
İYİ UYGULAMA VE ÖRNEK

EKLEME KILAVUZU

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Bölümü tarafından

hazırlanan "Temel Eğitim Bilişim Ağı (TEBA)" web sitesine erişim için

http://bursa.meb.gov.tr/teba adresine giriniz.

Ana sayfada yer alan « » butonuna basınız.

«                » panelinden; Kurumunuza ait "BURBİS Kullanıcı Adı ve Şifrenizi" 

ilgili alanlara yazdıktan sonra  « » butonuna basınız.

Giriş yaptığınızda otomatik olarak TEBA ana sayfasına yönlendirileceksiniz.

Sağ üst köşede bulunan "Kurum Kodunuza" tıklayarak kurumunuza ait

yönetim paneline giriş yapınız.
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Yönetim Paneli’ne ulaştıktan sonra yeni "İyi Uygulama ve Örnek" girişi için;

«                                               » butonuna tıklayınız.

Karşınıza gelen ekranda "TEBA Kullanım Sözleşmesini" dikkatlice okuyunuz ve

kabul ediyorsanız, « » butonuna tıklayınız.

« » butonuna tıklarsanız iyi uygulama ve örnek ekleyemeyecek,

bir önceki ekrana yönlendirileceksiniz.

***TEBA Kullanım Sözleşmesinde geçen uyarılar bağlayıcı nitelikte olup bu şartlara uymayan

içerikler kesinlikle onaylanmayacaktır.

Karşınıza gelen ekranda daha önce yüklediğiniz iyi uygulamalar listelenecektir.

Yeni bir iyi uygulama ve örnek yüklemek için « » butonuna basınız.

***Bu ekranda iken, istemeniz durumunda "e-PAS" ve "1 Milyon Öğretmen 1 Milyon Fikir"

butonlarını kullanarak çalışmalarınızı bu platformlarda da paylaşabilirsiniz.
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DİKKAT: Açılan sayfadan iyi uygulama ve örneğinizle ilgili bilgileri doldururken

lütfen aşağıdaki açıklamaları dikkate alınız. Kılavuzda yer alan açıklamalara ve

http://bursa.meb.gov.tr/teba adresindeki "içerik ekleme kurallarına" uymayan iyi

uygulama ve örnekler kesinlikle onaylanmayacak ve yayınlanmayacaktır.

Çalışma Türü: Bu alanda açılır menüde «İYİ UYGULAMA VE ÖRNEKLER» ana

başlığının altında bulunan aşağıdaki seçeneklerden birini seçiniz.

❑ Okul İyi Uygulamaları: Okul çapında gerçekleştirilen iyi uygulama örnekleri.

❑ Bireysel İyi Uygulamalar: Kurumdaki bir öğretmen ya da idareci tarafından

gerçekleştirilen iyi uygulama örnekleri.

Çalışma Adı: Bu bölüme iyi uygulama ve örneğinizin adını yazınız.

Çalışma Sloganı: İyi uygulama ve örneğiniz için üretmiş olduğunuz sloganı yazınız.

Logo: İyi uygulama ve örneğiniz için üretmiş olduğunuz logo görselini ekleyiniz.

Bunun için « » butonuna tıklayarak ilgili görseli bilgisayarınızdan

seçebilirsiniz.

DİKKAT: Logo yüklenmezse sistem otomatik olarak standart «TEBA

logosu» yükleyecektir. Bu nedenle çalışmanızın logosu yoksa bile,

mümkün olduğunca çalışmanızı ifade edebilecek bir fotoğraf

yüklemeniz görünürlüğünü artırmak için faydalı olacaktır.
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Çalışma Sahibi 2, 3, 4, 5: İyi uygulama ve örneğinizin sahibi okullar açılır

listeden seçilecektir. Eğer iyi uygulama ve örneğinizi sadece kendi okulunuzda

uyguluyorsanız bu alanları boş bırakınız. Kendi okulunuzun haricinde en fazla

ayrı ayrı 4 okul seçebilirsiniz.

Çalışmanın Uygulandığı Okul: Çalışmanız, sahibi olan okullar dışında başka

okullarda da okulunuzun koordinesinde uygulanıyorsa; uygulandığı

okulu/okulları açılır listeden seçiniz. « » özelliğini

kullanarak okulları bulabilirsiniz.

Kategori: Açılır listeden iyi uygulama ve örneğinize en uygun kategoriyi seçiniz.

Listedeki herhangi bir kategoriye uymuyorsa "Diğer" seçeneğini işaretleyiniz.

Hedef Kitle: Açılır listeden iyi uygulama ve örneğinizin hangi sınıf seviyelerinde

uygulandığını seçiniz.

Başlangıç Tarihi: Tıkladığınızda açılan takvimden iyi uygulama ve örneğinizin

başlangıç tarihini seçiniz.

Tanıtım Filmi: « » butonuna basarak varsa bilgisayarınızda kayıtlı olan

tanıtım videosunu yükleyiniz (en fazla 35mb).
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Çalışmanın Özeti: Bu bölümde çalışmanın kısa bir özeti yapılacaktır. Metnin çok

uzun olmaması, okuyana çalışma hakkında fikir vermesi ve merak uyandırması

önemlidir.

Çalışmanın Özgünlüğü: Bu bölümde çalışma konusu ile ilgili eğitim literatüründe

yer alan kuramsal bilgilere, benzer çalışmalara değinilecek, çalışmanın

özgünlüğü ile ilgili bilgilere sade bir şekilde değinilecektir. Abartılı ifadelerden

kaçınılmalıdır. Örneğin; “Bu konuda Türkiye’de daha önce yapılmış çalışma

yoktur” ifadesi yerine “Türkiye’de bu konuda daha önce yapılmış bir çalışmaya

rastlanmamıştır” ifadesi daha uygun olacaktır.

Çalışmaya Neden İhtiyaç Duyulduğu: Bu bölümde çalışmaya neden ihtiyaç

duyulduğu ve çalışma fikrinin nasıl oluştuğu anlatılacaktır.

Problem Durumu: En fazla 5-6 cümle ile çalışmanın problem durumundan

bahsedilecektir.

Çalışmanın Amacı-Çalışmanın Hedefleri: Amaç ifadesinde çalışmanın

tamamlanması ile ulaşılmak istenen sonuç, hedef ifadelerinde ise bunu

gerçekleştirmek için gerçekleştirilmesi gereken alt amaçlar olmalıdır. Hedefler

mümkün olduğunca sayısal olarak, zaman sınırlı belirlenmelidir.

Yöntem: Uygulanan yöntemlerden kısaca bahsedilecektir. "Çalışma kapsamında

… yöntemlerinden yararlanılmıştır." şeklinde belirtilerek bu yöntemlerden nasıl

yararlanıldığı açıklanmalıdır.

Plan: Çalışma planı, zaman çizelgesi, görev dağılımı, hangi faaliyetlerin nasıl

belirlendiği gibi hususlar tablolardan yararlanarak açıklanacaktır. Bu bölümde

yer alan metin editörünün tablo özelliği ( ) kullanılabilir.
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Çalışmanın Uygulanması: Gerçekleştirilen uygulamalar akıcı bir anlatımla, çalışma

planına uygun biçimde kronolojik olarak açıklanacaktır.

İzleme ve Değerlendirme: Uygulamanın nasıl izlendiği ve değerlendirildiği, izleme

değerlendirme sonuçlarından nasıl yararlanıldığı açıklanacaktır.

Paydaşlara Sağlanan Katkılar, Amaç Ve Hedeflere Ulaşma Düzeyi: Öğrenci, öğretmen,

veli, idareci ve diğer paydaşlara sağlanan katkı ve faydalardan bahsedilecektir.

Sürdürülebilirlik ve Yaygınlaştırılabilirlik: Çalışmanın diğer okul/kurumlar için model

olabilirliği ve yerel ya da ulusal düzeyde yaygınlaştırılabilirliğinden bahsedilecektir.

Dikkat: «Fotoğraf» alanına yükleyeceğiniz «1. fotoğraf" çalışmanızın TEBA ana

sayfasında görüntülenecek haberinde otomatik olarak kullanılan manşet

fotoğrafı olacaktır. Buraya haberde manşet fotoğrafı olarak görünmesini

istediğiniz fotoğrafı yükleyiniz. Boş bırakırsanız sistem standart TEBA fotoğrafı

atayacaktır.

Dokümanlar: « » butonuna tıklayarak bilgisayarınızda kayıtlı olan

dokümanı yükleyebilirsiniz.

Fotoğraf: « » butonuna tıklayarak bilgisayarınızda kayıtlı olan

fotoğrafları yükleyebilirsiniz.

***Haber 
Manşet 

Fotoğrafı
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Tüm bilgileri doğru girdiğinize emin olduktan sonra «             » butonuna basınız.

Yeni "İyi Uygulama ve Örnek" eklediğinizde çalışmanızın «Onay» bölümünde,

«Onay bekliyor» uyarısı görünecektir.

Çalışmanız, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan «Temel

Eğitim Bilişim Ağı İnceleme Komisyonu» tarafından incelenecek;

• Onaylanırsa direkt yayınlanacaktır.

• Onaylanmazsa nedeni ile birlikte okul yönetim panelinizde görünecektir.

Çalışmanız onaylandıysa, İyi Uygulama ve Örnekler Modülünde ve ana

sayfadaki haberler bölümünde yayınlanacaktır.

Sisteme eklenen çalışmanız okul yönetim panelinizde yukarıdaki gibi listelenecektir.

«                » butonuna basarak tanıtım videosunu izleyebilir,

«                » butonuna basarak yüklediğiniz dokümanı görebilir,

«                » butonuna basarak çalışma metninin detayını görebilir,

«                » butonuna basarak çalışmanızı düzenleyebilir,

«                » butonuna basarak çalışmayı tamamen silebilirsiniz.
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