sınıf C ile kampanya açıklaması 

 Proje BaĢlığı:” From the fundamental right of education to reality” 

 Projec amacı: Ücretsiz, kaliteli, kapsayıcı eğitim hakkı konusunda kamuoyu bilinci. 
                                    Yasal eğitim hakkının gerçekçi bir tedbire dönüĢtürülmesi için gerekli 

tedbirler konusunda kamu otoritelerine sinyal göndermek. 

 Kampanya Hedefleri: 

 Öğrencilerin eğitim alanında sağlık krizinin yarattığı sorunları belirlemeye ve çözüm 

üretmeye teĢvik edilmesi. 

 
*  Korunmasız çocuklar üzerindeki etkiyi ele almak için acil önlemler alma ihtiyacı 

vurgulanarak sağlık krizi Covid-19 tarafından oluĢturulan eğitim risklerine iliĢkin genel 

kamuoyu ve karar faktörlerinin farkındalığı. 

*Öğrencilerin eğitim alanında sağlık krizinin yarattığı sorunları belirlemeye ve çözüm 

üretmeye teĢvik edilmesi. 

*Eğitim camiasının öğrenci, öğretmen ve velilerin eğitim hakkı ile ilgili öncelikleri 

konusunda Rumen parlamento ve hükümet üyelerine mesaj göndermek 

 Hedef Grup: 4. sınıf C öğrenciler 

 Beklenen Sonuçlar: 

-Öğrencilerin temel eğitim hakkının rolüne iliĢkin farkındalıkları; 

-Eğitim camiasında iĢbirliği ve kabulün öneminin altını çizerek; 

-Özel gereksinimli veya savunmasız öğrencilere yönelik ayrımcılığa iliĢkin kamu zihniyetinin 

değiĢtirilmesi. 

 Materyaller 

 Çizimler,kolajlar 
 Mektuplar, 
 makaleler, 

 kamu dilekçeleri, 
 ÇalıĢma Süresi: 7-th – 13- Aralık 2020 

 Değerlendirme:  

 Sınıfta öğrenci çalıĢmaları sergisi, 
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 Kampanyayı okul weeb sitesinde teĢfik etme . 
 

 

 

Bir öğrenciden açık mektup: 
13 Aralık 2020, Aralık 

Ekselansları, Sayın BaĢkan, 

Romanya Hükümetinden Sayın Bakanlar 

 

           Eğitim hakkı ve tüm çocuklara eĢit Ģans ile ilgili bazı Ģeyler sormak istiyorum. 

           Benim bakıĢ açıma göre, tüm çocukların eğitim hakkı vardır, ancak hepsinin bu hakkı 

kullanma imkanı yoktur. Hepimiz biliyoruz ki, bazı insanlar Ģiddetli yoksullukla karĢı 

karĢıyadır, bazı ebeveynler izolasyon, sağlık sorunları veya çocukların özel ihtiyaçları 

nedeniyle çocuklarını okula gönderme olanağına sahip değildir. Çocukların terk edilmesi ve 

çocukların yetiĢkinlerden destek görmemesi de sorunlardır. 

          Romanya devlet temsilcileri olarak sizlerin bu durumlara yardımcı olmanız gerektiğini 

düĢünüyorum. Bu nasıl yapılır? Eh, her durumda uygun gördüğünüz gibi. Bazı önerilerde 

bulunmak istiyorum: BaĢarılarını sağlamak ve çalıĢmalarını kolaylaĢtırmak için onlara okul 

malzemeleri, giysi, yiyecek, ücretsiz ulaĢım ve özel ihtiyaç durumunda, özel bakım ve dikkat 

verin. 

           Daha etkin, eĢit, keyifli, tüm zorlukların üstesinden gelen bir eğitim için sesimin 

duyulacağını ve sizin de gerekli adımları atacağınızı düĢünerek, geleceğin Romanya'sı adına 

size teĢekkür etmek istiyorum. 

         Tüm Samimiyetimle,   
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Pop Georgiana-Dariana, (4-C sınıfında Öğrenci, 
 „Avram Iancu” Gymnasium, Dej, Romanya 

 



” ”, Proje uygulanması esnasında toparlanan bilimsel proje dergisi: ”Bölgesel 
Ġçerikten BaĢlayarak Eğitim Teknikleri GeliĢtirme” 

 
 

33 
 

Ders Planı 

 

Öğretmen: Herineanu Daniela Luiza 

Avram Iancu School 

BaĢlık: Obtaining fabric,from wire 

Ders Türü: commnunication of new knowledge 

Hedefler:          

H1 – fotoğraf ve açıklamalara dayalı olarak kumaĢ, kumaĢ ve örgüyü tanımlamak 

H2 – resimlerden ve tanımlardan baĢlayarak kumaĢları tanımlamak için 

H3 – görsellere ve açıklamalara dayalı olarak teknolojik süreci (eğirme, dokuma, örme) 

tanımlamak 

H4 – Resimlere ve tanımlara dayalı teknolojik prosedürleri tanımak 

H5 – ÇalıĢma sayfasını kullanarak kumaĢları görsellere göre sınıflandırmak 

H6 – verilen çalıĢma sayfasını kullanarak kumaĢ endüstrisindeki teknolojik süreçleri 

sınıflandırmak 

H7 – sorunları bitmiĢ bir ürünün fiyatına çözmek 

 

Stratejiler: 

1. konuĢma, açıklama, beyin fırtınası, grafikler 

2. etkinliği düzenleme yolları – bireysel ( çevrimiçi) 

3. değerlendirme: sözlü sorular, etkileĢimli yazılı sorular, çalıĢma sayfası 

4. kaynaklar: bilgisayar, video projektör, çalıĢma sayfası 
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AġAMA ĠÇERĠK 

Ice breaking       Öğretmen hammaddeyi (koyun ve pamuk) ve nihai ürünü (elbise ve takım 

elbise) temsil eden resimleri gösterir. Öğrencilerden hammaddenin (pamuk ve 
yünün) nihai ürünlere (kıyafetler) nasıl geldiğine dair görüĢlerini belirtmeleri 
istenir. ) 

 

 

Tekrar 

 

Içerik ve 

amaçlatın 

bildirilmesi 

Biliyorum:  
Öğretmen, öğrencilerin öğrenme süreci için gerekli olan bilgilerinin kısa bir 

revizyonunu yapmak için sorular sorar: kumaĢın tanımı ve sınıflandırılması, 
bütçenin ve ürünün fiyatının hesaplanması (matematik). 

Yöntem: Biliyorum, bilmek istiyorum, öğrendim 
 

Biliyorum 
-önceki bilgiinn 

hatırlanması 

Bilmek istiyorum 
-Öğrenci 

görüĢmelerinden 

baĢlayarak hedeflerin 

anlaĢılması 

Öğrendim 
- yeni içeriğin 

belirlenmesi 

Teksil lfleri nedir? Tekstil liflerinin 
tanımını yap 

 

Tekstil liflerini nasıl 

sınıflanbdırabiliriz? 

Tekstil lifleri elde etmek 

için kullanılan teknlojik 
süreçlere örnek ver. 

 

Tekstil liflerine 

örnekler ver. 

Tekstil liflerini 
tanımlamak için. 

 

 

Bilmek istiyorum: 

TartıĢmalar yoluyla öğrenciler hedefleri belirler. 
 

 

H1 

     KumaĢların grafiğini kullanarak:lifler,teller,kumaĢlar,örmeler öğretmen 
bunları öğrencilere sunar.Öğrencilerle yapılan tartıĢmalar, resimler ve kısa 

videolar üzerinden kumaĢların tanımları gösterilir. 

Dikkati toplamak için Beytin Fırtınası Yöntemi 
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H2 

 

 

 

H3 

 

H4 

 

Tekstil endüstrisinde kumaĢlar ve teknolojik iĢlemler 

-Performanslara ulaĢmak için didaktik süreç (doğru anlamlandırmayı 

anlama) 

 

 

 

Bu tartıĢmalar sayesinde kumaĢlar ve örgüler arasındaki farklar vurgulanıyor. 

Öğrenciler fotoğrafları kullanarak kumaĢları ve örgüleri tanımlar. 
           

    Öğretmen bir grafik kullanarak teknolojik süreçleri sunar ve öğretmenin 
öğrencilere gösterdiği fotoğraf ve videolara dayalı olarak tanımları belirlenir. 
    Öğrenciler kumaĢ, kumaĢ, örgü gibi bazı yeni kavramları daha iyi anlarlar. 

 

Teoriden 

pratiğe 

H2 , H4 

Öğretmen, örgülerden (t-shirt, spor takım elbise, çorap, atkı, Ģapka, pijama) ve 
kumaĢlardan (elbise, etek, pantolon, ceket, kaban) ve ayrıca bazı örgü aletleriyle 

yapılan nihai ürünlerin fotoğraflarını ve kısa videolarını sunar. örgü iğneleri gibi. 
 

 Dönüt verme Öğretmen öğrencilerden kumaĢları ve teknolojik süreçleri sınıflandırmak için 
dairelerdeki boĢlukları doldurmalarını ister. 
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H5 , H6  

 

Pratik Videoyu kulanarak bleklik yap. 

 

 

Kaynakça: 

M. Mocanu, M. Dache, L.I. Săndulescu, Educație tehnologică și aplicații practice. Manual 

pentru clasa a VII-a,   Editura Aramis, București, 2019.  

 

ÇalıĢma kağıdı 

Entegre yaklaĢım-Teknolojik Eğitim,Biyoloji,Coğrafya,Fizik,Kimya,Matematik,Rumence 

                                                                7.Sınıf 

 AĢağıdaki ÇalıĢmayı Çözünüz. 

1. Biyoloji 

Doğal tellerin kökenini belirtin.Örnekler verin 

2. Coğrafya                                                                                                                

Tellerin ve diğer ürünlerin elde edilmesinde hammadde olan hayvan ve bitkilerin 

yetiĢtirildiği alanları belirtiniz. 

3. Fizik 

 Bir kızağı çeken telde görünen gücü adlandırın 

4. Chemistry  

                   Bir tel üzerinde gerçekleĢtirilebilen fiziksel ve kimyasal bir olayı adlandırın. 

5. Rumence  

ben. tel veya bilezik kelimesinden baĢlayarak beĢ satırlık bir Ģiir yazın ii. Cümleyi 

açıklayın: Hikayenin kırmızı telini takip edin. 
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6. Maths  

Belirle: 

i. Bileklik yapmak için gereken bütçe,  

tiftik 10 lei, karton  1 Lei and eliĢçiliği  5 lei. 

ii. 30 lei kar 

7. Beden Eğitimi 

Ġp kullanarak yapılan bir spor öner.. 

8. Teknoloji Tasarım 

Videoyu izleyerek bileklik yap. 

https://youtu.be/kGgFgCMbelk 

 

 

 

  

https://youtu.be/kGgFgCMbelk
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