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1. PROJENİN ADI VE KONUSU: Oku ve Paylaş 

2. PROJENİN UYGULAMA YERİ: Özel Antalya Envar Okulları Ortaokulu 2018-2019 

Eğitim-öğretim döneminde 5. Sınıflarla başlar ve öğrenciler 7. Sınıftan mezun oluncaya kadar 

devam eder. 

3.PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Okul yönetim kadrosu, ilgili sınıf rehber öğretmenleri, Türkçe 

zümresi ve rehberlik servisi. 

4.MEVCUT DURUM: Türkiye Geneli Merkezi Sınav Uygulamalarında tespit edilen durum 

değerlendirmeleri sonucunda görülmüştür ki; Türkiye genelinde ve okulumuz özelinde 

öğrencilerin Okuma-Dinleme-Yazma konularında geliştirilmeye ihtiyacı vardır.  Aynı zamanda 

yapılan akademik başarı sınavlarında öğrencilerin okuma ve anlamaya dayalı konularda 

yeterince gelişemedikleri, bakış açısı kazanamadıkları gözlemlenmiştir. Okulumuzda 

uygulanmakta olan 4/4’lük Eğitim Modeli gereğince Eleştirel Düşünme, Yenilikçi ve Özgün 

Düşünmenin gerçekleşebilmesi için eleştirel okumanın ve bunun yanında okuduğu bilgileri 

karşısındakiyle paylaşmanın hazzı yaşanmalıdır. 

4. PROJENİN AMACI VE GEREKÇESİ: Öğrencilerimiz  Okuma-Dinleme ve Yazma 

kazanımlarında farklı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duymaktadır.Velilerimizin, Türkçe 

zümresinin ve Rehberlik servisinin de tespitleri bu tür bir uygulamaya ihtiyaç duyulduğunu 

göstermektedir. Bu çalışma sonucunda, öğrencilerin yukarıda belirtilen mevcut sorunları da 

çözüme kavuşacaktır. En son noktada ise Envar mezunu profilini belirleyecek olan bu 

uygulamada; “Envar mezunu nasıldır, nedir, ne yapar?” gibi soruların “Envar mezunu 

entelektüel kazanımları olan, doğru okuyan, anlayan ve yazan kişidir.” gibi cevapları olacaktır. 

5. PROJE YARARLANICI/YARARLANICILARI KONUSUNDA BİLGİLER: 
Uygulamanın başlangıcı 5. Sınıflardır. Her sene 5. Sınıflarla başlayıp 7. Sınıftan mezun 

oluncaya kadar devam eder. 

6. PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI/ÇIKTILARI: Öğrencilerin, okuma-yazma-

dinleme kazanımlarında gelişmeleri, seçme ve yerleştirme sınavlarında başarı düzeylerinin 

yükselmesi, “Envar mezunu entelektüel kazanımları olan, doğru okuyan, anlayan ve yazan 

kişidir.” profilinin oluşması ve bu profilin Envar algısını güçlendirmesi beklenmektedir. 
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7. PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI:  

 

1. Her sınıf için öğrenciler 2 gruba ayrılır. 

2. Gruplara ayrılan öğrenciler arasında okunmak üzere önceden belirlenen kitaplar 

paylaştırılır. 

3. Öğrenciler paylaştırılan kitapları belirtilen sürede okurlar. (1 ay ya da 3 hafta) 

4. Öğrencilere dağıtılan kitapların veli tarafından da okunması sağlanır. 

5. Grup içindeki her öğrenci farklı bir kitap okur. (Bu şekilde 1 kitap her grupta bir kişi 

tarafından okunmuş ve paylaşılmış olur.)her sınıftan en az iki kişi aynı kitabı okur. 

6. Her sınıftan aynı kitabı okuyan öğrenciler bir araya getirilir ve yeni paylaşım grupları 

oluşturulur. 

7. Okunan kitaplar 1 ay sonra gruplarda tartışmayla açılır ve önceden hazırlanan bilgiler 

paylaşılır. 

8. Paylaşımlar, öncelikli olarak kitaba dair bilgilerden daha sonra kitabın öğrencide 

bıraktığı etkilerden(Duygu, düşünce v.b.) oluşur. 

9. Sunum esnasında velilerimiz de okula davet edilir, öğrenciye veli tarafından soru 

sorulması sağlanır. Böylece öğrenci-veli etkileşimine katkıda bulunulur. Ayrıca sürece 

veli de dahil edilmiş olur. 

10. Öğrenciler, yapacakları paylaşımları önceden iki kısım halinde düzenli bir şekilde 

kâğıda dökerler.  1. Kısımda, kitap hakkında bilgi; 2. Kısımda duygu ve düşünceler yer 

alır.(Form hazırlanır.) 

11. Aylık olarak yapılan grup paylaşımlarından sonra sınıflar düzeyinde her gruptan aynı 

kitabı okuyan öğrenciler bir araya gelerek ortak bir form oluşturacaklardır. 

12. Aylık olarak hazırlanan ortak formlar bir araya getirilerek “Okuma Panosu” olarak 

hazırlanmış olan panoya asılır. (Pano paylaşımı için “Oku ve Paylaş” adıyla Kitap 

okuma panosu oluşturulur.) 

13. 7. sınıf öğrencileri için daha çok oku-yaz-paylaş şekline dönüştürülen projenin 3. 

ayından sonra ayda bir olmak üzere özgün eserler (Şiir, Deneme vb.) ortaya koymaları 

istenir.  

14. 7. Sınıf öğrencileri için projenin 3. ayından sonra ilk 3 ay boyunca ayda bir defa olmak 

üzere özgün eserler (Şiir, Deneme vb.) ortaya koymaları istenir. İkinci 3 ay boyunca ise 

2 haftada bir özgün eserler (Şiir, Deneme vb.) ortaya koymaları istenir. 

15. Öğrenciler tarafından kaleme alınan bu eserler 7.  Sınıflarda proje kapsamında okul web 

sitesinde paylaşılır. Ayrıca 7.  sınıflar düzeyinde ise eserlerin farklı yayın mecralarında 

(okul dergisi) da yayınlanması sağlanır. Yarışmalar düzenlenebilir, il veya ülke 

çapındaki yarışmalara öğrenciler yönlendirilir. 

16. Mümkün olduğunca yazarlarla atölye çalışmaları yapılması uygun olur. 

17. Yapılan işlemlerim kayıt altına alınması amacıyla etkinlik formu düzenlenir ve ilgili 

öğretmen tarafından aylık olarak bu formlar doldurulur. 
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8. PROJENİN UYGULANMA YÖNTEM VE YÖNETİMİ:  

1. Öğrencilerin 5.-6.-7. sınıflar düzeyinde yazarlarla ve yayıncılarla görüşmeleri sağlanır. 

2. Senede iki defa olmak üzere, velilerin de izleyici olarak katılacağı, öğrenciler arasında 

“Açık oturum” ve “Münazara” programları düzenlenir. 

3. “Münazara” programı, öğretmenler tarafından seçilen öğrencilerle her sınıf düzeyinde 

yapılır. “Münazara” programı yarışma şeklinde yapılır. Yarışma sonucunda ödüller 

verilir. Böylelikle “Münazara” teşvik edici bir özellik kazanır. 

4. Kitap listesi hazırlanması için bir komisyon oluşturulmalıdır. 

5. Bir kitap her grup için sadece bir öğrenci tarafından okunacaktır.  

9 PROJENİN GELİR-GİDER ANALİZİ:  

Kitap maliyeti: 5. ve 6. sınıflar geçmiş yıllardan kalan okuma odasındaki kitapları 

kullanacaktır. 7. Sınıflar ise: 4 sınıfa yirmişer kitap 4x20=80 kitap. Kitap maliyeti sınıf başına 

bireysel 20TL toplanacak. 20 kişiden 400TL elde edilmiş olacak. Toplam 1600 TL kitap 

maliyeti olacaktır. Öğrenciler kendi alacakları için de kitapları sahiplenecekler ve okuma 

konusunda daha özenli olacaklardır.  

10. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE AİT DEĞERLENDİRMELER:  

Uygulamanın sürdürülebilirliği yönetim mekanizmasının desteği ve uygulamayı yürütecek olan 

öğretmenlerin sistematik takiplerine ve süreçlerin izlenmesine bağlıdır. Okul kararlılığı ve veli 

desteği ile sonuç alınabilir. 

11. PROJENİN EKLERİ: Projenin uygulanmasını tümüyle üstlenecek veya işbirliği şeklinde 

katkı sağlayacak hizmet sağlayıcı veya varsa danışman niteliğindeki kişi veya kuruluşların 

özgeçmişleri başvuru dosyasında bulunmalıdır. Ayrıca eğer gerekliyse yapılacak çalışmaları 

özetleyen çizim, kroki veya harita niteliğindeki tamamlayıcı bilgilere de yer verilmelidir. Proje 

hazırlama aşamasında fayda sahipleri belirlenmeli ve bu kişilere ait başvuru formlarındaki 

bilgiler bilgisayara girilmelidir. Sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması ile ilgili projelerde bu 

listenin eklenmesi zorunlu değildir. 

 

Zübeyir DEMİREL      F. Duygu YUMŞAK     Özlem ÖZÇAKIR 

Türkçe Öğrt.          Türkçe Öğrt.   Türkçe Zümre Başkanı 

 

  Yüksel ARSLAN 

   Okul Müdürü 


