
PROJENİN ADI: 
 
ŞAİRLER YOLU 
 

PROJENİN GEREKÇESİ: 

 
Anlatım sanatları arasında en etkilisi şiirdir. Şiir ile öğrenme 
arasında doğru bir bağlantı vardır. Eski çağlardan beri şiir 
eğitimde kullanılmaktadır. Birtakım öğrenilmesi zor bilgilerin 
şiirleştirilerek insanlara sunulması öğrenmeyi 
kolaylaştırmaktadır. Ninnilerimizden Milli Marşı’mıza varana 
kadar şiir hayatımızın her yerindedir. Öğrencilerimizin şiirlerin 
dizelerinde sevgiyi, mutluluğu, kardeşliği, barışı, vatan ve 
millet aşkını ruhlarının derinliklerinde hissetmelerini sağlamak. 
Evrensel değerleri, farklı dünyaları şairlerin pencerelerinden 
keşfetmelerine olanak sağlamak. 
 

PROJENİN ÖZETİ: 

 
Şairler Yolu Projesi kapsamında 30 şair ve şiirler belirlenir. 
Merdiven iniş ve çıkışlarında rahatlıkla okunabilecek şekilde 
duvarlar süslenir. Öğrencilerin her gün kullandıkları şairler 
yolunda şiirin gizemli dünyasına girerek duygu ve düşünce 
boyutunda farkındalık yaşatılır. 
 

PROJENİN AMACI VE 
HEDEFLERİ: 

 
• Edebiyatın temel yapı taşlarından biri de şiirdir. Şiirin 

önemini kavratarak öğrencilerimize şiir dünyasının 
kapısını aralayıp bu dünyanın zenginliklerini 
farkettirmek. 

• Öğrencilerimizin Türkçeye olan ilgisini artırmak 
• Türkçeyi doğru kullanma şuurunu kazandırmak 
• Öğrencilerin anlama, kavrama  becerisini ve dili 

ustalıkla kullanmasını geliştirmek. 
• Şairlerimizi tanımaları, estetik duyguları ve edebi zevki 

geliştirmek. 
• Öğrencilerin hayal gücü ve sezgilerini  artırmak 
• Yeni ufuklar, bakış açıları kazandırmak 

 

PROJE İÇİN PAYDAŞ 
KİŞİ/KURUM/KURULUŞLAR 

 
Okul idaresi öğretmenler öğrenciler veliler. 
 

PROJENİN UYGULAMA 
ADIMLARI: 

 
 
 

• Şairlerin ve şiirlerin belirlenmesi 
• Göze hitap edecek şekilde tasarımlanması 
• Tablolar oluşturulması 
• Bodrum kattan en üst kata kadar bu tabloların estetik 

bir plan doğrultusunda öğrencilerin rahat görüp 
okuyabileceği şekilde duvarlara monte edilmesi. 
 

 

PROJENİN 
UYGULANACAĞI YER: 

 
Okul duvarları. 
 

PROJENİN BAŞLAMA VE 
BİTİŞ TARİHİ: 

 
Eylül 2016- Haziran 2017 
 



 

 

PROJENİN MALİYETİ: 
500 tl 

PROJE ÇIKTILARI: 

 
• Öğrenciler şairleri tanıyacak. 
• Şiire ilgileri artacak 
• Türkçeyi daha düzgün kullanabilecek 
• Kelime hazinesi gelişecek. 
• Milli duyguları farkındalığı artacak 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: 

 
Başlanan bu proje yıl içerisinde şiir panolarının yerleri 
değiştirilerek ve her eğitim öğretim yılında yenilenerek devam 
ettirilmesi düşünülmektedir. 
 

RİSKLER: 

 
Öğrencilerin ilgisizliği 
 

PROJEYİ HAZIRLAYAN: 
OKULUN ADI, 
HAZIRLAYANIN 
ADISOYADI, E-MAİL, TEL: 

 
ÇAKABEY İMAM HATİP ORTAOKULU 
 
 
 
Selim YILMAZ  
selimpdr@yahoo.com 
0532 579 11 14 

mailto:nigargultekin02@gmail.com


 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 


