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RAPOR FORMATI 
 
     Bilgisayarda 12 punto büyüklüğünde karakterler ile, tercihan "Times New Roman" stili kullanılarak yazılacak ve   
     aşağıdaki kesimlerden oluşacaktır.  

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

 

Yenilikçi Bilim Eğitimi Yöntemleri: Çocuk Üniversitesi 

 

Çocuk üniversitesi, çocukların üniversite ile etkileşim içerisinde, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek, 

bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, yargılama, sorgulama, soru sorma, merak duyma, sorun 

çözme gibi temel yaşam becerilerini kazandırmak amacıyla hazırlanmış bir projedir. Proje kapsamında 

çocukların bir yandan üniversiteyi tanımaları bir yandan da bilim ve sanatın eğlenceli boyutuyla 

tanışmaları hedeflenmektedir. Proje kapsamında, farklı disiplinlerde çalışmalar yürüten öğretim 

elemanlarının ve öğrencilerin, deneyimlerini ve etkinliklerini çocuk ve gençlerin ilgilerini bilime, 

bilimsel düşünceye ve sanata çekecek biçimde yapılandırarak aktarmaları planlanmaktadır. Çocuk 

Üniversitesi çalışmalarında temel amaç bilimsel olanın niteliğini, bilimsel düşünce yöntemini, yaratıcı 

ve özgün düşüncenin asallarını çocuk ve genç insanlar için ulaşılabilir kılmak olarak 

değerlendirilmektedir. Bu nedenle, özgün ya da yeni olan ister bilimin ister sanatın alanına ilişkin 

olsun, bilinenler arasında yeni bağlantılar keşfedebilen bireylerin varlığını gerektirdiğinden, bu 

program temel iki alan üzerine oturmaktadır: bilim ve sanat. 

 
Proje çalışması genel hatlarıyla;  

 

i. Eğitimi verilecek bilim dalının programından çocuklara ilginç gelebilecek, merak uyandıracak 

ve/veya edinecekleri bilgiler itibariyle fayda sağlayacak konuların seçilmesi, 

  

ii. Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin Program Geliştirme, Ölçme-Değerlendirme ve Drama Anabilim 

dallarından öğretim elemanlarının destekleri ile çocuklara uygun hale getirilmesi,  

 

iii. Tiyatro Bölümü ve gerekli alanlarda Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu desteği ile 

çocuklar ile uygulanması şeklinde yürütülmüştür. 

 

Proje kapsamında Elektronik Mühendisliği, Antropoloji, Toprak, Felsefe ve Astronomi ve Uzay 

Bilimleri bölümlerinin çocuklara uygun içeriğinin geliştirilmesi ve uygulanması planlanmıştır. Bu 

bölümlerin dışında Sanat Tarihi, Uluslar arası İlişkiler, Biyoloji, Bahçe Bitkileri, Entomoloji ve 



Jeofizik Mühendisliği bölümlerinden de katılımlar olmuş, bu sayede yeni programlar proje kapsamında 

faaliyet göstermiştir.  

 

Bu proje önerisi, dünyanın farklı ülkelerinde yürütülen 95 projenin değerlendirilmesi, daha önce 

üniversitemizde yürütülen TÜBİTAK destekli çalışmaların bu değerlendirmeler ile harmanlanarak 

güncellenmesi ve Türkiye’de yaşayan çocukların kültürel yapısına uygun olarak program 

geliştirilmesini amaçlanmıştır. Proje kapsamında ilgili bölümlerin programları gerek dünyadaki 

örnekler gerekse Eğitim Bilimleri Fakültemizdeki akademisyenlerin bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda 

güncellenecek, programların özelinde Ölçme ve Değerlendirme kriterleri geliştirilecek ve dünyanın 

farklı ülkelerinde benzer çalışmalarda belirli bir tecrübe ve kaliteyi yakalamış ülkeler ile ortak 

çalışmalar yürütülmüştür. 

 

Innovative Science Education Methods: Children’s University 

A Children’s University is an organization which aims to introduce children to the basic skills of 

life; such as scientific and critical thinking, creativity, reasoning, questioning, curiosity and problem 

solving. Children’s University intends to achive its goals in a way that children can learn by doing, 

experiencing, having fun and being in contact with the atmohsphere of the university. Thus 

Children’s University introduces children to the fun side of science and art at an early age. 

In this organization, teaching staff and students of the university transfer their experience and 

knowledge to the children and youngsters in a way which will make them interested in science, 

scientific thinking and art. 

The main purpose of Children’s University is to make the scientific method, the attributes of 

scientific knowledge and basics of creative thinking to be accessible for children and youngsters.  

Whether in science or in art, creating something new or unique requires to be able to make new 

connections with the existing knowledge, so this program is based on two subjects; science and art. 

 

Overview of the project work; 

 

i. Selection of science education program will be of interest to children, intriguingly, and / or will 

benefit from the information they obtain, 

 

ii. Program Development in the Faculty of Education, Department of Measurement and Evaluation 

and the branches of Drama for children with the support of the teaching staff, making appropriate 



 

iii. Department of Theatre and College Physical Education and Sport with the support of the 

required areas with the implementation of children 

was carried out as. 

 

Scope of the project and Electronics Engineering, Anthropology, Earth, Astronomy and Space 

Sciences and Philosophy for children is planned to develop and implement appropriate content. 

Except fot those sections department of the Entomology, Art History, International Relations, 

Biology, Horticulture, Geophysical Engineering has been participation from other parts of, has 

shown activity in this way, new programs under the project. 

 

Evaluation of the project carried out in 95 different countries in the world with this project, funded 

by TUBITAK studies conducted in the university before being blended with the updating of these 

evaluations in accordance with a program of cultural development of children living in Turkey is 

aimed.  Examples need to programs of the relevant departments under the project in the world will 

be updated in line with knowledge and experience in academics as well as our Faculty of 

Educational Sciences, Measurement and evaluation criteria developed in the case of programs, and 

similar studies in different countries of the world caught a certain quality of experience and studies 

were conducted in partnership with countries. 

 

Other Activities 

 

On 28 May 2010, Children's University Science Fair took place. Located within the University Soil 

Science Fair Science School Children event, Creative Ideas, Life Sciences, Insect Party School, 

Water School, School of Philosophy, Astronomy School, Human Rights, Theater, Little Gardeners 

training programs implemented by participating in workshops. In addition, who started work at the 

University Department of Child Development, Drama and Art Workshop under the title Science 

Fair implemented workshops. 

Approximate 5000 children participated in Science Fair. 

On September 24, 2010, Children's University  joined at the event Researchers Night" by 

TÜBİTAK was held on. The event held at the University of Bilkent University. Insect Festival 

Children's School, School of Philosophy, Astronomy School, Small Gardeners, School of 

Architecture, the original Garden Design, Water School, School of Earth Science, Creative Ideas, 



Life Sciences participated in Researchers Night event. 

Children's University constituted a promotion film to promote the activities and schools. 

 

On 8-9-10 June 2011,  "I. Workshop on Children's Universities in Turkey "was carried out with the 

support of the Embassy of the Netherlands. MATRA project and as an international participation of 

120 people participated in the workshop. The workshop which aims to establish Children's 

University has established important for universities. In addition, the workshop took place in 

Turkey as a speaker was invited to take part in other authorities has been Children's Universities. 

Science Fair held on June 10, 2011. Soil Science School, Creative Ideas, Life Sciences, Insect Party 

School, Water School, School of Philosophy, Astronomy School, Small Gardeners, Who shakes our 

world? training programs implemented by participating in workshops. In addition, the University 

Department of Child Development, Drama and Art Workshop who started work at under the title 

Science Fair implemented workshops. 

 

Children's University (was a founding member EUCU.NET) initiatives EUCU.NET and SiS- 

Catalyst Partner Conference with the title "From Providence to Evidence: Governance and Strategic 

Development of SiS Activities for Children and Young People in the Context of Change" between 

28-30 November 2011 date in ATAUM halls of the University of Ankara.  

 

II. Amaç  

Çocuk üniversitesi, çocukların üniversite ile etkileşim içerisinde, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek, 

bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, yargılama, sorgulama, soru sorma, merak duyma, sorun 

çözme gibi temel yaşam becerilerini kazandırmak amacıyla hazırlanmış bir projedir.   

Çocuklar proje kapsamında bir yandan üniversiteyi tanımaları bir yandan da bilim ve sanatın eğlenceli 

boyutuyla tanışmaları hedeflenmektedir. Bu temel hedef doğrultusunda, Üniversitenin toplumla 

bağlarının güçlendirilmesi, yakın gelecekte toplumda söz sahibi erişkin bireyler olarak yer alacak olan 

çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişmeleri, bilginin doğasına dair bilgi edinmeleri, 

doğru soru sormayı ve sorgulamayı öğrenen bireyler yetiştirmek projenin toplumdaki yansımalarıyla 

birlikte çarpan etki yaratması hedeflenen amaçlarıdır.   

Çocuk Üniversitesi projesi ile bilimsel bilginin yaratıcılığı ve yaratıcı düşünceyi destekleyecek biçimde 

paylaşılması ve bilim ve sanatın çocuklar için yeni ve çekici bir yolla somut gözle görülür hale 

getirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece bilimin ve sanatın bir grup insanın tekelinde ve yaşamın dışında 



bir alan olmadığı, tersine gündelik yaşamın hemen her alanında herkesi ilgilendiren konular olduğu 

gösterilebilecektir. Bilimin ulaşılamaz olduğu ya da sanatın bireyin gelişiminde önemli bir yeri 

olmadığı gibi önyargıların da böylelikle aşılması hedeflenmektedir. 

Proje kapsamında oluşturulması/geliştirilmesi ve yürütülmesi planlanan ve tüm bu genel amaçlar 

çerçevesinde birleşen eğitim programlarının, ilgili bilim dallarına özel amaçları da aşağıdaki maddeler 

halinde özetlenmiştir. 

1. Gündelik hayatımızda kullandığımız teknolojilere dair farkındalık yaratmak 

2. Çocukların doğanın işleyişi ile teknolojinin gelişimini özdeşleştirebilmelerini sağlamak 

3. Çocukların teknolojiyi tüketim amaçlı değil, üretim amaçlı kullanmasını sağlamak 

4. Gözlemleme, sorgulama ve problem çözme yetilerini kazandırarak yenilikçi ve yaratıcı 

çözümler üretmeye teşvik etmek 

5. Üretim mekanizmaları ve süreçlerine dair bilgiler verilerek yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin 

bilimsel çerçevede şekillenmesini sağlamak  

6. Çocukların bilişsel gelişim sürecini yenilikçi fikirler, tasarımlar ortaya çıkarmaya yönelik 

özgüvene dönüştürmek 

7. Öğrencileri toprak bilimi ile tanıştırmak ve toprak alanında bazı temel kavramlar konusunda 

anlayış geliştirmektir. 

8. Öğrencilerde toprağın önemi ve bundan dolayı da korunması ile ilgili bilinç geliştirmek. 

9. Öğrencilerin toprak ile ilgili olaylara eleştirel gözle bakma yeteneklerini geliştirmek.  

10. İlköğretim öğretmenlerinin toprak bilimi ile ilgili sınıflarında pratik olarak uygulamanın zor 

olacağı ilgi çekici etkinlikler geliştirmek ve bu etkinlikler yoluyla öğrencilerin bilime güven 

duymalarına yardımcı olmak. 

11. Öğrencilerin toprak teması yoluyla bilimin doğasını, bilimsel yöntemi keşfetmelerine  yardımcı 

olmak ve onların düşünerek, eğlenerek bilimin dinamik yüzüyle tanışmalarını sağlamak. 

12. Basit malzemelerle şaşırtıcı deneysel çalışmalarla öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini, 

problem çözme becerilerini kullanmalarını sağlamak. 

13. Kurulacak bir bilgi ve iletişim ağı ile toplumda toprağın önemi konusunda bilimsel temellerin 

atılmasına  ve  gelişimine katkı sağlamak. 

14. Gökbilim eğitimi ile temel bilimler adına toplumda bir bilimsel kültürün oluşturulmasını 

sağlamak  

15. Evrendeki işleyiş hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak 

16. Evrendeki işleyişin gündelik hayatımıza yansımalarına dair farkındalık yaratmak 



17. Matematik ve Fizik başta olmak üzere temel Fen Bilimleri’nin uygulamalı çalışmalarını 

yürüterek bilimin didaktik konularının uygulama alanlarını öğretmek 

18. Antropoloji programı ile insanlığın geçirdiği evrimin farkına varmalarını sağlamak 

19.  Çocukların, biyolojik açıdan kendilerini tanımalarını sağlamak 

20. İnsanlığın geçirdiği evrimi anlama yolunda kültürel ve biyolojik kalıntıların önemini 

kavranmasını sağlamak 

21. Anatomik ve biyolojik olarak bedeni tanıma ve sporun gelişimdeki önemini kavranmasını 
sağlamak 

22. Böceklerin en büyük tür sayısına sahip canlı grubu olduğunu bilir. 

23. Böceklerin büyüklüklerinin farklılık gösterebildiğini bilir. 

24. Böceklerin kanat, bacak ve anten sayılarını ve bunların işlevlerini bilir. 

25. Tüm küçük canlıların böcek olmadığını bilir. 

26. Bir canlı türünün böcek olup olmadığının ayrımını yapabilir. 

27. Birçok böcek ismi sayabilir. 

28. Böceklerin farklı besinlerle beslendiğini bilir. 

29. Tüm böceklerin zararlı olmadığını bilir. 

30. Yararlı böceklere örnek verebilir. 

31. Ürünlerinden yararlandığımız böcekler hakkında bilgi sahibidir. 

32. Doğal düşman böcekler (parazitoit ve predatörler) hakkında bilgisi vardır. 

33. Böceklerin biyolojik dönemlerini (yumurta, larva, pupa ve ergin) bilir ve birbirinden ayırt 
edebilir. 

34. Böceklerin çok ilginç yaşamlara sahip olduğunu bilir. 

35. Sürünen bir canlıdan uçan bir canlının meydana gelişini anlatan metamorfoz (başkalaşım) 
hakkında bilgisi vardır. 

36. Çok küçük olan böceklerin biyolojisinin incelenmesi için bazen büyüteç veya mikroskop 
kullanmak gerektiğini bilir. 

37. Böceklerin bitkilerde tozlaşmayı sağlayarak ürün artışına neden olduğunu bilir. 

38. Ürünlerinden yararlandığımız böcekler (bal arısı, ipek böceği, boya yapımında kullanılan 
böcekler vd) hakkında bilgi sahibidir. 

39. Gezegenimizi temizleyen çöp, leş ve dışkıları yok eden böcekler (Karınca, Leş böcekleri, 
Bok böcekleri vb.) hakkında bilgi sahibidir. 

40. Zararlı böcekleri yiyen faydalı böceklerin çiftçilerin işlerini nasıl kolaylaştırdığını bilir. 

41. Böceklerin birçok bilimsel çalışmalarda kullanılarak insanlığa katkı sağladığını bilir. 

42. Böceklerin birçok sanatsal faaliyetlere (resim, şiir, müzik, film, tiyatro) ilham kaynağı 
olduğunu bilir. 

43. Böceklerin işlevi ve insanlara olan katkısının neden daha önce kendisine anlatılmadığının 
sorgulamasını yapar. 

44. Farklı böceklerin farklı yaşam alanlarına sahip olduğunu bilir.  



45. Böceklerin yaşaması için önkoşul olan temel gereksinimler (besin, su, üreme, yuva ve 
korunma) hakkında bilgi sahibidir. 

46. Tüm böceklerin zararlı olarak görülemeyeceği, zararlı böcekleri baskı altına alan böceklerin 
varlığından haberdardır. 

47. Memeliler dahil birçok canlının böcekleri ana besin kaynağı olarak kullandığını bilir. 

48. Böceklerin besin zincirindeki önemini bilir. 

49. Ekoloji konusunda nasıl duyarlılık sahibi olunacağını, en azından böceklerin anlamsız yere 
öldürülmelerine tepki gösterir. 

50. Böceklerin neler için rekabet (besin, su, çiftleşme, yuva ve korunma) gösterdiği ve bu 
rekabetin olası sonuçları konusunda bilgi sahibidir. 

51. İnsanların böceklerden farklı olarak neler için rekabet (sınırsız…!) gösterdiği ve bu 
rekabetin olası sonuçları konusunda bilgi sahibidir. 

52. Böceklerin neslini sürdürmek için aktif ve pasif korunma mekanizmalarının olduğunu bilir. 

53. Bir arının insana neden yöneldiği ve üzerimize konan bir arıya karşı nasıl sağlıklı bir tavır 
geliştirilmesi gerektiğini bilir. 

54. Depremle ilgili önemli kavramları tanımlar.  

55. Büyüklük ve şiddet kavramlarının farkını açıklar. 

56. Dünya’nın katmanlarını sıralar.  

57. Hamurdan ölçekli bir ‘Dünya’nın içyapısı’ modeli oluşturur.  

58. Depreme neden olan levha hareketlerini açıklar.  

59. Fayların nasıl kırıldığını açıklar. 

60. Deprem ile fay kırılmasını ilişkilendirir.  

61. Doğada bir fay izi gördüğünde tanır. 

62. Deprem olduğunda yeryüzünün sarsılmasına neden olan dalgaları tanımlar. 

63. Deprem dalgalarının hareketini canlandırır. 

64. Yapıların depremden nasıl etkilendiğini açıklar. 

65. Olası bir depremden önce gerekli önlemleri alır. 

66. Deprem olduğu zaman paniğe kapılmadan en güvenli şekilde hareket eder.  

67. Deprem öncesi ve sırasında alınacak güvenlik önlemleri ile ilgili bilgileri çevresindekilerle 

paylaşır.  

68. Depremin olası etkileri hakkında çıkarımda bulunur. 

69. Deprem sonrasında yardım/arama-kurtarma çalışmalarını engellemeyecek şekilde uygun 

hareket eder. 

70. Oluşturulan örnek durumu, deprem öncesinde alınacak yapısal olmayan güvenlik önlemleri 



açısından değerlendirir.   

71. Gökbilim kavramını açıklar. 

72.  Gökbilimin nasıl doğduğunu açıklar 

73.  Gökbilimin ne tür cisimler üzerinde çalıştığını açıklar. 

74. Gökbilimin insanlar için önemini açıklar. 

75. Yaşamımızı sürdürebilmek için nelere ihtiyaç duyduğumuzu sıralar. 

76.  Güneş Sisteminde bulunan diğer gezegenlerde neden yaşam olmadığını açıklar 

77.  Dünya’mızı neden korumamız gerektiğini açıklar. 

78. Dünya’nın diğer gezegenlerle olan farklılıklarını sıralar. Işığın farklı ortamlardaki 

davranışlarını sıralar. 

79. Işığın enerji taşıdığını açıklar. Uzayda tehlikeye neden olabilecek cisimlerin neler olduğunu 

sıralar. 

80.  Cisimlerin Dünya’ya çarpmaları durumunda ne gibi etkilere yol açacağını sıralar. 

81. Uzayda yaşamı sürdürebilmenin zorluklarını sıralar. 

82.  Boşluk kavramını açıklar. 

83. Ay yüzeyinin neden kraterlerle dolu olduğunu açıklar. 

84. Işığın farklı renklerin bileşkesinden oluştuğunu açıklar. 

85.  Yıldızlardan gelen ışığın cisimlerin özelliklerini beraberinde taşıdığını açıklar. 

86.  Güneş ve gezegenlerin büyüklüklerini ve uzaklıklarını sıralar. . Gökbilimde kullanılan 

gözlem aletlerini sıralar. . Astroloji ile Gökbilim arasındaki farkları sıralar. Basit gözlem 

aletleri ile zaman ölçümünün nasıl yapılacağını açıklar. 

87.  Dünya ve Ay sisteminden Ay takviminin nasıl oluşturulduğunu açıklar. 

88.  Uzaydaki cisimlerin hızlarının nasıl hesaplandığını açıklar. 

89.  Yaklaşan ve uzaklaşan cisimlerin saldıkları ışınımın frekansının nasıl değiştiğini açıklar. 

90. Bilimsel bulgulardan elde edilen sonuçlar dışında geleceğe ait tahminlerin yapılmayacağını 

açıklar. 

91. Teleskopların görevini açıklar 

92.  Başka gezegenlerin yüzey ve atmosferik özelliklerini sıralar. Uzay kavramını açıklar. 



93. Uzayın ne kadar boş olduğunu aynı zamanda ne kadar dolu olduğunu açıklar. 

94. Uzayda nasıl yolculuk yapılacağını açıklar. 

95. Uzayda bulunan cisimleri sıralar. 

96.  Takımyıldızın ne anlama geldiğini açıklar 

97. Gökküresini tanımlar ve yön bulmada nasıl kullanılacağını açıklar. Başka yerlerde yaşamın 

olup olamayacağını açıklar. 

98. Uzaydaki cisimlerin uzaklıklarını karşılaştırmalı olarak açıklar. 

99. Dünya dışı yaşam (varsa ?) ile haberleşme zorluklarını açıklar Gökbilimciler cisimler 

hakkında nasıl bilgi edindiklerini açıklar. 

100. Gökbilimde yapılan gözlem ve gözlem türlerinin neler olduklarını sıralar. 

101. Uzayda gözle görülemeyen cisimlerin de bulunduğunu açıklar. . Basit gözlem aleti 

yapar ve kendi gözleminde kullanır. 

102. Tüm canlıların yaşam hakkı olduğunu fark eder 

103. Yaşam hakkını koruyan ve zarar veren yönleri fark eder 

104. Yaşam hakkını koruyan doğaçlama hazırlar 

105. Farklı fiziksel ve kişisel özelliklere sahip kişilerle eşitliği fark eder 

106. Farklı fiziksel ve kişisel özelliklere sahip kişilerle paylaşımda bulunur 

107. İfade özgürlüğünü bilir.  

108. İfade özgürlüğünü sağlayan etmenleri bilir  

109. Sosyal hakların neler olduğunu bilir 

110. Kendi yaşamındaki sosyal hakları fark eder 

111. Küçük nesneleri toplar. 

112. Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer. 

113. Nesneleri takar. 

114. Nesneleri çıkarır. 

115. Nesneleri ipe vb. dizer. 

116. El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır. 

117. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. 



118. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. 

119. Yönergeye uygun çizgiler çizer. 

120. Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer. 

121. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar. 

122. Malzemeleri istenilen nitelikte keser. 

123. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır. 

124. Malzemelere elleriyle şekil verir. 

125. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. 

126. Kendiliğinden bir işe başlar 

127. Başladığı işi bitirme çabası gösterir. 

128. Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler. 

129. Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar. 

130. Farklı kültürlerin belli başlı ozelliklerini söyler. 

131. Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder. 

132. Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar. 

133. Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar. 

134. Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler. 

135. Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 

136. Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır. 

137. Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız edici durumları söyler. 

138. Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir. 

139. Çevresini farklı biçimlerde düzenler. 

140. Sanat eserlerinin özelliklerini söyler. 

141. Sanat eserleri hakkındaki duygularını açıklar. 

142. Görsel materyalleri inceler. 

143. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. 

144. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. 



145. Görsel materyalleri açıklar. 

146. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder. 

147. Dikkatini nesne /durum / olay üzerinde yoğunlaştırır. 

148. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı söyler. 

149. Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar. 

150. Varlıkların rengini söyler. 

151. Varlıkların yerini söyler. 

152. Varlıkların şeklini söyler. 

153. Varlıkların sayısını söyler. 

154. Olay ya da varlıkların sırasını söyler. 

155. Nesnelerin neden yapıldığını söyler. 

156. Ölçme sonucunu tahmin eder. 

157. Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler. 

158. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir. 

159. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgenleri kullanarak farklı modeller oluşturur. 

160. Nesnenin mekândaki konumunu söyler. 

161. Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır. 

162. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. 

163. Bir bütünün parçalarını söyler. 

164. Problemi söyler. 

165. Probleme çeşitli çözüm yollan önerir. 

166. Çözüm yollan içinden en uygun olanlarını seçer. 

167. Seçilen çözüm yollarını dener. 

168. En uygun çözüm yoluna karar verir. 

169. Karar verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar. 

170. Toprak kavramını açıklar.  

171. Toprağın oluşumunu açıklar. 



172.  Verimli bir toprağın bileşenlerini sıralar.  

173. Kayaç ve minerali tanımlar.  

174. Kayaçları test ederek türlerine karar verir.   

175. Kayaçlara örnek verir. 

176. Minerallere örnekler verir.  

177. Kayaç ve minerallerin toprak oluşumundaki yerini açıklar. 

178. Toprağın canlılar için önemini açıklar. Toprak türlerini sıralar 

179.  Toprakları test ederek türlerini açıklar.  

180.  pH kavramını açıklar. 

181. Toprak pH’sının önemini açıklar.  

182. Toprak pH’sını ölçer. Su erozyonunu açıklar.  

183. Rüzgar erozyonunu açıklar. 

184. Erozyonun sonuçlarını açıklar.  

185. Rüzgar ve su erozyonunu önlemek için öneri geliştirir. 

186. Toprakta yaşayan canlılara örnek verir. 

187. Toprakta barınan canlılara örnek verir 

188. Toprak solucanının toprak için önemini açıklar. 

189. Fosil ve güncel kemik arasındaki farklar açıklanır. 

190. Fosil ve güncel kemiklerden ne tür bilgilere ulaşılabileceği açıklanır. 

191.  Ülkemizdeki Antropolojik kazılar hakkında bilgi verilir. 

192. Ülkemizdeki Antropolojik kazılardan ne tür hayvan fosilleri elde edilir. 

193. Kazılardan müzelere kadar fosillerin geçirmiş oldukları evreler anlatılır. 

194. İnsanın canlılar dünyasındaki yeri anlatılır. 

195. Geçmişteki atalarımıza ait iskelet ve fosil materyalleri bize neler anlatır (laboratuar 

çalışması). 

196. Antropolojik bilgiler ışığında çocukların insanlığın geçirdiği evrimin ve bu evrimin 

Anadolu topraklarındaki izlerinin farkına varmasını sağlamak (laboratuar çalışması) 



197. Ülkemizin sahip olduğu tarih öncesine ait kültür hazinesi konusunda çocukların 

farkındalıklarını geliştirmelerini sağlamak 

198.  Canlılarda çeşitliliği anlamak. 

199. Bize tıpa tıp benzeyen birisi yok. 

200. Vücudumuzu oluşturan bileşenler açıklanır. 

201. Kaslarımızın yaşam için önemi anlatılır. 

202. Kemiklerimizin yaşam için önemi anlatılır. 

203.  Vücudumuzdaki yağların yaşam için önemi anlatılır.  

204.  Vücut sıvılarının vücut için önemi anlatılır. 

205. Genlerimiz-genetik bilginin ne olduğu açıklanır. 

206. Besin öğeleri ve bunların büyüme ve gelişmemizdeki önemi açıklanır. 

207.  Beslenme biçimimizin tarihten günümüze nasıl bir değişim gösterdiği açıklanır. 

208. Eskiden insanların boy uzunluğu ile şimdiki boy uzunlukları karşılaştırılır ve 

farklılıklar ortaya konur. 

209. Her gün basketbol oynarsak boyumuzun uzayıp uzamayacağı veya farklı spor 

branşlarının vücut yapımıza olan etkileri açıklanır. 

210.  Boyumuz maksimum ne kadar uzar? Antropometrinin yaşamımız için önemí 

açıklanır 

211.  Ergonominin yaşamımız için önemi açıklanır 

212. Ergonomik olmayan tasarımların yaşamımızda oluşturduğu dezavantajlar anlatılır 

 

 

II. Materyal  

1. Program geliştirme ve uygulama çalışmaları için geliştirilen materyal  

2. Geliştirilen programların uygulanması sırasında kullanılan ekipman olarak iki başlıkta 
değerlendirilebilir. 

 

1. Program geliştirme, uygulama ve ölçme-değerlendirme çalışmaları için geliştirilen 
materyal  

a. Program geliştirme çalışmalarına yönelik materyal 

Projede araştırmacı olarak yer alan Doç. Dr. Fatma Bıkmaz tarafından, proje 
kapsamında ve sonrasında geliştirilecek olan programların hazırlanmasına 



ilişkin kılavuz geliştirilmiş olup ekte bilgilerinize sunulmuştur.  

b. Uygulamaya yönelik materyal 

Programların uygulama etkinliklerini de içerisinde barındıran uygulama 
kılavuzları proje kapsamında geliştirilmiş uygulama materyalleridir.  

 

Yaratıcı Fikirler ve Toprak Bilim Okulu programları proje öncesinde ortaya 
konmuş olup proje kapsamında revizyonlar yapılarak geliştirilmişlerdir.  

 

Yaşam Bilimleri Okulu ve Felsefe Okulu programları ise proje kapsamında 
geliştirilmiş olan programlardır. 

 

Proje başlangıcında planlanan çalışmaların yanı sıra Gökbilim Okulu ve 
Dünyamızı Kim Sarsıyor? Adlı programlar da proje bütçesinden 
desteklenerek geliştirilmiştir. 

 Su Okulu, Böcek Şenlik Okulu, İnsan Hakları Tiyatrosu, Çocuklar Çağdaş 
Sanatı CerModern’de Keşfediyor, Mimarlık Okulu, Aranızda Matematiği 
Sevmeyen Var mı?, ve Tasarruf Dedektifleri adlı programlar da proje süresi 
içerisinde geliştirilmiş olup geliştirme süreçlerinde proje bütçesi 
kullanılmamış olmakla birlikte projenin diğer programlar için sağladığı alt 
yapı desteği bu programların geliştirilmesine de zemin oluşturmuştur. 

 

c. Ölçme ve değerlendirme çalışmalarına yönelik materyal 

Proje kapsamında ölçme ve değerlendirme çalışmalarına yönelik olarak, 
projenin ilgili alandaki araştırmacısı Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu tarafından 
program yürütücüleri ile toplantılar yapılarak ölçme süreçlerinin ne şekilde 
geliştirildiğine dair bilgiler verilmiş ve bu bilgiler genel hatları ile eğitim 
programlarında ölçmenin önemini ifade eden bir doküman olarak 
hazırlanmıştır. Proje kapsamında, geliştirilen her programın özelinde 
değerlendirilmesi gereken ölçme ve değerlendirme materyallerinin 
geliştirilmesine ilişkin kılavuzluk çalışmaları yapılarak projenin geleceğe 
ilişkin çalışmalarına büyük katkılar sağlanmıştır. 

2. Geliştirilen programların uygulanması sırasında kullanılan ekipman 

 

Yaratıcı Fikirler 
Kırtasiye Sarf Malzemeleri, Elektronik Sarf Malzeme, 6 adet masa üstü bilgisayar ve 1 adet Yazıcılı El 
Terminali 
 
Toprak Bilim Okulu 
Kırtasiye Sarf Malzemeleri, Laboratuvar Sarf Malzemesi, 2 adet Ph-Metre 
 
Yaşam Bilimleri Okulu 
Kırtasiye Sarf Malzemeleri, Laboratuvar Sarf Malzemesi, 1 adet Kemik Densiyometre 
 
Felsefe Okulu 



Kırtasiye Sarf Malzemeleri, Laboratuvar Sarf Malzemesi, 1 adet Kamera, 1 adet Fotoğraf Makinesi 
 
Gökbilim Okulu 
Kırtasiye Sarf Malzemeleri, Laboratuvar Sarf Malzemesi 
 
Dünyamızı Kim Sarsıyor? 
Kırtasiye Sarf Malzemeleri, Laboratuvar Sarf Malzemesi 
 

IV. Geleceğe  İlişkin Öngörülen Katkılar  

 

Projenin sağladığı ivme ile hızlı ve güçlü bir şekilde büyüyen Çocuk Üniversitesi gerek ulusal 
gerekse uluslararası alanda aktif faaliyet göstermekte ve etkin rol almaktadır. 

 

Önümüzdeki yıllarda kurulması hedeflenen Ulusal Çocuk Üniversiteleri Ağı’nın öncüsü ve  
Aralık 2010,’da kurulan Uluslararası Çocuk Üniversiteleri Ağı - EUCU.NET’in kurucu üyesi 
olarak dünyada Çocuk Üniversitesi çalışmalarında ve yürütülen çalışmaların bilimsel zeminde 
yürütülmesinde daha etkin rol almaya devam edecektir. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen bu çalışmaların üniversitemizde yaratacağı 
motivasyon ile bünyemizdeki program sayısının artacağı ve Çocuk Üniversitesi’nin açılacak 
olan yeni programlarla büyümeye devam edeceği öngörülmektedir. 

 

V. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler 

Sağlanan alt yapı olanakları ile oluşturulan/geliştirilen programların bir kısmı projelendirilerek 
farklı kurum ve kuruluşlardan hibe almışlardır. 

 

Çocuk Üniversitesi yapısı ve ulusal düzeyde yaygınlaştırılması fikri projelendirilerek Hollanda 
Büyükelçiliği tarafından desteklenmiş ve yürütülmüştür.  

 

Toprak Bilim Okulu, BAP projesinin destekleri ile geliştirilmesinin sonrasında Toprak ve Çevre 
Eğitimi olarak projelendirilerek TÜBİTAK’tan destek almıştır. 

 

Böcek Şenlik Okulu projelendirilerek TÜBİTAK’tan destek almıştır. 

 

Yaratıcı Fikirler programının geliştirilmesi sonucu bir alt program olarak oluşturulan Tasarruf 
Dedektifleri adlı program TÜBİTAK’tan destek almıştır. 

 

Tasarruf Dedektifleri adlı program kapsamında, eğitimlere katılan çocukların annelerine yönelik 
olarak geliştirilen ek modüller projelendirilerek Birleşmiş Milletler ’den destek almıştır. 

 

Proje destekleri ile geliştirilmemiş olmakla birlikte, projenin alt yapı olanaklarını kullanarak 
geliştirilen Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı? adlı program projelendirilerek 
TÜBİTAK’tan destek almıştır. 



 

Mimarlık Okulu adlı program projelendirilerek TÜBİTAK’tan destek almıştır. 

 

Felsefe Okulu adlı program projelendirilmiş ve TÜBİTAK’a sunulmuş olup hibe sonucu henüz 
açıklanmamıştır. 

 

Dünyamızı Kim Sarsıyor? Adlı program projelendirilmiş ve TÜBİTAK’a sunulmuş olup hibe 
sonucu henüz açıklanmamıştır. 

 

 

 

VI. Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları 

 

Bilim Alanına Katkı: Program Geliştirme Kılavuzu, Çalıştay ve Konferans, EUCU.NET 

Projenin sağladığı alt yapı olanakları sayesinde EUCU.NET adlı 7. Çerçeve projesinin 
çalışmalarına katılım sağlanmıştır. Uluslararası Çocuk Üniversiteleri Konferanslarına katkı 
sağlanmış ve 1 poster 1 sözlü bildiri sunulmuştur. Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı’nın 
kurucu üyesi olunmuş ve ağ bünyesinde faaliyetlere devam edilmektedir. Türkiye’ye Çocuk 
Üniversitesi kurumsal yapısını kazandırmış olması yönüyle yenilikçi olan proje çalışmaları 
diğer üniversitelere de yaygınlaşmış ve Ankara Üniversitesi diğer üniversitelerde Çocuk 
Üniversitesi oluşumlarının yapılanması için aktif rol üstlenmiş ve üstlenmeye devam 
etmektedir. 

 

5-6 Haziran 2010 tarihlerinde 1. Türkiye’de Çocuk Üniversiteleri Çalıştayı ve Kasım 2011’de 
Uluslararası Çocuk Üniversiteleri Konferansı gerçekleştirilmiştir. 

 

İleride oluşturulması/geliştirilmesi gündeme gelebilecek programlara referans kaynak olarak 
kullanılabilecek Program Geliştirme Kılavuzu geliştirilmiş olup raporun ekinde sunulmuştur. 

 

Hizmet Alanına Katkı: Eğitim verilen okul-çocuk sayısı 

 

 Eğitmen Sayısı Dönem Sayısı Katılımcı Sayısı 
Tanıtım 
Programı 

12 11 484 

Toprak Bilim 
Okulu 

10  50 1300 

Yaratıcı Fikirler 5 4 71 
Yaşam Bilimleri 4 3 45 
Su Okulu ve 
Mavi Gezegen 

12 16 1410 

Böcek Şenlik 
Okulu 

7 7 220 

Felsefe Okulu 4 4 77 
Gökbilim Okulu 5 7 163 



İnsan Hakları 
Tiyatrosu 

7 1 25 

Çocuklar 
Çağdaş Sanatı 
Cermodern’de 
Keşfediyor 

20 1 16 

Tasarruf 
Dedektifleri 

8 1 28 

Aranızda 
Matematiği 
Sevmeyen Var 
mı? 

10 6 189 

Dünyamızı Kim 
Sarsıyor? 

6 2 63 

 

Eğitim Alanına Katkı: Programların Geliştirilmiş Olması ve programların özelindeki bilgiler 

Geliştirilen programlar eğitim alanına katkı olarak sunulmuş, bu katkı gerek çocuklara eğitim vermek gerekse diğer 
üniversitelerde benzer programlarının açılmasının teşviki suretiyle yaygınlaştırılmaktadır. 

 

28 Mayıs 2010 tarihinde, Çocuk Üniversitesi Bilim Panayırı gerçekleştirilmiştir. Bilim Panayırı 

etkinliğine Çocuk Üniversitesi bünyesinde yer alan Toprak Bilim Okulu, Yaratıcı Fikirler, Yaşam 

Bilimleri, Böcek Şenlik Okulu, Su Okulu, Felsefe Okulu, Gökbilim Okulu, İnsan Hakları Tiyatrosu, 

Küçük Bahçevanlar eğitim programları katılarak atölye çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca 

Çocuk Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına başlamış olan Çocuk Gelişimi Bölümü, Drama ve Sanat 

Atölyesi başlığı altında Bilim Panayırı’nda atölye çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. 

Bilim Panayırı’na yaklaşık 5000 çocuk katılmıştır. 

Çocuk Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından 24 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen “Researchers Night” 

adlı etkinliğe katılmıştır. Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Çocuk Üniversitesi 

bünyesinde yer alan Böcek Şenlik Okulu, Felsefe Okulu, Gökbilim Okulu, Küçük Bahçevanlar, 

Mimarlık Okulu, Özgün Bahçe Tasarımı, Su Okulu, Toprak Bilim Okulu, Yaratıcı Fikirler, Yaşam 

Bilimleri okulları katılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

VII. Ekler  

Mali Bilanço ve Açıklamaları 
 



 
Proje 165.500 TL bütçe ile onaylanmış ve proje süresince toplam 130.209,28 TL harcanarak proje 
tamamlanmıştır. 
  
Yapılan harcamalar, harcama kalemlerine göre ayrıldığında proje süresince toplamda 31027,46 TL’lik 
sarf malzeme,46569,06 TL’lik demirbaş, 50064,29 TL’lik hizmet alınmış ve 2548,47 TL’lik seyahat 
gideri gerçekleşmiştir (Çizelge 1). 
 
ÇİZELGE 1. HARCAMA KALEMİNE GÖRE TOPLAM HARCAMALAR 

SARF DEMİRBAŞ HİZMET SEYAHAT TOPLAM 

31027,46 46569,06 50064,29 2548,47 130209,28 

 
2009 yılında yapılan harcamaların toplamı 47849,84 TL olup, bu harcamaların 10937,17 TL’lik kısmı 
sarf malzeme alımlarına, 34364,20 TL’lik kısmı demirbaş alımlarına, 2548,47 TL’lik kısmı ise seyahat 
giderlerine yönelik yapılmıştır (Çizelge 2).   
 
2010 yılında yapılan harcamaların toplamı 57962,12 TL olup, bu harcamaların 5922,27 TL’lik kısmı 
sarf malzeme alımlarına, 9254,86 TL’lik kısmı demirbaş alımlarına ve 42784,99 TL’lik kısmı ise 
hizmet alımlarına yönelik yapılmıştır (Çizelge 2).   
 
2011 yılında yapılan harcamaların toplamı 24 397,32 TL olup, bu harcamaların 14068,92 TL’lik kısmı 
sarf malzeme alımlarına, 2950 TL’lik kısmı demirbaş alımlarına ve 7279,30 TL’lik kısmı ise hizmet 
alımlarına yönelik yapılmıştır (Çizelge 2).   
 
ÇİZELGE 2. YILLARA VE HARCAMA KALEMLERİNE GÖRE YAPILAN HARCAMALAR  

 SARF DEMİRBAŞ HİZMET SEYAHAT TOPLAM 

2009 10937,17 34364,2 - 2548,47 47849,84 

2010 5922,27 9254,86 42784,99 - 57962,12 

2011 14168,02 2950 7279,3 - 24397,32 

 
Proje kapsamında alımları yapılan sarf malzeme kalemleri türlerine göre Laboratuvar, Elektronik ve 
Kırtasiye sarf malzemeleri olarak üç grupta değerlendirilmiştir.  
 
Proje süresince sarf malzeme alımı için yapılan toplam harcama miktarı 31027,46 TL olarak 
gerçekleşmiştir. Bu harcamaların 10630,49 TL’lik kısmı laboratuvar, 7602,56 TL’lik kısmı elektronik 
ve 12695,31 TL’lik kısmı kırtasiye sarf malzemesi alımları için kullanılmıştır (Çizelge 1, Çizelge 3). 
 
ÇİZELGE 3. YILLARA VE ALINAN ÜRÜNE GÖRE SARF HARCAMALARI  

 LABORATUVAR ELEKTRONİK KIRTASİYE 

2009 1945,82 3186 5805,35 

2010 5922,27 - - 

2011 2762,40 4416,56 6889,96 

TOPLAM 10630,49 7602,56 12695,31 

 
 



 
2009 yılı içerisinde kırtasiye, elektronik ve laboratuvar sarf malzeme alımları ve yanı sıra Ph-metre ve 
kemik densiyometre demirbaş alımları ile yurt dışı seyahat gerçekleştirilmiş olup hangi harcamaların 
hangi programların geliştirme/uygulama çalışmalarında kullanıldığına dair bilgilere aşağıda yer 
verilmiştir. 
 
Kırtasiye Sarf Malzemeleri: 5,805.35 TL  
 Yaratıcı Fikirler, Toprak Bilim Okulu, Yaşam Bilimleri Okulu ve Felsefe Okulu  
 
Yıl içerisinde BAP Müdürlüğü'ne yazılan gerekçeli dilekçe ile kırtasiye malzemelerinin projenin 
yönetsel ve ölçme-değerlendirme çalışmalarının yanı sıra programların uygulamalarında sarf malzeme 
olarak kullanıldığı açıklanmış ve harcama onayına istinaden proje süresince proje geliştirme pilot 
çalışmaları ve program uygulamalarında kırtasiye malzemeleri sarf malzeme olarak kullanılmıştır. 
 
Elektronik Sarf Malzeme: 3,186 TL - Yaratıcı Fikirler 
 
Yaratıcı Fikirler programına ek modüller geliştirilmesi ve tüm programın uygulamalarının yürütülmesi 
çalışmalarında kullanılmıştır. 
 
Laboratuvar Sarf Malzemesi: 1,945.82 TL - Toprak Bilim Okulu 
 
Toprak Bilim Okulu programına ek modüller geliştirilmesi ve tüm programın uygulamalarının  
yürütülmesi çalışmalarında kullanılmıştır. 
 
Demirbaş Alımları:  
 
 2 adet Ph-Metre: 3,540 TL – Toprak Bilim Okulu 
 1 adet Kemik Densiyometre: 29,538 TL – Yaşam Bilimleri Okulu 
 1 adet fotoğraf makinesi: 507.40 TL – Tüm programların ortak kullanımı amaçlı 
 1 adet kamera: 778.80 TL – Tüm programların ortak kullanımı amaçlı 
 
Demirbaşların kullanımına ilişkin bilgilere “b” bölümünde yer verilmiştir. 
 
Seyahat Giderleri: 
 
 Avusturya – Slovakya: 2,548.47 TL 
 
Program geliştirme çalışmalarının yanı sıra, proje konusu ile benzer faaliyet yürüten yurt dışındaki 
üniversitelerin çalışmalarını takip etmek, ülkemizde program geliştirme faaliyetlerini yurt dışından 
edinilen tecrübelerle desteklemek, üniversitemizde yapılan çalışmaların uluslar arası düzeyde  
tanınırlığını sağlamak ve çalışmalarımızın ilk sonuçlarını paylaşmak amacıyla Avusturya ve 
Slovakya'da yürütülen Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı Konferansına katılım sağlanmıştır.   
 
2010 yılı içerisinde,  Yaratıcı Fikirler, Toprak Bilim Okulu, Felsefe Okulu, Gökbilim Okulu ve Yaşam 
Bilimleri Okulu başta olmak üzere Çocuk Üniversitesi çalışmaları kapsamında geliştirilen Su Okulu, 
Böcek Şenlik Okulu, Çocuklar Çağdaş Sanatı CerModern'de Keşfediyor, Mimarlık Okulu, İnsan 
Hakları Tiyatrosu, Küçük Bahçevanlar, Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı?, Tasarruf Dedektifleri 
ve Dünyamızı Kim Sarsıyor? Programlarının da geliştirilmesine katkı sağlayan, yenilikçi bilim eğitimi 
yöntemi olarak Çocuk Üniversitesi'nin zeminini bilimsel zemininin oluşmasına katkı sağlayan program 



geliştirme ve değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür.  Bu çalışmalar kapsamında Doç. Dr. Fatma 
Hazır Bıkmaz program geliştirme, Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu ölçme-değerlendirme, Öğr. Gör. Dr. 
Ayşe Okvuran drama, Prof. Dr. Sevinç Arcak toprak ve çevre, Prof. Dr. Sabri Büyükdüvenci felsefe, 
Doç. Dr. Timur Gültekin sağlık-spor ilişkisi ve antropoloji,  Uzm. Umut Oğur teknoloji alanlarında 
katkı sağlamış, ilgili kişiler tarafından sağlanan katkıları destekleyici mahiyette hizmet alımları 
yapılarak gerek proje süresince projenin bilimselliği ve gelişimi gerekse geleceğe yönelik katkılar 
ortaya konmuştur.  
 
2010 yılı içerisinde yapılan alımlar: 
 

Hizmet Alımları:  
 
Program geliştirme ve değerlendirme hizmet alımı: 41.004,99 TL 
 
Tüm programların program geliştirme ve ölçme-değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi ve yanı sıra 
Toprak Bilim Okulu ve Yaratıcı Fikirler programlarının revizyonu, farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-
kültürel seviyelere göre uyarlanması çalışmaları yürütülmüştür. 
 
 
Program geliştirme ve uygulama faaliyetlerine destek hizmeti: 1,780 TL 
Tüm programların ortak geliştirme ve uygulama faaliyetlerine destek amaçlı hizmet alınmıştır. 
 
Sarf Malzeme Alımları: 
 
22 kalem Gökbilim Okulu malzemeleri alımı: 5,922.27 TL 
 
Gökbilim Okulu programının geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla alınmıştır. 
 
Demirbaş Alımları:  
 
6 adet masa üstü bilgisayar: 9,254.86 TL 

 
Yaratıcı Fikirler programı başta olmak üzere,  bilgisayar destekli yürütülen ve yürütülecek olan 
programların ortak kullanımı amaçlı alınmıştır. Proje süresince, Yaratıcı Fikirler, Tasarruf Dedektifleri 
ve Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı? Programları tarafından kullanılmıştır. Demirbaşların 
geleceğe yönelik kullanımına ilişkin bilgilere “b” bölümünde yer verilmiştir. 
 
2011 yılı içerisinde var olan programların geliştirme çalışmaları sonucunda yeni programlar ortaya 
çıkmaya başlamış ve bu kapsamda ortaya çıkan hizmet ve malzeme alımı ihtiyaçları BAP 
Koordinatörlüğü'ne gerekçeli dilekçeler ile bildirilerek uygunluk onayı sonrasında karşılanmıştır. Bu 
kapsamda sarf malzeme, hizmet ve demirbaş alımları gerçekleştirilmiştir. 
 
Laboratuvar sarf malzemesi: 2762,40 TL 



 
Kırtasiye Sarf Malzemesi: 6889,96 TL 
 
Tüm programların geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde kullanılmıştır. 

 
Elektronik Sarf Malzeme: 4,416.56 TL 

 
Yaratıcı Fikirler programının geliştirilmesi çalışmaları sonrasında alt program olarak ortaya çıkan 
Teknoloji Okulu programının geliştirme ve uygulama çalışmalarında kullanılmıştır. 

 
Hizmet Alımları: 
 
Program geliştirme ve uygulama faaliyetlerine destek hizmeti: 7,120 TL 
Tüm programların ortak geliştirme ve uygulama faaliyetlerine destek amaçlı hizmet alınmıştır. 

 
Eğitici robot uygulamaları eğitim yazılımı: 159,30 TL 
Yaratıcı Fikirler Teknoloji Okulu programının geliştirme ve uygulama çalışmalarında kullanılmak 
üzere alınmıştır. 
 
Demirbaş Alımları:  
 
Yazıcılı El Terminali: 2950 TL – Yaratıcı Fikirler ve Tasarruf Dedektifleri 
 
Ekipman, Yaratıcı Fikirler programının geliştirilmesi kapsamında alınmış olup, projenin 
başlangıcından itibaren yürütülen program geliştirme çalışmaları sonucunda Yaratıcı Fikirler programı 
4 alt program olarak yeniden yapılandırılmıştır. Drama Destekli Teknoloji Eğitimleri, Teknoloji Okulu, 
Enerji Laboratuvarı ve Tasarruf Dedektifleri olmak üzere 4 programdan oluşan bir çerçeve program 
haline gelen Yaratıcı Fikirler'in Enerji Laboratuvarı dışındaki eğitim programları geliştirme 
çalışmalarını tamamlayıp son halini almış olup Enerji Laboratuvarı programının geliştirme 
çalışmalarına devam edilmektedir. 

 
 Demirbaşların geleceğe yönelik kullanımına ilişkin bilgilere “b” bölümünde yer verilmiştir. 
 

 

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

Çocuk Üniversitesi, Tandoğan Yerleşkesi’nde bulunan idari binası, Dışakpı Yerleşkesi’nde 
bulunan Toprak Bilim Okulu binası, Ahlatlıbel Yerleşkesi’nde bulunan Gökbilim Okulu 
binasında faaliyet yürütmektedir. 

Kendi binasında yürütülen programların ekipmanları ilgili binalarda, binası olmayan, kamp 
şeklinde yürütülen veya çocuk üniversitesinde yürütülen programların ekipmanları çocuk 
üniversitesi binasında muhafaza edilmektedir.  

Bu çerçevede, Gökbilim Okulu ve Toprak Bilim Okulu programlarının geliştirilmesi ve 
uygulanmasına yönelik olarak alınan ekipman ilgili programların binalarında, diğer 
programların geliştirilmesi ve uygulanması için alınan ekipman ise Çocuk Üniversitesi 



binasında muhafaza edilmektedir. 

 

c) Teknik Ayrıntılar  

Proje kapsamında geliştirilen ve proje kapsamında sağlanan alt yapı olanaklarının 
sağladığı imkânlar ve oluşan güçlü yapının farklı projelerden de sağladığı destekler ile 
gelişen tüm programların amaçları ve etkinlikleri eğitim materyali statüsünde olup 
etkinlik detayları teknik ayrıntı olarak değerlendirldiğinden bu bölümde sunulmuştur. 

 

Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı? 

 

Matematik yaşamımızın her alanında önemli bir yere sahip olan bir bilim dalıdır. Doğada 

matematiksel yapıya ilişkin birçok örnek rahatlıkla bulunabilmektedir. Ağaçların farklı şekillere sahip 

oluşu, farklı kiloya ve boya sahip oluşumuz, evlerimizin farklı büyüklükte oluşu gibi birçok örnek 

matematik bilimi ile doğrudan ilişkilidir. Diğer yandan günlük yaşantımızda karşı karşıya kaldığımız 

problemlere ilişkin ürettiğimiz çözüm yolları da mantık yürütmeyle, problem çözme becerileriyle 

doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle hayatımızda bu kadar fazla yere sahip olan matematik biliminin 

ayrıntılarını keşfetmek hayatımızı da kolaylaştırabilmektedir. 

 

Yapılan araştırmalar (Bloom, 1979), bireylerin öğrenmelerinde duyuşsal özelliklerin dörtte biri 

oluşturduğunu göstermektedir. Bu oran öğrenme için hiç de azımsanmayacak bir orandır. Duyuşsal 

özelliklerin en önemlilerinden ikisi ise kaygı ve tutumdur.  Kaygı, gelmesi beklenen bir tehlikeden 

korkma halidir (Turgut, 1978, s. 158). Kaygının bulunduğu bir öğrenme ortamında ilgi ve güdülenme 

durumu sürekli korku haline kaydığından dolayı öğrenmede aksaklıklar oluşmaktadır. Bu durum 

ülkemizde ve dünyada özellikle ilköğretim çağlarında matematik dersine karşı kaygı durumu ile 

öğrencilerde görülmektedir. İlköğretim sıralarında başlayan bu kaygı durumu zamanla matematiğe 

karşı olumsuz tutuma dönüşmekte ve git gide matematiği öğrenecek kadar zeki olmadıkları kanaatine 

kadar gitmektedir. 

Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı? Projesinin sonunda öğrecilerin matematik hakkında 

yalnızca kağıt, kalem ve sayılardan oluşan bir bilim olmadığı düşüncesi yaratılmak istenmektedir. 

Matematik bilimini eğlenceli etkinliklerle tanıyarak bu bilime ilişkin olumlu bakış açılarına sahip 

olmaları planlanmaktadır.  

 

Böcek Şenlik Okulu 

Program Amacı 

Sayıları ve önemleri nedeniyle böcekler, çocukları bilimle tanıştırmak için mükemmel bir fırsat 



sağlamaktadır. Çocukların böceklere karşı olan doğal merak ve ilgileri, bilimi öğretmek için sınırsız bir 

enerji ve araç olarak kullanılabilir. Böcekler konusunda farkındalık yaratarak ekoloji bilincini 

geliştirmeye ve bilimsel çalışmaya özendirmeyi amaçlayan İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi 

programın öncelikli hedef kitlesi 10-12 yaş grubu çocuklardır.  

Bu programın temel amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 
 
1. Öğrencileri canlılar içinde en büyük grubu oluşturan böcekler konusunda bilgilendirmek  
 
2. Öğrencileri böcek-insan ilişkileri konusunda bilgilendirmek  
 
3. Öğrencilerde böceklerin ilgi çekici yaşamlarını gözlemlemelerine olanak sağlayarak bilimsel 
yöntemleri eğlenerek keşfetme konusunda tutku oluşturmak 
 
4. Öğrencilerde çoğunlukla yanlış bilgilere dayanarak ortaya çıkmış olan korku ve tiksinti gibi olumsuz 
duyguların azaltılarak, bunun yerine böceklerle karşı sağlıklı tavır geliştirmelerini sağlamak 
 
5. Öğrencileri, böceklerin besin zincirindeki önemi konusunda bilgilendirerek ekoloji bilincinin 
gelişmesini sağlamak 
 
6. Öğrencilerde böcekler konusundaki elde edilecek farkındalığın günlük yaşamda uygulamaya 
sokularak ekolojik dengede yaşanan problemlere karşı duyarlılığın arttırılmasını sağlamak 

 

Etkinlikler 

Görsel Sunu 

Böcek Şenlik Okulu kapsamında hazırlanan “İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi” programında üç 

farklı görsel sunu hazırlanmıştır. Bunlar: poster sunu, bilgisayar sunusu ve animasyon filmlerdir. 

 

Görsel Sunu 1 (Poster Sunu) 

Eğitimin uygulanacağı okul ve sınıflar belirlendikten sonra eğitim öncesinde ilk iş olarak sınıflara konu 

ile ilgili poster sunular asılarak öğrenci ve öğretmenlerin konuyla ilgili fikir elde etmeleri ve bu konuda 

ön çalışma yapmaları sağlanacaktır. Bu bağlamda herbir sınıfa ilgi çekici ve merak uyandırıcı 4 adet 

poster sunu asılmasına karar verilmiştir. Renkli böcek resimleri ve animasyonların yer aldığı bu poster 

sunularının konuları; “Böcekleri Tanıyalım”, “Böceklerin İnsanlara Faydası”, “Rekor Kıran Böcekler” 

ve “Böceklerin Besin Zincirindeki Önemi”dir. Eğitim sürecinde verilen bilgilerin katılımcılarda 

kalıcılığının sağlanması için bu poster sunuların yıl boyunca sınıflarda asılı kalmasına özen 

gösterilecektir. Ayrıca verilen eğitimlerin kalıcılığı sağlanması için bu poster sunular okul panolarında 

da yıl boyunca asılı kalacaktır.  

 

Görsel Sunu 2 (Bilgisayar Sunusu) 



Böcek Şenlik Okulu kapsamında İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi için hazırlanan bilgisayar 

sunusu ile böceklerin değişik yönlerinin popüler bir dille anlatımını ve tartışılmasını sağlanacaktır. 

Sınıflarda öğrencilere proje tanıtımı yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan ilk etkinlik, hazırlanan 

bilgisayar sunusunun gerçekleştirilmesidir. Burada yapılan hazırlıklar, poster sunularında yapılan 

hazırlıklarla paralellik içermektedir. Hazırlanan sunum, öğrencileri salt bilgilendirmek yerine konu ile 

ilgili sorgulama ve yorum yapma yeteneklerini cesaretlendirici şekilde hazırlanmıştır. Yine bu sunum 

dikkat çekici ilginç örnekler verilerek öğrencilerin meraklarına merak katmayı sağlayacak biçimde 

tasarlanmıştır. Bu bölüm yaklaşık 35 dakika olarak tasarlanmıştır. 

 

Görsel Sunu 3 (Animasyon Filmler) 

Eğitim çalışmalarının sonunda yapılması planlanan bu etkinlikte verilen bilgilerin eğlenceli bir 

etkinlikle pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Eğitimin gidişine göre en az bir en çok üç adet beşer dakikalık 

komedi içerikli karton böcek filmlerinin sunumu planlanmıştır. Filmlerde konu olarak besin, su, 

çiftleşme, yuva ve korunma gibi konularda böceklerin rekabetini anlatan ekolojik ilişkiler seçilmiştir. 

Sunum sırasında ve sonunda sorulmak üzere hazırlanan sorular, eğitimler sürecinde verilen bilgilerin 

tekrarı olma özelliği dışında öğrencilerin konu ile ilgili akıl yürütme ve konuyu yorumlama yetilerini 

geliştirmeye yönelik hazırlanmıştır. 

 

Atölye Çalışmaları 

Atölye çalışmaları bilgisayar sunusunun akabinde gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar, rehberler ve 

eğitmenlerin sınıftaki öğrencileri 5-6’lı gruplara ayırarak gerçekleştirmesi şeklinde tasarlanmıştır. 

Atölye çalışmalarında kullanılan etkinlikler, ilköğretim 4. ve 5. sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim 

programının ekoloji ile ilgili kapsamına, kazanımlarına ve içeriğine uygun olarak hazırlanmıştır. Atölye 

çalışmalarında öğrencilerin etkinlikleri doğrudan paylaşması ve sorgulamasına olanak tanınmıştır. 

 

1. Atölye: Böcek Koleksiyonlarının İncelenmesi 

Böcek koleksiyonlarının incelenmesi, bilgisayar sunumu sonrası gerçekleştirilecek ilk etkinliktir. Bu 

etkinlikte Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm’ü müzesinde bulunan böcek 

koleksiyonundan yararlanılacaktır. Burada amaç teorik olarak anlatılan böcekler dünyasının gerçek ile 

nasıl örtüştüğünün öğrenci belleğinde yer etmesini sağlamaktır. Burada farklı irilikte, farlı şekillerde, 

farklı renklerde ve farklı işlevlerdeki ilgi çekici, merak uyandırıcı böcek örnekleri görsel olarak 

anlatılacaktır. Öğrencilerin teorik derslerde resimlerini gördüğü, zararlı böcek, yararlı böcek (bal arısı, 

ipek böceği vd.) ve zararlı böcekleri yiyen böcek (parazitoitler ve predatörler) örneklerini doğrudan ya 



da büyüteç kullanarak incelemesi sağlanacaktır. Kullanılan büyüteçler ile bir taksonomist gibi 

böceklerin anten, bacak, kanat, ağız yapıları, vücut bölümlerinin incelenmesine olanak sağlanacaktır. 

Bu inceleme sürecinde rehber ve eğitmenler, farklı böceklerin farklı işlevleri konusunda öğrencilere 

düşündürücü sorular yöneltilecek ve öğrencilerden gelen soruları yanıtlanacaklardır. 

 

2. Atölye: Faydalı Böcek/ Sosyal Böcek Örneği: Arı  

Çocukların arıların yaşamı konusunda bilgi sahibi olmaları için cam yüzeylere sahip arı kovanları 

yaptırılmıştır. Hazırlanan bu düzenek ile arıların yaşam şekilleri, kovan içindeki petek örmesi, bal 

yapması, kovan içi sıcaklığını nasıl sabit bir derecede tuttukları gibi temel davranışlarının doğrudan ve 

büyüteç kullanımı ile görsel olarak incelemelerine olanak sağlanmaktadır. Bu etkinlik, hepimizin 

zevkle tüketmekte olduğu balın üretimini sağlayan arılar hakkında birçok öğrencinin (arı sokması 

nedeniyle) sahip olduğu olumsuz önyargıların kırılmasına sağlanmak için tasarlanmıştır. Bu inceleme 

sürecinde rehber ve eğitmenler, farklı kastların (işçi arılar, erkek arı, kraliçe) farklı işlevleri konusunda 

öğrencilere düşündürücü sorular yöneltilecek ve öğrencilerden gelen soruları yanıtlanacaklardır. 

 

3. Atölye: Faydalı Böcek/ Sosyal Böcek Örneği: Karınca  

Çocukların gezegenimizi temizlemede çok etkili bir sosyal böcek olan karıncaların yaşamı konusunda 

bilgi sahibi olmalarını sağlamak için şeffaf yüzeylere sahip karınca yuvaları yaptırılmıştır. Bu etkinlik 

ile öğrencilerin doğrudan ya da büyüteç kullanımıyla karıncaların biyolojik dönemlerini (yumurta, 

larva, pupa ve ergin) tanımaları, ayrıca koloni içerisinde farklı görevlere sahip olan kastların (İşçi, 

asker ve kraliçe) büyüleyici ilişkileri ve beslenme konusunda gösterdiği olağanüstü davranışları 

gözlemleyerek “toplumda çalışkan karınca” imajının nereden kaynaklandığı konusunda bir fikir 

edinmelerine katkı sağlanacaktır. Yine bu inceleme sürecinde rehber ve eğitmenler, farklı kastların 

(İşçi, asker ve kraliçe) farklı işlevleri konusunda öğrencilere düşündürücü sorular yöneltilecek ve 

öğrencilerden gelen soruları yanıtlanacaklardır. 

4. Atölye: Faydalı Böcek Örneği: İpek Böceği  

Bu etkinlikte A.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölüm’ünde yetiştiriciliği yapılan İpek Böceği ele alınmıştır. Bu 

etkinlikte çocukların ipek böceklerin yumurta, larva, pupa ve ergin dönemleri üzerinde gözlem 

yapılmasına izin verilecektir. Çocukların İpek Böceği larvalarının (tırtılların) dut yapraklarıyla 

beslenme davranışlarını gözlemlemelerine, olgun larva döneminde ise ipek ile koza örme davranışının 

gözlemlemelerine olanak sağlanacaktır. Ayrıca, çocukların İpek Böceği’nin larvalarına dokunmaları 

istenerek, gerçekleştirilen eğitimin çocuklarda böcekler konusunda yaşanan olumsuz önyargının 

kırılmasına olan etkisini belirlemede kullanılacaktır. 



 

5. Atölye: Zararlı Böcek Örnekleri: 

Bu etkinlikte A.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölüm’ünde yetiştiriciliği yapılan çok sayıda zararlı böcek 

kullanılabilecektir. Bunlardan bazıları; Un Güvesi, İncir Güvesi, Kuru Meyve Güvesi, Bal Mumu 

Güvesi, Fasülye Tohum Böceği ve Pamuk Yaprak Kurdu’dur. Burada “zararlı” kavramından kastedilen 

böceklerin bitkisel ürünlerde beslenmesi sonucu oluşan zarardır. Bu zarar dışında bu böceklerin her 

birinin besin zinciri içinde önemli etkilerinin olduğu ve ekolojik dengenin sürdürülebilmesi için 

vazgeçilemez unsurlar oldukları yine bu etkinlikle öğrencilere belletilmeye çalışılacaktır. Sözkonusu 

zararlı böceklerin farklı dönemlerini (yumurta, larva, pupa ve ergin) öğrencilere daha yakından 

tanıtmak için böcek türüne göre büyüteç kullanımı yahut mikroskop kullanımına gidilecektir. Bu 

inceleme sürecinde rehber ve eğitmenler, farklı böceklerin farklı işlevleri konusunda öğrencilere 

düşündürücü sorular yöneltilecek ve öğrencilerden gelen soruları yanıtlanacaklardır. 

 

6. Atölye:  Zararlı Böcekleri Yiyen Faydalı Böcek Örnekleri 

Bu etkinlikte A.Ü.Z.F.  Bitki Koruma Bölüm’ünde yetiştiriciliği yapılan üç farklı parazitoit böcek 

kullanılabilecektir. Bunlar; yumurta–larva parazitoiti Chelonus oculator, larva parazitoiti Venturia 

canescens ve larva parazitoiti Bracon hebetor’dur. Bu etkinlikte öğrencilerin büyüteç ve mikroskop 

kullanımı ile faydalı böceklerin zararlı böceklere saldırı davranışının gözlemlenmelerine olanak 

sağlanacaktır. Bu süreçte örgencilere bu faydalı böceklerin doğadaki işlevleri ve zararlı böcekleri 

önlemede bu böceklerden tarımda nasıl yararlanılacağı tartışılarak anlatılacaktır. 

7. Atölye: Böcekleri Kullanarak Proje Geliştirme Örneklerinin Verilmesi 

Öğrencilere böceklerle araştırma yapabilmek için gerekli olan basit araç ve gereçlerin tanıtımı 

yapılacaktır. Bu araç ve gereçler içerisinde pens, fırça, mercek, basit böcek yetiştirme kabı, besin vb 

malzemeler yer almaktadır. Örgencilere bu malzemeler ve atölye çalışmalarında anlatımı 

gerçekleştirilen böceklerin kullanımıyla örnek bir bilimsel araştırma sunulacaktır. 

Örnek böcek yetiştirme projesi; Un Güvesi’nin gelişime besinin etkisini araştırmak için dört farklı 
besin karışımı (A, B, C ve D) böcek kaplarına yerleştirilerek, her bir kaba eşit miktarlarda (10 adet) 
eşit yaşta larvalar sunulacak ve aynı çevre koşullarına sahip ortamda gelişmeye bırakılacaktır. 
Sonuçta her bir yetiştirme kabında ergin çıkışı gözlenerek gelişen birey sayısı hesaplanabilecektir. 
Çıkış yapan bireylerde irilik farkının gerçekleşip gerçekleşmedi gözlemlenecektir.  

Bu örnekten hareketle öğrencilerin besin, sıcak, nem vb. faktörlerin farklı böceklerin gelişimi, 

davranışları üzerine etkileri konusunda proje geliştirmeleri istenecektir. Sınıf öğretmenlerinin ve 

öğrencilerin istemeleri durumunda bu projeler Bitirme ödevi olarak ele alınıp yürütülmesinde de 

katkılar sağlanacaktır. Bu çalışmanın pratiğe aktarılması 1-2 ay gibi bir süre gerektirmektedir. 



 

Çocuklar Çağdaş Sanatı CER Modern'de Keşfediyor 

 

“Çocuklar Çağdaş Sanatı Cermodern’de Keşfediyor” konseptli bu Sanat Tarihi ve Sanat Eğitimi 

programı 9-10 yaş grubu çocukların,  fiziksel ve zihinsel gelişimi göz önüne alınarak hazırlanmıştır.   

 
Çağdaş Sanat Eğitimi  
 

Programlanan eğitim, çocuğun çağdaş sanat mekânında kendisini rahatça ifade edebilmesini, çağdaş 

resim ve heykel sanatının tarihini algılamasını, sanat eserlerinin anlamını ve estetik değerlerinin 

önemini fark edebilmesini hedefleyerek geleceğin sanatseverini bugünden hazırlamayı amaçlamıştır. 

 

Müze Binasına Giriş 
 

Çocukların Müze binasına girişiyle birlikte başlayan programın ilk aşamasında, çağdaş sanat mekânının 

atmosferini algılamaları, bu ortamın hangi ihtiyaçlara ve amaçlara yönelik olarak tasarlandığını fark 

etmeleri sağlanmıştır. Bu sayede çocuğun bir sanat müzesinde var olması gereken bölümler yapı 

elemanları hakkında bilgilenmesi ve zihninde mekân tasarımı ve sanat ilişkisi kurması ve “Modern 

Müze Kavramı”nın temelleri oluşturulması gerçekleştirilmiştir. Çocukların Müze mekânının 

atmosferine uyumlu bir davranış ve tavır sergilemesinin sağlanmıştır. 

 

Sanat Tarihi, Sanatçı-Sanat Eseri Kavramı 

 

Çocukların sanat eserleri ile yüz yüze gelmeleri programın ikinci aşamasını oluşturmuştur. Bu aşamada 

sanat eserine nasıl yaklaşacakları, hangi temel bilgilerin ışığında algılayacakları ve algıladıkları sanat 

eserini nasıl inceleyecekleri, örneklenerek anlatılmıştır. Bu bağlamda, katılımcı olan çocukların sanat 

tarihi ve sanat eseri ile kurulan bağları güçlenmiş ve ana hedef olarak, sanat eserleri ile doğru ve ön 

bilgilenmelere dayalı bağlar kurmalarının önemi pekiştirilmiştir.  

 

Çocuklara çağdaş sanatın sanat tarihine mal olmuş ünlü ressam ve heykeltıraşları arasından seçilen 

sanatçılar tarafından yapılmış olan eserler tanıtılmış bu yöntemle sanat tarihi bilgisi ile çağdaş sanat 

kavramı belletilmiştir. Böylece sanat üzerine tanımlanacak olan imgesel algının katılımcı olarak 

programı izleyen çocukların dünyasına aktarılması sağlanmıştır.  

 



Bu program dört hafta boyunca, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere ikişer saatten, toplam 16 saat 

olarak düzenlenmiştir. Bu süreç içinde; çocuk, sanat tarihi, çağdaş sanat, sanatçı, sanat eseri, müze 

mekânı, sanat eseri üretmek, sergi düzenlemek gibi temel sanat kavramlarını birebir uygulayarak 

tanımış ve drama, bilgilenme ve uygulama yaparak kolektif olarak katıldığı eğitim programını 

tamamlamıştır. Program uyarınca yapmış olduğu aktiviteler, kendisini sanatın ve sanatsal üretimin bir 

parçası olarak hissetmesini sağlamıştır. 

 

Uygulama:  Egzersizler ve Aktif Üretim 

 

Uygulama programının ilk bölümünde çalışmalarına drama ile başlayarak duruş, düşünceye geçiş ve 

kavrama alanlarının açılması sağlanmıştır.  

 

Bedensel performans da gerektiren sanat eseri yapım aşamasında dinç kalmalarının, mekân içinde ve 

çalışma esnasında kendilerinin bedensel özgürlüğünü keşfederken aynı zamanda yaratıcılıklarının da 

özgürleşmesine yardımcı olacak 15 dakika sürecek kısa bir egzersiz programı ile çalışmaya 

başlanılmıştır.  

 

Bu bölümde sahne sanatları disiplininden gelen bir sanatçıyla yapılan bir uygulama ile sanatın her 

dalında kolektif çalışma yapılabileceği çocuğa deneyimlendirilerek, kollektif üretim düşüncesi 

pekiştirilmiştir.  Bu süreçte: 

1-      Heykel Egzersizi 

Kendi bedeni aracılığı ile özgün bir sanat eseri yaratma. 

2-      Yürüyen Heykel Egzersizi 

Zamanlama, var olan formu ve hisleri tutabilme, aynı zamanda devamlılık gösterebilmek ve grup içi 

uyum ve kontrol edebilme becerisini geliştirmek.  

3-      Çember Halinde Tekrar Egzersizi 

Hareketi tüm grup kendi iç ritmi ile tekrarı sayesinde uyum ve ortak ritim geliştirme.  

4-      Focus Egzersizi 

Eylemsiz tamamen kendin olabilme ve benliği keşif. Aynı zamanda zaman ve mekân algılamasının 

geliştirilmesi. 

5-     Ayna Egzersizi 

Grup çalışma bilinci gelişimi sağlama, dikkat ve kontrol becerilerinin gelişimini sağlama. 

6-      Uzama Egzersizi 



 Bedenin sonsuzluğunu keşif ve bu bağlamda mekânın sonsuzluğunu anlama ve algılama.  

Tüm bu egzersizlerin temel amacı çocuğun bedensel özgürlüğünü keşfederken yaratıcılığını 

özgürleştirmektir. 

 

İkinci bölümde, Sanat Tarihi bilincinin gelişmesi gerçekleştirilmiştir. Çağdaş sanat mekânı içinde, Ünlü 

sanatçılara ait seçilmiş görseller, barkovizyon gösterimi ile çocuğa tanıtılmış ve bilgi aktarımıyla 

pekiştirilmiştir. Görme algılama ve yorumlama aşaması olan bu bölümde çocukların sanat eseri 

hakkında tartışmaları ve yorumlar geliştirmeleri sağlanmıştır. Kavrama alanlarının genişlemesi 

pekiştirilmiştir.  

 

Eğitimin birinci haftasında Karel Appel ve Çocuk, ikinci haftasında Alexander Calder ve Çocuk

temaları işlenmiştir. Üçüncü haftada çocuğun gelişerek çoğalan sanat merakı ve izlenimleri 

gözlemlenirken Ömer Uluç ve Çocuk, dördüncü eğitim haftasında ise Jackson Pollock ve Çocuk konusu 

aktarılmıştır.  

 

Her bir sanatçı hakkında sanat özelliklerini kapsayan kısa metinler hazırlanmış ve bu bilgiler sanat 

tarihi uzmanları tarafından aktarılmıştır. Bu çalışmaya, her bir eğitim haftasının iki gününde, resim 

yapma arası olarak düşünülen ve bir nevi teneffüs gibi nitelenebilecek 5’er dakikadan toplam 10 dakika 

ayrılmıştır. 

 

Sanatçılara ait seçilmiş 10 adet görsel, barkovizyon gösterimi ile çağdaş sanat mekânı içerisinde çocuğa 

yansıtılmış, çocuğun sanat eserini çözümleyerek yorumlaması sağlanmıştır. Belirlenmiş görsellerin 

sürekli gösteriminin devam etmesi ile çocuğun istediği zaman izleme şansını bulması sağlanmıştır. Bu 

eserler çocuğun kendini yakın hissedebileceği, tanıyabileceği şekiller ve imgelerden oluşmuştur. 

Eserdeki şekilleri, nesneleri algılamaya başlayan çocuk, bir süre sonra eserin imgesel kimliğini de 

kendi zihninde canlandırmıştır.   

 

Bu bölümden sonra çocuklar, uygulama yapacakları ortak tuvalleri ve boyaları hazırlayarak, edindikleri 

alt bilgilerin yarattığı birikimlerini resimlerini ve heykellerini yapmaya başlamışlardır.   

 

Resim, heykel ve tasarım alanında çalışmaya başlamak üzere dört farklı sanatçının, farklı yorum, tavır 

ve kişilikleri ile tanışan çocuk, sanatçılarla aktif çalışma sürecine girişmiştir.  Bu aşamayı, dörderli 

gruplar halinde aktif katılımla çocuğun algıladığı her şeyi ve zihninde beliren her bir detayı, hazırlanan 



boya, malzemeler ve gösterilen teknikler yoluyla tuvale aktarması takip etmiştir. Bu arada 

konservatuarda görevli öğretim elemanları tarafından seçilmiş ezgiler aktif üretim esnasında çocuğa 

eşlik ederek, müziğin plastik sanatlarla kesiştiği uygun bir sanat üretim atmosferi hazırlanmıştır. 

 

Bu aşamaları sanatçılar tarafından hazırlanan soru-cevap yoluyla bir eğitim süreci takip etmiştir. 

Aşağıda belirtilen sorular ve cevapları yardımıyla, çocuğun dünyasında canlandırdığı çağdaş sanat, 

sanatçı, sanat eseri kavramları hakkındaki duygu ve düşünceleri tespit edilerek, aktarılan sorular ve 

bunlara verilen cevaplar yardımıyla algı seviyesi ve ilgisi tartılabilmiştir.  

 

• Çağdaş sanat nedir? 

• Bu hafta çalıştığımız sanatçının hangi özelliklerinden etkilendim? 

• Bu çalışmalar hakkında neler düşündüm? 

• Kendi çalışmamı oluştururken beni neler etkiledi? 

• Benim çalışmam ve sanatçının çalışması arasında ne tür benzerlik ve farklılıklar var? 

• Çalışmamı oluşturan temel etkenler nelerdi? 

• Bu çalışma sırasında nasıl bir deneyim yaşadım? 

• Bu deneyim sonunda neler hissediyorum? 

  

Sanat nedir, sanat tarihinin önemi ve kapsadığı alanların farkındalığını kavrayan çocuklar, uygulama ile 

edindikleri bilgi birikimini pekiştirmişlerdir.  Bir sanat eserinin düşünsel olarak başlangıcından 

sergileme aşamasına kadar süren tüm serüvenine katılan çocukların sanat tarihi ve sanat algısı 

geliştirilmiş, çağdaş sanat ve müze tanımlarının belleklerine temel bilgiler olarak yerleştirilmesi 

sağlanmıştır.  

 

1.Çağdaş Sanatlar Müzesi Kavramı 

Çağdaş sanatlar müzesi kavramının ne olduğu ve gerekliliğinin çocuğun sanatla buluştuğu 

mekânda vurgulanarak eser-mekân ilişkisinin yerinde izlenebilmesi.  

2.Sanat ve Sanatçı İlişkisi 

Sanatın ne olduğu, niçin gerekli olduğu ve çağlar boyunca nasıl bir kültürel birikiminin sonucunda 

geliştiği, kendini yenilediği vurgulanırken, sanatı ortaya çıkaran bireyin sanatla doğrudan nasıl bir 

etkileşim içerisinde yer aldığı, 

3.Ünlü Sanatçıların Eserleri ve Sanat Eserleri Hakkında Bilgilenme 

Çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden seçilmiş sanatçılar ve eserlerine ait görseller yoluyla 



çağdaş sanat kavramının irdelenmesi ve imgesel algının çocuğun dünyasına aktarılması, 

4.Sanat Eseri Yapım Aşaması ve Teknikleri 

Çağdaş sanat eserinin düşünsel altyapısı ile resim ve heykel yapımı aşamalarında uygulanan 

tekniklerin anlatılması,  

5.Kollektif Olarak Bir Sanat Eseri Yapma Eylemi 

Gerekli kavramların ve sanatçılara ait eserlerin görsel sunu yoluyla teknik ve teorik bilgilerle 

desteklenerek aktarılması sonrasında, çocuğun kazandığı birikimini, o anda hissettiği duygu 

düşüncelerini, arkadaşlarıyla kollektif bir uyum içerisinde çeşitli teknikler ve farklı malzemeler 

yardımıyla uygulaması,  

6.Sergi Hazırlığı 

Dörder çocuğun dört hafta sonunda boyadığı tuvallerin ve diğer uygulama sonuçlarının sergilenme 

aşamasının adım adım çocukla birlikte yapılması ve çağdaş sanat müzeciliği ve mekân-sanat eseri 

ilişkisinin pekiştirilmesi, 

7.Sergi Açılışı  

Sergi hazırlığı sonrasında yapılan tüm uygulamaların gelen davetli ve ziyaretçilere sunulması 

eylemi ile çocuğun bir yapıtın düşünsel olarak başlangıcından sergileme aşamasına kadarki tüm 

serüvenine katılımı sonucunda çocuğun sanat algısının geliştirilmesi, 

8. Sanat Eserinin Müze’de Yer Alması  

Çocukların yaptıkları resim ve heykellerin Cermodern Sanat Merkezinin koleksiyonuna verilmesi,  

 
Çocuklar Çağdaş Sanatı Cer Modernde Keşfediyor eğitim programının aşamaları olarak sıralanır.  

 

 

Dünyamızı Kim sarsıyor? 

 

Bu projenin amacı; ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin deprem sırasında yer içinde neler olduğu 

ve yeryüzüne nasıl yansıdığı konusunda farkındalıklarını artırmaktır. Ayrıca depremden önce gerekli 

önlemlerin alınmasını ve deprem olduğu sırada güvenliği sağlayacak şekilde hareket edilmesini 

sağlamaktır. Bunların yanı sıra katılımcıların edinmesi beklenen kazanımlar aşağıda sıralanmaktadır.  

Bütün bu kazanımları edinen bir katılımcının yaşantısının herhangi bir anında karşılaşması olası olan 

bir depremde nasıl davranacağını bilmesi beklenir. Ülkemizin giderilmeye çalışılan önemli bir sorunu 

olan kötü yapılaşma depremde can ve mal kaybına neden olan en büyük sebeptir. Yetişmekte olan genç 

nesil depreme karşı dayanıklı yapı inşa etmek konusunda yeterince bilinçlenir ve çevresindekileri bu 

konuda yönlendirirse önemli bir adım atılmış olacaktır. Dayanıklı yapılar içerisinde veya dışarıda nasıl 



hareket etmesi gerektiğini öğrenen küçük yaştaki bireyler uygulanan akılda kalıcı etkinlikler ve 

kullanılan görseller sayesinde bir deprem olduğunda bilinçli davranışlar sergileyecektir.  

Etkinliğin Adı: Depremle ilgili temel kavramlar 
 

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):  

İlk etkinlikte katılımcılara ‘deprem denince aklınıza ne geliyor?’ sorusuna yanıtlar alınır. 20 kişilik 

öğrenci grubu beşer kişilik dört gruba ayrılır. Her gruba depremle ilgili bazı kavramlar ve bu 

kavramlarla ilgili materyal (video, fotoğraf, model, cihaz vb.) verilir fakat tanımlama verilmez. Öğrenci 

gruplarına 10 dakika hazırlık süresi verilir. Her grup kendi tanımlamalarını yazılı olarak hazırlar ve 

diğer katılımcılara aktarır. Sırası ile her bir grubun kavramları ve materyalleri: 1) Deprem (video), 

deprem büyüklüğü (fotoğraf, gerçek deprem kayıtları), deprem şiddeti (video, fotoğraf), 2) Ana şok, 

öncü deprem, artçı deprem (gerçek deprem kayıtları), 3) Fay (fay modeli), deprem odağı (çizimler, 

fotoğraflar), dış merkez (çizimler), 4) Sismoloji (fotoğraflar), sismograf (deprem kayıt cihazları), 

sismometre (sismometreler), sismogram (gerçek deprem kayıtları). Her grup kendi tanımlamalarının 

sunumunu bitirdikten sonra doğru tanımlamalar verilir. Bütün kavramlar tamamlandıktan sonra 

aşağıdaki test uygulanır. 

Aşağıdaki olayları doğru zaman sırasına göre 1 den 6 ya kadar numaralandırınız. 

� Sismometreler depremi algılar 

� Deprem olur 

� Öncü depremler olur 

� Sismoloji uzmanları sismogramları inceler ve yorumlar 

� Fay kırılır 

� Sismograflar depremi kaydeder 

Uygulanan testler toplandıktan sonra doğru sıralama verilerek gerekli açıklamalar yapılır. 

 

Etkinliğin Adı: Dünya’nın katmanları 

 

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):  

Dünya’nın dış katmanlarını vurgulayan görseller katılımcılara gösterilerek hangi katmanlar olduğunu 

söylemeleri istenir. Her bir görünen katman hakkında neler bildikleri sorulur. Katılımcılardan yanıtlar 

toplandıktan sonra doğru katman özellikleri görseller eşliğinde aktarılır. Görünen katmanlardan başka 

Dünya’nın yapısı hakkında bildikleri sorulur. Yanıtlar toplandıktan sonra Dünya’nın içyapısını temsil 

eden benzer özellikli iç katmanları görünen elma resimleri dağıtılır. Katılımcılardan her bir katmanı 

isimlendirmeleri istenir. Kağıtlar toplandıktan sonra gerçek katman isimleri verilerek özellikleri 



aktarılır. Tanımlamalardan sonra öğrenciler dörder kişilik beş gruba ayrılır. Her grup oyun hamurundan 

yerin iç katmanları modeli yapar. Amacı yerkürenin 3 boyutlu modelini yaparak ana küresel 

katmanların (iç çekirdek, dış çekirdek, manto, çekirdek) görselleştirilmesi olan bu etkinlik, yerkürenin 

katmanlarının gerçek kütlelerine orantılı olarak yapılmış 3 boyutlu modelini kullanarak öğrencilerin 

görselleştirme ve resimleme becerilerini geliştirmeye yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra, problem 

çözme ve matematik becerilerini de pekiştirmek üzere uygulama yapma fırsatı sunmaktadır.  4 farklı 

renk model hamuru (4x130 gr), elektronik hassas terazi, plastik bıçak kullanılacak malzemelerdir.

Uygulamada her bir grup 4 öğrenciden oluşmalıdır, böylece her öğrenci uygulama sonunda 3 boyutlu 

yerküre modelinin iç katmanlarını görebileceği ¼ lük kısmını alabilecektir. Her gruba 4 farklı renk 

hamurdan 130 g verilir. Öğrencilerden Yerkürenin her bir katmanını (iç çekirdek, dış çekirdek, manto, 

kabuk)  bağıl hacimlerine göre tartarak oluşturmaları istenir. Yerkürenin farklı katmanlarını temsil 

etmek üzere farklı renk ve hacimlerde model hamurları kullanılacaktır. Kabuk hacmi diğerlerine göre 

çok küçük olduğundan ve yerkürenin en dış katmanı olduğu için daha geniş bir dış yüzeye sahip 

olduğundan yerleştirme işleminin yapılamayacağı öğrencilerle tartışılır. Oluşturulan yarım yerküre 

modelleri 4 öğrenciden oluşan gruplarda iki eşit parçaya bölünerek her öğrencinin model örneği alması 

sağlanmalıdır. Küresel katmanlar 3-boyutlu model ile kolaylıkla gözlemlenebilmektedir. Model yapımı 

tamamlandıktan sonra katılımcılara evlerinde kendi Dünya modellerini yapabilecekleri kağıt materyal 

dağıtılır. Bu modelin yapılmış olanını etkinlik sırasında göreceklerdir. 

 

Etkinliğin Adı: Tektonik levhalar  

 

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):  

Tektonik levhaların hareketini Pangea’dan günümüze kadar gösteren animasyon izletilir. Farklı jeolojik 

zamanlarda tektonik levhaların konumunu gösteren şekilleri içeren kâğıtlar dağıtılır. Günümüzden 50 

milyon yıl sonra levhaların konumunun nasıl olmasını beklediklerini çizmeleri istenir. Kağıtlar 

toplandıktan sonra doğru şekil gösterilir ve açıklanır. Katılımcılar 5 gruba ayrılır. Her bir gruba 1 ateşe 

dayanıklı cam kap, 2 seramik kupa, 2 mum, 1 litre kadar bitkisel yağ, 1 çorba kaşığı kekik, kaşık, 

cetvel, kronometre ve 3 adet 0.2x5x10 cm boyutlarında balsa levha verilir. Cam kap iki kenarından 

seramik kupaların üzerine yerleştirilir, böylece orta kısımda mumların yerleştirilip yakılabileceği 

boşluk oluşur. Mantoyu temsil eden bitkisel yağ ve parçacıkları temsil eden kekik cam kap içerisinde 

karıştırılır ve parçacıklar hareketsiz hale gelene kadar beklenir. Mumlar rehberlerin gözetimi altında 

yakılır, yağın ısınması ile oluşan akım taneciklerin hareket etmesine neden olur. Katılımcılar 

konveksiyon akımını taneciklerin hareketini izleyerek dağıtılan akım diyagramı üzerine çizer ve 



izleyen sorulara cevap verir: Isıtılan alanın her iki tarafında parçacık hareketi simetrik mi? Yukarı akım 

nerede gözlemleniyor? Aşağı akım nerede gözlemleniyor? Yatay akım nerede gözlemleniyor?. Böylece 

katılımcılar konveksiyon akımını öğrenmiş olur. Cam kabın üst kenarından uzun kenara paralel tutulan 

bir cetvel ile seçilen bir parçacığın 20 saniyede yer değiştirme mesafesi ölçülür ve hız cm/sn cinsinden 

hesaplanır. Yüzeye yakın farklı bölgelerde hız ölçümü tekrarlanır ve izleyen sorulara cevap verilmesi 

istenir: Bütün ölçümler eşit mi? En yüksek ve en düşük hız nerede ölçülüyor? Bu hız farkı nasıl 

açıklanabilir? Akım yönü kabın ısıtılan orta kısmından dışarı doğru mu? Modelin hangi özellikleri 

hızdaki farklılıklara neden olabilir?. İnce balsa levhaların ikisi ısıtılan merkezde birleşik olarak bir 

tanesi de bir tarafa açıklık bırakılarak yerleştirilir. Ahşap parçaların hareketi gözlemlenir. Katılımcı 

gruplar gözlemlerini sunar. Tektonik levha hareketleri hakkında modeller ve sunumlar üzerinde bilgi 

aktarılır.  

 

Etkinliğin Adı: Faylar 

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):  

Katılımcılara dağıtılan balsa çıta parçası her iki ucundan tutularak karşılıklı iki yöne doğru esnetilir ve 

bir süre sonra kırılır. Bu olayda ne gibi fiziksel özellikler gözlemledikleri ve levhanın neden kırıldığı 

gibi sorulara öğrencilerden yanıtlar toplanır. Fayların oluşum mekanizması ve fay türleri hakkında 

bilgi, animasyonlar, fotoğraflar ve modeller üzerinde anlatılır. Doğada çekilmiş gerçek fay fotoğrafları 

dağıtılır. Renkli gazlı kalemlerle fay hatlarını belirlemeleri istenir. Kağıtlar toplandıktan sonra gerçek 

fay hatları fotoğraflar üzerinde gösterilir (projeksiyondan yansıtılarak). 

 

Etkinliğin Adı: Deprem dalgaları 

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):  

Katılımcılara deprem sesi dinletilir ve ne olduğunu tahmin etmeleri istenir. Yanıtlar toplandıktan sonra 

bir deprem sırasında çekilmiş video izletilir. Sarsıntı yaratan hareketin zamanla değiştiğini 

gözlemlemeleri istenir. Bunun nedeni hakkında fikirleri sorulur. P,  S ve yüzey dalgalarının hareketini 

gösteren animasyonlar izletilir, animasyonlarla deprem filmindeki sarsıntıları ilişkilendirmeleri istenir. 

Yanıtlar toplandıktan sonra ses, video ve animasyonlar yeniden oynatılarak deprem dalgaları hakkında 

bilgi aktarılır. Katılımcı öğrenciler 4 gruba ayrılır, gerekli malzeme (sarmal yaylar, halat vb.) 

öğrencilere verilerek deprem dalgalarının hareketini animasyonlarda gördükleri gibi canlandırmaları 

istenir ve her bir katılımcının bu aktivitede yer alması sağlanır. Beşer öğrenciden oluşan gruplar yan 

yana sıralanarak sırası ile katı ortamda P dalgası, sıvı ortamda P dalgası, katı ortamda S dalgası ve sıvı 

ortamda S dalgasını canlandırırlar. Her bir grubun canlandırması videoya kaydedilir ve bitirdiklerinde 



doğru şekilde tekrar yapmaları için gerekli bildi verilir.  

 

Etkinliğin Adı: Deprem etkileri ve deprem-yapı etkileşimi 

 

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):  

“Depremin etkileri neler olabilir?” sorusuna yanıtlar toplanır. Depremin fay kırığı, yapılarda hasar, su 

baskını (tsunami, baraj yıkılması vb.), sıvılaşma, yangın, zararlı maddelerin açığa çıkması gibi etkileri 

fotoğraflarla anlatılır ve gerekli bilgilendirme yapılır. Depremde sadece bir tek katı yıkılmış bina, tek 

binası devrilmiş site gibi fotoğraflar gösterilerek neden olmuş olabileceği sorulur ve yanıtlar toplanır. 

Katılımcılar dörder kişilik beş gruba ayrılır. Her gruba üzerinde farklı yüksekliklerdeki binaları temsil 

eden objelerin bulunduğu sarsma tablaları verilir. Gruplar farklı frekanslarla tablayı sarsar ve 

gözlemlerini kaydeder. Bir kişi tablayı sabit hızla sarsarken bir kişi kronometre ile 10 saniyede kaç kez 

sarstığını sayar buradan 1 saniyede kaç kez sarsıldığını hesaplayarak frekansı belirler ve hangi 

yükseklikteki binanın nasıl tepki verdiğini gözlemleyerek kaydeder. Aynı işlem farklı frekanslar için 

tekrarlanır. Gruplar depremle yapıların yıkılmasının hangi etkilere bağlı olduğunu bu deney sonucunda 

anlatır. Sunumlardan sonra deprem-yapı etkileşimi animasyonlar, filmler, fotoğraflar ve sarsma tablası 

üzerinde anlatılır. (Derinleştirme eklenecek) 

 

Etkinliğin Adı: Depreme hazırlık 

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):  

Deprem olduğu sırada hatalı hareketler sergileyen insanların görüntüleri izletilir. Nasıl davranmaları 

gerekirdi sorusunun yanıtları toplanır. Katılımcılar dörder kişilik beş gruba ayrılır. Kendilerine verilen 

ev maketleri içerisine mobilyaları depreme karşı güvenli şekilde yerleştirmeleri ve gerekçelerini 

anlatmaları istenir. Depremden önce alınması gereken önlemler sunumlar eşliğinde anlatılır. 

Modellerindeki hataları değerlendirmeleri ve deprem güvenliğinin sağlanmış olup olmadığına dair bir 

form doldurmaları istenir. Deprem sırasında en güvenli şekilde hareket etmek için alınacak önlemler 

anlatılır ve daha önce izletilen filmin doğru hareketlerle çekilmiş olanı izletilir. Etkinlik binasının bir 

bölümünde kurgulanmış olan mobilya ve eşyaların yerleşimini inceleyerek depreme karşı gerekli 

güvenlik önlemlerini sınamaları istenir.  

 

 

Felsefe Okulu 

 



     Program, farklı yaş gruplarına göre farklı düzeylerde yapılandırılabilir. Programda, ulaşılan 

sonuçtan çok içinden geçilen süreç önemlidir; felsefi düşünme ve sorgulama. 

 

      Program şunlara dayanır; 

1. Okuma metinleri; bu metinler felsefi tartışmanın üzerinde gerçekleştiği zemini oluşturur; 

didaktik bir amaçla yazılmış metinler. Bunun dışında gerekli malzemeler de işe koşulur; resim, 

edebi metin, film gibi. 

2. Öğretmenler için el kitabı; çeşitli tartışma planlarının ve uygulamalarının yer aldığı kaynaklar. 

3. Öğreticiler için formasyon programı. 

4. Pedagojik yöntem; sınıfı bir araştırma topluluğuna dönüştürecek yöntem. 

 

Felsefi sorunlar günlük dilde sunulur. Program aşağıdaki biçimde aşamalandırılır; 

1. Birinci yaklaşım, iletişim becerilerini, ifade becerilerini, katılımı ve işbirliğini hedefler; 

belirsizlik, kimlik, isim, aile, beğeniler, gerçek, yalan gibi kavramlar tanıtılır. 

2. İkinci aşamada, çocuğun günlük dilinde örtük olarak yer alan ussal formlar dikkate 

alınarak dil edinimi üzerinde yoğunlaşılır. 

3. Üçüncü aşamada çocuklar dil üzerinde düşünmeye hazırlanır. Bu aşamada semantik 

yapılara, kavramların tartışılmasına önem verilir; nedensellik, uzam, birey, sınıf…gibi. 

Çocuklar mantık alanına sokulur ve ilgilerine göre mantık öğretilir. 

 

Burada ‘ebelik’ görevi yapılır; kendi görüşlerimizi öne çıkarmadan, sorularla çocuklara yardımcı 

olunur. Amaç, çocukların düzenli bir biçimde kendi düşünceleri üzerinde düşünebilmelerine 

yardımcı olmaktır. Bu mantık şunu içerir; çocuk, geçerli akıl yürütmeyle geçerli olmayan akıl 

yürütme arasında ayrım yapabilmelidir. Mantık kuralları üzerinde yoğunlaşılır; tutarlılık, 

çelişkisizlik, ussal sonuç. 

 

Sonra, etik, estetik, metafizik ve bilgi araştırması olarak felsefi alanların derinliğine 

vurgu yapılır, yoğunlaşılır. Bu nedenle kitap, felsefi tartışma için başlangıç noktasıdır. (Ek. V). 

 

 

KONU BAŞLIKLARI 

1. İYİ VE KÖTÜ 

2. GÜZEL VE ÇİRKİN 



3. ÖZGÜR OLAN VE OLMAYAN 

4. CESARET VE KORKU 

5. OĞLANLAR VE KIZLAR 

6. BİLDİKLERİMİZ VE BİLMEDİKLERİMİZ 

7. GERÇEK OLAN VE OLMAYAN 

8. ADİL OLAN VE OLMAYAN  

9. DOĞA VE KİRLİLİK 

10. MUTLULUK VE MUTSUZLUK 

 

Konu: İyi ve Kötü 

Etkinlikler: 

 

Etkinlik 1:İyi ve Kötü Sözlüğü Oluşturma. 

        Size dün aklıma gelen bir masaldan söz edeceğim ama öncelikle hep birlikte 

kendimiz için bir İyi-Kötü sözlüğü oluşturacağız. Şimdi sizin için hazırladığımız kağıtlara kendiniz için 

neyin iyi ya da kötü olduğunu yazmanızı istiyorum. İyi ve kötü olarak algıladığınız her şeyi 

yazabilirsiniz 

Etkinlik 2: İyi-Kötü sözlüğü tamamlandıktan sonra çocuklara “Kırmızı Başlıklı Kız masalını 

hatırlıyor musunuz?” diye sorularak konuya giriş yapılır ve masal, sonu değiştirilerek anlatılır: 

 

           “Bir zamanlar küçük bir kız varmış. Annesi ona üzerinde kırmızı başlığı olan bir pelerin almış. 

Kız bu pelerini çok seviyormuş ve nereye gitse onu giyiyormuş. Bu nedenle de herkes ona Kırmızı 

Başlıklı Kız diyormuş. Bir gün “Kırmızı Başlıklı Kız!” diye seslenmiş kızın annesi. “Büyükannen hâlâ 

hasta.Hadi giyin de, ona yaptığım şu çöreği götür.” Kırmızı Başlıklı Kız da elbisesini giymiş, üzerine 

kırmızı başlıklı pelerinini geçirmiş, başlığı çenesinin altında sıkıca bağlamış ve yola çıkmış. “Tavşan 

Ormanı’ndaki yoldan ayrılma sakın!” diye seslenmiş annesi arkasından. (Ormanın adı Tavşan 

Ormanıymış, ama içinde uzun zamandır bir tek tavşan bile yokmuş - neden olmadığını birazdan 

öğreneceksiniz.) “Ayrılmam anne,” demiş Kırmızı Başlıklı Kız. Tam ormana girmiş, birkaç adım atmış 

ki, çalılıkların arasından bir ses duymuş. Yola birden bir kurt fırlamış. Kırmızı Başlıklı Kız 

korkusundan az kalsın elindeki sepeti düşürüyormuş. Fakat kurt hiç de öyle düşmanca görünmüyormuş. 

“Nereye böyle küçük kız?” diye sormuş kurt. “Büyükanneme gidiyorum,” demiş Kırmızı Başlıklı 

Kız.“Tavşan Ormanı’nın sonundaki ilk ev. Büyükannemin sağlığı pek iyi değil. Bu arada adım ‘küçük 

kız’ değil, ‘Kırmızı Başlıklı Kız.’ ” “Özür dilerim,” demiş kurt. “Bilmiyordum. Bak sana ne diyeceğim 



İstersen seni büyükannene ben götüreyim, sanırım onun evini biliyorum. Daha önce hastalandığında 

ona ben de yemek götürmüştüm. Kırmızı Başlıklı Kız bu öneriyi kabul etmiş ve Kurt ile birlikte 

ormanda yavaş yavaş yürüyerek büyükannenin evini bulmuşlar Kırmızı Başlıklı Kız hemen koşup 

büyükannesine sarılmış ve Kurt ile olan karşılaşmasını anlatmış. Sonra Kırmızı başlıklı Kız kutra 

teşekkür etmiş, annesinin yaptığı güzel pastalardan ona da bir parça vermiş ve kurtla vedalaşmış….” 

 

Masal bu şekilde anlatıldıktan sonra çocuklara dönülerek “Masal böyle bitiyordu değil mi?” 

diye sorulur. Onlardan masalı anlatmaları, farklı olan yanlarının ne olduğunu söylemeleri istenir. 

Masal, onların anlatımıyla kötü kurdun büyükanneyi ve kırmızı başlıklı kızı yemesi ile bitmektedir. 

 

“Tavşan Ormanı’ndaki yoldan ayrılma sakın!” diye seslenmiş annesi arkasından. (Ormanın adı 

Tavşan Ormanıymış, ama içinde uzun zamandır bir tek tavşan bile yokmuş - neden olmadığını birazdan 

öğreneceksiniz.) “Ayrılmam anne,” demiş Kırmızı Başlıklı Kız. Tam ormana girmiş, birkaç adım atmış 

ki, çalılıkların arasından bir ses duymuş. Yola birden bir kurt fırlamış. Kırmızı Başlıklı Kız 

korkusundan az kalsın elindeki sepeti düşürüyormuş. Fakat kurt hiç de öyle düşmanca görünmüyormuş. 

“Nereye böyle küçük kız?” diye sormuş kurt. “Büyükanneme gidiyorum,” demiş Kırmızı Başlıklı Kız. 

“Tavşan Ormanı’nın sonundaki ilk ev. Büyükannemin sağlığı pek iyi değil. Bu arada adım ‘küçük kız’ 

değil, ‘Kırmızı Başlıklı Kız.’ ” “Özür dilerim,” demiş kurt. “Bilmiyordum. Bak sana ne diyeceğim. Ben 

bir koşu gidip Büyükannene senin yolda olduğunu haber vereyim. Yalnız sakın yolda oyalanayım falan 

deme, olur mu? Başına bir şey gelmesini istemeyiz, öyle değil mi?” Kurt oradan hemen sıvışmış! 

Çünkü yakınlarda bir oduncu dolaşıyormuş. Eğer kızı hemen orada yerse, oduncunun kızın yardımına 

koşacağını biliyormuş. Kırmızı başlıklı Kız, çiçek toplayarak, kelebeklerin peşinden koşarak, kuş 

seslerini dinleyerek yolda ağır ağır ilerlerken kurt kestirmeden Büyükanne’nin evine varmış, kapıyı 

çalmış “Kim o?” diye seslenmiş içeriden yaşlı kadın. Kurt sesini değiştirerek, “Benim, Kırmızı Başlıklı 

Kız,” demiş. “Çayın yanında yemen için sana çörek getirdim.” “Kapı açık güzelim,” diye seslenmiş 

Büyükanne. Kurt hemen içeri dalmış. Öyle açmış ki! Günlerdir hiçbir şey yememiş. Bu yüzden 

Büyükanne’yi çiğnemeden bir lokmada yutuvermiş. Biraz sonra Kırmızı Başlıklı Kız Büyükanne’nin 

kapısını çalmış. 

 

“Kim o?” diye seslenmiş kurt yumuşak bir sesle. “Benim, Kırmızı Başlıklı Kız.”

“Kapı açık güzelim,” diye seslenmiş kurt. “İçeri girebilirsin.”Kırmızı Başlıklı Kız bir an için tereddüt 

etmiş. ‘Büyükannemin sesi ne kadar da garip böyle?’ diye düşünmüş. Sonra büyükannesinin hasta 

olduğu gelmiş aklına ve kapının mandalını kaldırıp açarak içeri girmiş. Kurt, Büyükanne’nin geceliğini 



giymiş, onun başlığını ve gözlüğünü takmış yatakta yatıyormuş. Yorganı boğazına kadar çekmiş, içerisi 

karanlık olsun ve suratı fark edilmesin diye de perdeleri iyice kapamış.“Elindekileri oraya bırak da 

yanıma gel canım,” demiş kurt.Kırmızı Başlıklı Kız çöreği yatağın yanındaki küçük masanın üzerine 

koymuş, ama hemen kurdun yanına gitmemiş. Çünkü Büyükannesi bir tuhaf görünüyormuş.

 

“Kolların neden bu kadar büyük büyükanne?” 

“Seni daha iyi kucaklamak için!” demiş kurt. 

“Kulakların neden büyük, peki?” 

“Seni daha iyi duyabilmek için!” demiş kurt. 

“Gözlerin neden kocaman, peki?” 

“Seni daha iyi görebilmek için,” demiş kurt. 

“Dişlerin neden sivri peki?” 

“Seni daha iyi yiyebilmek için,” demiş kurt. 

 

Bunu söyledikten sonra kurt artık daha fazla kendine engel olamamış ve yorganı bir tarafa 

atarak yataktan fırladığı gibi Kırmızı Başlıklı Kız’ı bir lokmada yutuvermiş. Sonra da karnı doyduğu 

için keyfi yerine gelmiş ve uykuya dalmış. Ama ne var ki kurt çok kötü horluyormuş. Evin önünden 

geçen bir avcı onun horultularını duymuş. Büyükanne’ye kötü bir şey mi oldu acaba, diyerek kulübeden 

içeri girmiş. İçeri girer girmez de orada neler olduğunu hemen anlamış. “Aylardır senin peşindeyim 

pis yaratık,” diye bağırmış avcı ve kurdun kafasına elindeki baltanın sapıyla vurmuş. Sonra da önce 

Kırmızı Başlıklı Kız’ı, sonra da Büyükanne’yi dikkatle kurdun içinden çıkarmış. İkisi de 

sapasağlammış. Büyükanne, Kırmızı Başlıklı Kız’ın ona getirdiği çöreği afiyetle yemiş. Kırmızı Başlıklı 

Kız büyükannesine bir daha hiçbir kurdun sözüne kanmayacağına dair söz vermiş. Eve dönerken 

tavşanların saklandıkları yerlerden çıktıklarını görmüş. Tavşan Ormanı yine eskisi gibi tavşanlarla 

dolu bir orman haline gelmiş. 

 

Buradan yola çıkılarak masaldaki kahramanların karakterleri üzerinde durulur ve belli 

kahramanların neden iyi ve kötü olarak değerlendirildiği sorulur. Acaba masal neden ilk şekliyle değil 

de, çocukların bildiği gibi bitmektedir? Kurt, yaptığı şey nedeniyle kötü sayılabilir mi? Onun yaptığı 

neden kötü olarak görülmektedir? Kötü olmasının nedeni büyükanneyi ve kırmızı başlıklı kızı yemesi 

midir, yoksa kırmızı başlıklı kızı kandırması mı? 

Etkinlik 3: Kurt, doğası gereği diğer canlı varlıkları yiyerek beslenmektedir. Bu davranışı, onu 

kötü yapar mı? Neden? Bu sorulardan hareket edilerek hayvanların iyi ya da kötü olup olmayacağı 



tartışmasına geçilir. Önce bununla ilgili birkaç belgesel izletildikten sonra çocuklara hayvanlara iyi ya 

da kötü denilip denilemeyeceği sorulur ve iyi ve kötü olabilmek için neyin gerekli olduğu soruşturulur. 

 

Kurdun kötülüğünün nedeni aslında kırmızı başlıklı kızı kandırmasıdır ve kandırmak genel 

olarak insanlara özgü bir davranış şeklidir. Bu noktada çocukların iyi ve kötünün birer değer olduğunu 

fark etmesi sağlanır ve değerlerin insana özgü olduğu üzerinde konuşulur. İyi ve kötü de birer değer 

olduğu için ancak insanlar iyi ve kötü olabilirler. Örneğin hayvanlar biz onları izlerken diğer canlıları 

öldürüp yiyebilirler ya da başka bir hayvana saldırabilirler. İnsanlar da böyle mi davranır acaba?

Örneğin insanlar neden yalan söylerler? Çünkü yalan söylemek kötüdür. Bu durumda insanlar kötü 

davranırken bunu belli etmemeye çalışırlar.  

 

Etkinlik 4: Burada çocuklarla birlikte görünmez olma deneyi yapılır. Onlardan görünmez 

olduklarını varsaymaları istenir. Bu durumda ne yapmak istedikleri sorulur. Hepsi planlarını anlattıktan 

sonra, benzer bir durumun geçmişte yaşamış bir çobanın başına geldiği söylenir. Bakalım çoban da 

sizlerin yaptığı gibi bir şey mi yapmış denilerek hikaye anlatılır. 

 

Hikâyeye göre, Gyges, Lidya kralının hizmetinde bir çobandır. Günün birinde bir kasırga veya 

deprem yüzünden yer çatlar ve hayvanların otladığı yerde derin bir yarık açılır. Bu yarığın içine inen 

çoban, orada içi oyuk, üstü delik deşik, tunçtan bir at bulur. Eğilip atın içine baktığında orada insan 

boyundan büyük, parmağındaki altın bir yüzük olan ölü görür. Bu yüzüğü alıp yukarı çıkar. Çobanlar 

ay sonunda krala hesap vermek için toplanırlarmış. Gyges toplantıya bu yüzükle gelir. Otururken 

yüzüğün taşını farkına varmadan avucunun içine çevirir. Bunu yapar yapmaz da görünmez olur. 

Kendisi de dâhil, orada bulunan herkes şaşakalır. Yüzükle oynarken taşı çevirince yine görünür olur. 

Böylece Gyges, yüzüğün tılsımını keşfeder: Yüzüğün taşını içeri çevirince görünmez oluyor, düzeltince 

görünür. Bunun üzerine görünmez olarak saraya girer, sarayda kraliçeyi baştan çıkartır, onun 

yardımıyla kralı öldürüp yerine geçer (Devlet, 359d). 

 

Gyges, neden görünmez olduğu zaman bu şekilde davranmıştır? Kötülükleri neden gizli bir 

şekilde yaparız? Gyges, bu dünyada tek başına yaşıyor olsaydı yine bu şekilde davranır mıydı? Eğer 

Gyges’in yerinde olsaydınız siz ne yapardınız? 

 

Gyges’in öyküsü bize iyi ve kötünün bizim dışımızdaki birileri ya da bir şeyler tarafından 

belirlendiğini göstermektedir. Sizce bu birileri kim olabilir ya da bir şeyler dediğimiz şeyler nelerdir? 



Toplum, yöneticiler? Yasalar da belirleyici olabilir mi? İyi ve kötünün bizden önce belirlenmiş olması 

ne anlama gelmektedir? Örneğin bir arkadaş grubunuz olduğunu düşünün. Grubunuzun bir araya gelme 

amacı değişik şeyler yaparak eğlenceli vakit geçirmek. Grubunuzun başkalarının bilmediği bir buluşma 

yeri var ve sadece grup üyelerinin bildiği bir parola. Bu grubun bir lideri olduğunu varsayın. Lideriniz 

grup üyelerine bu hafta yapacağınız şeyi açıklıyor. Gruba dahil olmayan bir arkadaşınızın bisikletini 

kaçırmak. İçinizden biri buna itiraz ediyor. Çünkü bir araya gelme amacınız kötü şeyler yapmak değil, 

sadece birlikte iyi vakit geçirmek. Ama lideriniz kararları kendisinin aldığını ve bu yüzden bisikleti 

kaçırmanız gerektiğini söylüyor. Sizce arkadaşınızın bisikletini kaçırdığınızda kötü davranış size mi 

aittir yoksa lidere mi? Eğer kötü olan emri verdiği için liderin davranışı ise, bu sizi sorumluluktan 

kurtarır mı? Sorumlu olmadığımız durumda iyi ya da kötü davranmış olur muyuz? Böyle bir durumda 

liderin verdiği emri yerine getirmek mi iyidir, yoksa yapacağımız şeyin sonucunu düşünerek hareket 

etmek mi?   

Etkinlik 5: Bazı durumlarda yapacağımız şeyler sonuçta birilerine zarar verecekse emre 

uymaktansa bu emri yerine getirmemek daha iyi olabilir. Bu durumda yaptığımız şeylerin iyi ve kötü 

oluşuna davranışımızın sonucuna bakarak karar veriyoruz gibi görünüyor. Peki gerçekten öyle mi? 

Bunu daha iyi anlayabilmek için sizinle bir ahlak bilmecesi oyunu oynayalım. Size vereceğim 

kağıtlarda yanıtlamanızı istediğim bilmece tarzında birkaç soru var. Bu bilmeceleri okuduktan sonra bu 

durumlarla ilgili değerlendirme yapmanızı istiyorum. Sorulara “İyi”, “Kötü” ya da “Bir şey 

Söylenemez” diye yanıt verilmesi gerekiyor. 

 

1. Parktaki havuza bir çocuk düştü, iyi yüzme bildiğim için, çocuğu kurtarmak amacıyla suya 

atladım ve çocuğu havuzdan dışarı çıkardım. 

2. Parktaki havuza bir çocuk düştü, iyi yüzme bildiğim için, çocuğu kurtarmak amacıyla suya 

atladım, ama çocuk paniğe kapıldığı için havuzdan dışarı çıkarmayı başaramadım. 

3. Parktaki havuza bir çocuk düştü, arkadaşlarıma hava atmak için hemen havuza atladım. İyi 

yüzme biliyorum, çocuğu havuzdan çıkardım. 

4. Parktaki havuza bir çocuk düştü, arkadaşlarıma hava atmak için hemen havuza atladım. İyi 

yüzme bilmiyorum. Çocuğu dışarı çıkaramadım. İkimizi de başkaları kurtardı. 

5. Parktaki havuza bir çocuk düştü, arkadaşlarıma hava atmak için hemen havuza atladım. İyi 

yüzme bilmiyorum. Neyse ki havuz derin değilmiş, çocuğu havuzdan dışarı çıkardım. 

6. Parktaki havuza bir çocuk düştü, çocuğu kurtarmak için hemen suya atladım. Yüzme 

bilmiyorum. Neyse ki havuz derin değilmiş, çocuğu havuzdan dışarı çıkardım. 

 



Yanıtlar verildikten sonra kağıtlar toplanır ve daha sonra çocuklara konuyla ilgili şu sorular 

sorulur: Bu durumda bir davranışın sonucunda iyi bir şey ortaya çıkıyorsa, bu ,bu davranışın iyi 

olduğunu gösterir mi? Sonucu iyi olmayıp da kendisi iyi olan davranışlar yok mudur? İyi niyetli bir 

şekilde yaptığımız şeyler beklenmedik bir şekilde kötü sonuçlara yol açtığında bu davranışımızın yine 

de iyi olduğunu iddia edemez miyiz? Ya da tam tersini düşünecek olursak kötü niyetle yapılan bir 

davranış, sonucu iyi olsa bile gerçekten iyi sayılabilir mi? 

 

Aklıma bu konu ile ilgili başka bir şey takıldı ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. B ir önceki 

hikayemizin kahramanlarını yeniden hatırlayalım. İki kahramanımız vardı: Gyges ve Kral. Gyges ile 

kralı yer değiştirdiğimizi varsayalım. Kral Gyges olsun Gyges de kral. Eğer böyle olsaydı yani Gyges 

kendini kralın yerine koysaydı, kendisine böyle davranılmasını ister miydi? Herhalde istemezdi. Bu 

durumda kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyleri başkalarına yapmamalıyız; kendimiz için 

istediğimiz şeyleri başkaları için de istemeliyiz. Böylelikle davranışlarımızın hangisinin iyi ya da kötü 

olduğuna karar vermek daha kolay olacaktır. Ama kendimiz için istediğimiz her şey her zaman iyi 

midir? Örneğin bizi mutlu eden şeyler her zaman iyi olabilir mi, yapmak istemediğimiz şeyler kötü gibi 

görünse de iyi midir? Bazen ödevlerimizi yapmak istemeyiz, onun yerine arkadaşlarımızla oyun 

oynamayı tercih ederiz. İlk bakışta bu bizim için iyi gibi görünse de sonuçta ödevlerimizi 

yapmadığımızda bir şey öğrenemeyeceğimiz için kendimiz için kötü bir şeyi istemiş oluruz. Öyleyse 

iyi her zaman bizi mutlu eden, kötü de bizi üzen bir şey olarak görülmemelidir. 

 

Hikayemizde Gyges kötü bir davranışta bulunmuştur, öyle değil mi? Peki sizce kral nasıl 

biridir? Halkına iyi davrandığı için iyi birisi olabilir mi? Aslında kral görünmez olmadan da halkına 

kötü davranabilirdi ama yapmadı. Sizce öyle olmak zorunda değilken neden halkına karşı kötü değil de 

iyi davranmaktadır? Kral, iyi bir davranışı bir çıkar için değil de sadece iyi olduğu için yapıyor olabilir 

mi? Bu durumda iyi dediğimiz şeyler, başka şeylere bağlı olmamalıdır. Yani biz işimize yarayacağı için 

ya da başka bir amaçla iyi davranmamalıyız. Çünkü böyle yaptığımız zaman davranışımız iyi 

olmayacaktır. 

 

Peki insanlar neden çıkar gözetmeksizin iyi davranırlar? Bunu yaşadıklarımızdan yola çıkarak 

kavramaya çalışalım. Aranızda daha önce yolda yürürken para ya da başkasına ait olduğunu 

düşündüğünüz değerli bir şey bulan oldu mu? Bulduğunuz şeyi ne yaptınız? Ben buna benzer bir şey 

yaşamıştım. Okuldan eve dönerken para buldum. Acaba para arayan biri olabilir mi diye düşünerek 

önce çevreme baktım, ancak kimseyi göremedim. Daha sonra parayı alıp parayı bulduğum yerin hemen 



yanındaki markete gidip durumu anlattım ve eğer para arayan olursa vermesini rica ettim. Marketin 

sahibi bana, tamam dedi fakat daha sonra markete tekrar uğramamı ve paranın sahibi çıkmazsa onu 

almamı istedi. Sizce ben doğru bir davranışta bulundum mu? Acaba parayı  market sahibine vermemeli 

miydim? Ayrıca market sahibi neden soran olmazsa benim geri almam gerektiğini söyledi? 

 

Şimdi kendinizi buna benzer bir durumun içinde hayal edin. Bulunduğumuz yerde yalnızsınız 

ve sizi kimse görmüyor. Arkadaşlarınız eşyalarını da bırakıp dışarı çıkmış olsunlar. Yanınızdaki 

arkadaşınızın buraya gelirken kendisine sizin en sevdiğiniz çikolatalardan aldığını ve cebine 

koyduğunu görmüştünüz. Arkadaşınız çıkarken çikolatasını düşürüyor. Uzun zamandır aileniz çikolata 

yemenizi yasakladığı için çikolatayı yemeyi çok istiyorsunuz ve bir çikolatadan bir şey olmaz diye 

düşünüp yiyorsunuz. Ama sonra, arkadaşınız çikolatasını sizin yiyeceğinizi hiç öğrenemeyecek olsa da 

kendinizi bu yaptığınız şey yüzünden çok kötü hissediyorsunuz. Genellikle hepimiz böyle durumlarda 

davranışımızın yanlış olduğunu düşünür ve kendimizi kötü hissederiz. Neden böyle hissederiz? 

İçimizdeki ses bize bunu söyletiyor olabilir mi? Böyle bir ses var mıdır sizce? Bu ses, nasıl bir ses 

olabilir?  

Son Etkinlik: Şimdi başlangıç noktamıza dönelim. Sanırım konuştuklarımıza ve ulaştığımız 

sonuçlara bağlı olarak İyi-Kötü sözlüğümüzü yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Şimdi 

sözlüklerinize kendi isimlerinizi yazın, sonra bunları diğer arkadaşlarınızla değiştirin. Arkadaşlarınızın 

iyi-kötü sözlüklerindeki yazılanlar konusunda yapmak istediğiniz değerlendirmeler var mı? Örneğin 

yazılan maddelerden iyi ya da kötü olamayacağını düşündüğünüz şeyler varsa bunları konuşalım! 

Bu programla amaçlanan, hazır yapılmış düşünceleri öğretmek değil, çocukları temel sorunları 

tartışmaya, ele almaya sokmak, eleştirel düşünmeyi öğrenmek, çocukların düşünme yetilerini 

geliştirmektir. ‘Şayet çocukların doğal merakları ve dünyayı tanıma, keşfetme arzu ve istekleri 

felsefeyle kaynaştırılabilirse, daha esnek ve etkili bireyler olabilirler’  anlayışı bu yöntemin temel 

inancını oluşturmaktadır.  

 

Felsefe Okulu programı, ‘İyi ve Kötü’, ‘Güzel ve Çirkin’, ‘Gerçekten ve Yalancıktan  (Doğru ve 

Yanlış)’, ‘Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz’, ‘Cesaret ve Korku’, ‘Mutluluk ve Mutsuzluk’, ‘Özgür 

Olan ve Özgür Olmayan’, ‘Adalet ve Haksızlık’, ‘Oğlanlar ve Kızlar (Ben ve Sen)’, ‘Doğa ve Kirlilik’ 

konularını çocuklar ile birlikte tartışarak, onları hayatımızın içerisindeki konulara dair yeni bakış açıları 

ile tanıştırmayı  amaçlamaktadır. 

 

Etkinliğin Adı: Güzel ve Çirkin 

 



Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):  

 

Etkinlik 1: Güzel ve çirkin sözlüğü oluşturma. 

                                   Çocuklar içinizde “Güzel ile Çirkin”in masalını bilen var mı? Ama öncelikle 

hepinizden güzel ve çirkin bulduğunuz şeyleri yazmanızı istiyorum. Aklınıza gelen her şeyi 

yazabilirsiniz. 

 

 

                 Etkinlik 2: Çocuklara yazmış oldukları güzel ve çirkin şeyleri neden güzel ve çirkin 

buldukları sorularak açılan tartışmadan sonra “Güzel ile Çirkin” masalı anlatılır.           

   “Bir zamanlar zengin bir tüccar varmış. Üç kızı olan bu tüccarın kızlarının ikisi son derece 

bencilmiş. Ama üçüncüsü, yani adı Güzel olanı hem iyi hem de sevgi doluymuş. Bir gün tüccar, 

gemilerinin şiddetli bir fırtınada battığı haberini almış. Zavallı adam varını yoğunu kaybetmiş, geriye 

bir tek kasabadaki küçük evi kalmış. Açgözlü iki kardeş bu durumdan hiç hoşlanmamış. Yatakta yatmak 

ve oflayıp puflamaktan başka bir şey yapmaz olmuşlar. Evin bütün işleri Güzel’e kalmış. Bir zaman 

sonra tüccar kayıp gemilerinden birinin limana ulaştığını duymuş. Haberin doğru olup olmadığını 

öğrenmek için yola çıkmadan önce kızlarına, dönüşte size ne hediye getireyim, diye sormuş. Açgözlü iki 

kardeşin neşeleri hemen yerine gelmiş. 

“Elbiseler ve mücevherler isteriz!” demişler. 

“Peki ya sen Güzel?” diye sormuş tüccar. 

“Bir gül. O bana yeter,” demiş Güzel. 

   Birkaç gün sonra tüccar evine dönmek üzere üzgün üzgün yola koyulmuş. Yine yoksulmuş, çünkü son 

gemiden ona kalan paraları da dolandırıcılara kaptırmış. Akşam karanlığı bastırırken bir ormana 

varmış. Orman hem karanlık hem de soğukmuş. Şimşekler çakıyor, rüzgâr yerden karları 

havalandırıyormuş. Uzaklardan kurtların uluma sesleri geliyormuş.

Tüccar nereye gittiğini bilmeden atıyla birlikte karların üzerinde bata çıka saatlerce yol almış, derken 

birden ileride pencerelerinden dışarı parlak ışıklar sızan son derece güzel bir şato görmüş. Ama bu çok 

garip bir şatoymuş, çünkü şöminelerinde harıl harıl ateş yanmasına, bütün odaları gün gibi aydınlık 

olmasına rağmen ortada kimsecikler yokmuş. Tüccar seslenmiş, seslenmiş; ama cevap veren olmamış. 

Sonunda, beklemenin bir anlamı olmadığını anlayınca atını ahıra bağlamış ve salondaki uzun masanın 

üzerinde hazır bekleyen yemeği yemiş. Sonra bir yatağa yatıp uyumuş. Sabah uyandığında onun için 



bırakılmış yeni giysiler bulmuş yanı başında. Aşağıda da güzel bir kahvaltı onu bekliyormuş. 

“Bu şato, bana acıyan iyi kalpli bir periye ait herhalde!” demiş tüccar.

“Ona bir teşekkür edebilseydim keşke!” 

   Tüccar şatodan ayrılırken, bahçedeki gülleri fark etmiş. ‘Hiç yoksa Güzel’e verdiğim sözü yerine 

getireyim,’ demiş içinden. Güllerden birini koparmış. Ama koparır koparmaz müthiş bir kükremeyle 

inlemiş her yan. Çalıların arkasından korkunç görünüşlü bir canavar çıkmış. Öylesine korkunçmuş ki, 

tüccar neredeyse korkusundan bayılacakmış. “Seni değer bilmez adam!” diye kükremiş Canavar. 

“Hayatını kurtardım! Seni besledim, giydirdim! Sense kalkmış güzel güllerimi çalıyorsun. Hemen 

ölmeyi hak ettin!” Tüccar, Canavar’ın karşısında diz çökmüş. “Gülü kızlarımdan birine götürecektim 

efendim,” demiş. 

 “Ben efendi falan değilim; bir Canavarım,” diye hırlamış yaratık. Sonra tüccarın tepesine dikilmiş. 

“O değerli kızlarına gelince… Git sor bakalım onlara, hayatına karşılık içlerinden biri gelip de 

benimle birlikte yaşar mı? Bu teklifimi kabul eden olmazsa, üç ay içinde öleceksin.” Tüccar gün 

ışığıyla aydınlanmış ormanın içinden üzgün bir şekilde atını sürüp evine dönmüş. Evde iki bencil kız 

kardeş babalarının başından geçen korkunç maceraları dinlerken kıllarını bile kıpırdatmamışlar. 

Babaları onlara giysi ve mücevher getirmedi diye küplere binmişler. Ama Güzel onlar gibi yapmamış. 

“Baba, izin ver ben gideyim,” demiş hiç tereddüt etmeden. “Tabii sen gideceksin, suç senin,” demiş 

kardeşleri. “Gül isterim diye tutturmasaydın, Canavar babamızı öldürmeyi düşünmeyecekti.” 

Üç ay geçince tüccar şatoya Güzel’le birlikte gitmiş. Her şey orayı ilk gördüğü gibiymiş: etrafta yine 

kimsecikler yokmuş, sofra hazırmış. Yemeklerini yemeyi bitirdiklerinde Canavar ortaya çıkmış. Güzel 

korkusundan tir tir titremeye başlamış, çünkü Canavar babasının anlattığı kadar korkunçmuş, hatta 

daha da korkunç! “Buraya kendi isteğinle mi geldin?” diye sormuş Canavar. “Evet,” demiş Güzel. “O 

zaman baban sabah olunca buradan gidecek ve bir daha buraya hiç gelmeyecek.” Sabah olup da 

babası gidince Güzel tek başına kalmış. Önce bir süre ağlamış, ama sonra gördüğü rüyayı hatırlayıp 

biraz olsun rahatlamış. Rüyasında bir peri, “Üzülme, babanın hayatını kurtarmak için gösterdiğin bu 

cesaret karşılıksız kalmayacak,” demiş ona. 

‘Belki de bu yaşama alışırım,’ diye düşünmüş, neşesi yerine gelmiş azıcık. Bahçede dolaşmış, güllere 

bakarken içi hüzünle dolmuş. Sonra şatonun içini gezmiş. Oda kapılarından birinin üzerinde adının 

yazılı olduğunu görünce çok şaşırmış. Kapıyı açıp içeri bakmış. Oda tam istediği gibi döşeliymiş, 

kitaplarla ve müzik aletleriyle doluymuş. ‘Canavar beni burada rahat ettirmeye çalıştığına göre, bana 



zarar vermez herhalde,” diye düşünmüş Güzel. Sonra bir kitap almış eline. Kitabın üzerinde altın 

yaldızla, “Sevgili Kraliçem. Her isteğin emirdir benim için,” diye yazıyormuş. 

“Şu anda babamı görebilseydim keşke!” demiş Güzel, yüksek sesle. Bunu der demez de odanın öte 

ucundaki aynada babasının görüntüsü belirmiş. Böylece Güzel’in yalnızlık duygusu ve ev hasreti biraz 

olsun geçmiş. O gece yemekte Canavar ortaya çıkmış. “Seni izlememe izin verir misin Güzel?” diye 

sormuş. “Buranın sahibi sizsiniz,” demiş Güzel. “Hayır,” demiş Canavar. “Şatom senin emrindedir. 

İstersen hemen giderim.” Canavar bir an duraksamış. “Yalnız bir şey soracağım. Beni çok mu çirkin 

buluyorsun?” Güzel ne diyeceğini bilmemiş önce. Sonra başını kaldırıp Canavar’a bakmış. “Bunu 

söylemek istemezdim, ama doğruyu söylemem gerek. Evet, çirkin buluyorum,” demiş. Güzel, yemeğini 

bitirince Canavar, “Benimle evlenir misin?” diye sormuş. “Hayır, Canavar, asla!” demiş Güzel. 

Canavar derin bir iç geçirirken çıkardığı ses, tüm şatoda yankılanmış. Her gece saat dokuzda Canavar 

konuşmak için Güzel’in yanına geliyormuş. Güzel, gün geçtikçe Canavar’a alışmaya başladığını fark 

etmiş. Hatta geç kaldığında onu merak bile ediyormuş. ‘Keşke,’ diyormuş, ‘bu kadar çirkin olmasaydı! 

Keşke ikide birde bana evlenme teklif etmeseydi!’ Çünkü Güzel,  evlilik teklifini geri çevirdiğinde 

Canavar’ın çıkardığı o sesten çok korkuyormuş. Canavar bir gün, “Beni sevmeyebilirsin ama beni 

bırakıp da gitmeyeceğine söz vermelisin,” demiş. Her günü birbirine benzeyerek üç ay böyle geçmiş. 

Derken bir gün Güzel aynada babasının hasta olduğunu görmüş. Hemen Canavar’a babasına bakmak 

için eve gitmek istediğini söylemiş. “Gidebilirsin, Güzel,” demiş Canavar. “Ama geri dönmezsen 

kederimden öleceğimi biliyorsun, değil mi? Korkarım ki, babanın yanında kalmak isteyeceksin ve 

dönmeyeceksin. Ama eğer fikrini değiştirir de dönmek istersen, yüzüğünü yatağının yanındaki sehpaya 

koyman yeterli. Sabah olduğunda şatomda açacaksın gözlerini.”

“Bir hafta sonra döneceğim, söz,” demiş Güzel. 

Ertesi sabah Güzel, babasının evinde, kendi yatağında açmış gözlerini. Babası onu karşısında görünce 

çok sevinmiş, kendini daha iyi hissetmiş. O gün öğleden sonra, kısa süre önce evlenmiş olan kız 

kardeşleri babalarını ziyarete gelmişler. Eve geldiklerinde babalarının biricik kızını karşılarında 

görünce kıskançlıktan ve öfkeden çatır çatır çatlamışlar. “Dinle!” demiş iki kardeşten biri. “Ona bir 

oyun oynayalım. Burada bir hafta daha kalmasını sağlayalım. O zaman Canavar gelip onu öldürür.” 

Bağırıp çağırıp onu kötülemek yerine, iki kardeş gözlerine soğan sürüp Güzel’in karşısına yaşlı 

gözlerle çıkmışlar ve ondan ayrılmak istemedikleri için ağladıklarını söylemişler. Güzel bir hafta daha 

kalmaya söz vermiş. 

Çok geçmeden Güzel, Canavar’ı babasını özlediği kadar özlediğini fark etmiş. Bir gün rüyasında 



Canavar’ı şatonun bahçesinde kaskatı ve cansız yatarken görmüş. Uyandığında, ‘Benim yaptığım 

düpedüz acımasızlık!’ diye düşünmüş. Hemen yüzüğünü parmağından çıkarıp başucundaki sehpanın 

üzerine koymuş. Sabah gözlerini Canavar’ın şatosunda açmış.

O günün akşamı Canavar’ı beklemiş. Saat dokuz olmuş. Canavar gelmemiş. Dokuzu çeyrek geçmiş, 

ortalarda yok. Birden endişe içinde koşa koşa şatodan bahçeye çıkmış. Canavar bahçede boylu 

boyunca yatıyormuş. ‘Onun ölümüne neden oldum!’ diye düşünmüş Güzel. Hemen ona sarılmış. 

Canavarın kalbi hâlâ atıyormuş. “Artık dönmezsin diye düşündüm. Yemeden içmeden kesilip ölmeye 

hazırlandım,” demiş Canavar fısıltılı bir sesle. 

“Ama ben seni seviyorum Canavar!” demiş Güzel. “Seninle evlenmek istiyorum.” O anda tuhaf bir şey 

olmuş. Birden sanki şato daha bir güzel, daha bir ışıltılı hale gelmiş. Güzel bir süre etrafına bakınmış, 

sonra tekrar Canavar’a çevirmiş başını. Fakat Canavar yerinde yokmuş. Yattığı yerde şimdi genç ve 

yakışıklı bir prens duruyormuş. “Ben Canavar’ı istiyorum,” diye ağlamaya başlamış Güzel. Prens bu 

sırada ayağa kalkmış. “Canavar benim,” demiş. “Kötü bir peri bana büyü yapmıştı. Beni yüzüne 

bakılamayacak kadar çirkin bir yaratığa dönüştürmüştü. Bana benimle evlenmek istediğini 

söylemeseydin, hayatımın sonuna kadar öyle kalacaktım.” 

Prens Güzel’i şatoya götürmüş. Şatoda Güzel, babası ve rüyasında gördüğü iyi periyle karşılaşmış. 

“Gösterdiğin cesaretin ödülünü aldın,” demiş iyi peri Güzel’e. Peri sihirli değneğini sallamış. Birden 

şatodaki herkes Prens’in topraklarında bulmuş kendini. Orada halk coşku ve alkışlarla karşılamış 

Prens’i. Çok geçmeden Güzel ve Canavar evlenmişler. Dünyanın gelmiş geçmiş en mutlu Prens ve 

Prensesi olmuşlar… 

Masal bittikten sonra çocuklara masalla ilgili birtakım sorular sorularak güzelliğin ne tür koşullar 

bağlamında ortaya çıkabileceği sorgulatmaya çalışılır. 

Sorular: 1-  Çocuklar sizce Güzelin kız kardeşleri nasıl insanlardır? 

                2-  Güzel sizce nasıl bir görünüme sahiptir? 

3- Masaldaki Çirkin sizce nasıl biri? (Bu noktada neye benzettiklerini anlamak için 

çocuklara Çirkin’in resmini çizmeleri istenir. Amaç, çocukların Çirkini nasıl 

algıladıklarını/yorumladıklarını anlamaya çalışmaktır. Çirkin gerçekten de çirkin midir? Eğer onu 

çirkin görüyorlarsa neden öyle görmektedirler, yok eğer Çirkin onlar için güzelse neden böyledir? 

Bunlar çocuklara teker teker sorulur. Çocuklar çirkinlik ya da güzellik söz konusu olduğunda 



masaldaki kahramanları onların fiziksel özelliklerini mi yoksa karakter özelliklerini mi göz önünde 

tutarak düşünmektedirler? Çocuklara bu masal aracılığıyla bir insanın kişisel özelliklerinin o kişinin 

fiziksel özelliklerinin önüne nasıl olup da geçebildiği ya da kişiselliğin oluşan duygular bağlamında 

fiziksel olanı görsel anlamda nasıl değiştirdiğini sorgulatmak amaçlanmaktadır. Böylece Platon’un 

güzeli (to kalon) iyiyle (to agathon) eşitleyen hakikat (alethes) kuramı çocuklara sunulmuş olur. 

Burada amaç güzelin eylem alanında etik olanla nasıl bir bağlantı içinde olduğunu çocuklarla birlikte 

tartışmaya açmaktır. Çocuklara bu masaldan sonra güzelin ve çirkinin ne olduğu sorulur. Masallarda 

neden kötü kalpliler çirkin yaratıklar, iyi kalplilerse güzel varlıklar olarak resmedilmektedirler?  

              Etkinlik 3: Çocuklara doğadaki kimi sesler dinletilir (kuş sesi, bir akarsuyun sesi, yağan 

yağmurun sesi, dalgaların sesi, rüzgârın sesi vb. gibi) Bu sesleri nasıl buldukları ya da hangilerini güzel 

hangilerini çirkin buldukları sorulur. Bunları güzel bulmalarının ya da çirkin bulmalarının nedenlerinin 

ne olduğu birlikte tartışılır.   Bu sesler onlarda nasıl bir duyarlılığa yol açmaktadır? Duyulanla duyan 

arasında nasıl bir bağ oluşmaktadır? 

              Etkinlik 4: Çocuklara güneşin doğuşu, dolunayın olduğu bir gece, yıldızlarla dolu bir gökyüzü 

müzik eşliğinde gösterilir ve ardından duyguları, neler hissettikleri sorulur. Güzellik bizlerde nasıl bir 

etki uyandırmaktadır? (Bach ya da Vivaldi gibi Barok dönem müzisyenlerinin parçaları…) 

             Etkinlik 5: Çocuklara hoş olmayan görseller gösterilir ve neler hissettikleri sorulur. Acaba 

çirkinlik üzerimizde nasıl bir etki uyandırmaktadır? Acaba çirkin olanla güzel olanda herkes 

birleşmekte midir? (örneğin yılan, timsah ya da tarantula gibi insanda ilk bakışta hoş duygular 

uyandırmayan görseller gösterilebilir…) 

             Etkinlik 6:  Çocuklara kimi ünlü ressamların resimlerinden oluşan bir yarışma düzenlettirilir. 

Bu yarışmada çocukların her birine jüri üyesi rolü verilerek en güzel resmi seçmeleri istenir. 

1- En güzel buldukları resimleri neden güzel bulmuşlardır? 

2- Peki ya seçtikleri resimler çocuklara neler hissettirmektedir? 

3- Bu resimler sanat eseri midir? 

4- Eğer öyleyse, neden? 

5- Sizce neler sanat eseridir? 

6- Peki, bir şeyi sanat eseri yapan nedir? 

7- Peki, o halde sanat eseri nedir? 

8- Sanatı sadece insanlar mı yapar? 



9- Bir kişiyi sanatçı yapan nedir? 

10-  Herkes sanatçı olabilir mi? 

Etkinlik 7:   Çocuklardan canları ne istiyorsa onu çizmeleri istenir; daha sonra çizilen resimler 

çocukların arasında değiş tokuş edilir. Değiş tokuştan sonra çocuklardan ellerine geçen yeni resimleri 

yorumlamaları istenir; resmin çizeriyle yorumcusu bu noktada karşı karşıya getirilmiş olur. Resmi 

çizen çocuk resimde neyi anlatmak istemektedir; yorumlayan çocukla çizen çocuğun 

niyetleri/yorumları neden farklı farklıdır.  

Etkinliğin Adı: Bildiklerimiz Bilmediklerimiz 

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): 

             

            Etkinlik 1: Animasyon İzleme 

Bu etkinlikte öncelikle bilginin temellendirilmesine ilişkin bir animasyon örneği olan Horton

adlı animasyon izlenir ve ardından bu animasyonla ilgili bir çözümleme yapılır. 

“Aranızda bugün hangi konu hakkında konuşacağımızı bilen var mı?” diye sorularak konuya 

giriş yapılır. Bugün bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerden söz edeceğiz. Tam da konumuzla ilgili bir 

animasyon var. Aranızda bu animasyonu daha önce izlemiş olanlar olduğunu tahmin ediyorum ama 

izlemiş olsanız bile hep birlikte bir kez daha izleyelim ve daha sonra animasyonun ayrıntıları hakkında 

konuşalım, ne dersiniz? Animasyona konu olan kahramanımız hakkında bir bilginiz var mı?

Kahramanımızın adı Horton. Bir fil olan Horton’un en çok sevdiği şey nehirde serinlemek. Bir gün 

Horton’un başına garip bir şey gelir. Her zamanki gibi serinlemek için nehrin içinde iken birden bire 

kulağına değişik sesler gelmeye başlar ve bu seslerin çok küçük insanlara ait olduğunu fark eder ama 

buna arkadaşlarını bir türlü inandıramaz. Bakalım devamında neler olacak? 

 

Animasyon sonuna kadar izlendikten sonra çocuklara beğenip beğenmedikleri ve en çok 

dikkatlerini çeken noktaların neler olduğu sorulur. Böylelikle konuya ilişkin bazı şeyleri yakalayıp 

yakalamadıkları görülür. Daha sonra konuya giriş yapmak amacıyla şu soru sorulur: Horton zerreciğin 

üstünde bir insan olduğunu nereden biliyor? İnsanların seslerini duyuyor, olası yanıtından sonra 

hepimiz genellikle bazı şeyleri bildiğimizi ve bazı konular hakkında bilgimiz olmadığını söyleriz ama 

acaba bildiğimizi söylediğimiz şeyleri düşünürsek “Onları bilmek için sadece seslerini duymak yeterli 

olur mu? diye sorulur. 

 



Etkinlik 2: Nesnelere ait sesler dinleme 

Ardından onlara çeşitli nesnelere ait sesler dinletilir ve onlardan bu seslerin ne sesi olduğunu 

tahmin etmeleri istenir. “Duyduğunuz seslerin ne olduğuna dair bir fikriniz var mı?” diyerek verilen 

yanıtlar paralelinde “Bu seslerin söylediğiniz nesnelere ait olduğunu nereden biliyorsunuz?” sorusu 

yöneltilir. Yanıtlardan bazıları şu şekilde olabilir: Daha önce bu nesneleri görmüştük ve bu nesnelerin 

bu sesleri çıkardığını duymuştuk. Tanıdık geliyor vb. olacaktır. Duymanın bilgi için yeterli olmadığı 

Horton’un başına gelenlerden anlaşılıyor sanırım. 

 

Bu durumda acaba Horton’un arkadaşı olan kanguru da insanları görseydi, onları bildiğini 

söyleyebilir miydi? Görme yetisine de vurgu yapılarak “Bir şeyi bilmek için duyularımızdan hangisi en 

önemlidir?” diye sorularak görme yanıtı alınmaya çalışılır. Daha sonra görmenin neden bu kadar 

önemli olduğu “Kimsenin olmadığı bir ormanda bir ağaç devrildiğinde ses çıkarır mı?” sorusundan 

yola çıkılarak daha iyi temellendirilmeye çalışılır. Sorunun olası yanıtları: “Ses çıkar, ses çıkmaz ve ses 

çıksa da bunu bilemeyiz.” şeklinde olacaktır. 

 

 İlk yanıtı veren kişiye dönülerek “Ses çıkacağını nereden biliyorsun?” sorusu sorulur ve

görmeden buna yanıt vermenin olanaklı olmadığı gösterilmeye çalışılır. Çocuklara Aristoteles’i tanıyıp 

tanımadıkları sorulur ve onun bu konuda vermiş olduğu örnekten söz edilir. Aristoteles’e göre görmeyi 

diğer duyulara tercih ederiz. Çünkü görme bütün duyular içinde bize en fazla bilgi kazandıran ve şeyler 

arasındaki farkı gösteren duyudur. O, tüm duyuların temelinde bulunan duyudur. Örneğin bir kişi 

koridorda birinin yürüdüğünü duysa ancak onu göremese, koridorda ayak sesine benzer bir ses 

duyduğunu öne süremez. Görme dışındaki hiçbir duyu koridordaki sesi neyin çıkardığını söyleyemez. 

   

Ardından ikinci yanıt sonraya bırakılarak üçüncü yanıtı veren kişiye “Neden böyle 

düşünüyorsun?” diye sorulur. Bu kişi daha önceki tartışmadan yola çıkarak “Görmediğimiz için 

bilemeyiz.” diye karşılık verecektir. Bu kişiye “Bilmek için görmek tek başına yeterli midir?” diye 

sorularak çok önemli olsa da görmenin de bilgi için yetersiz olduğu gösterilmeye çalışılır. Burada 

Aristoteles’in ifadelerine dönülür. Aristoteles, görmenin önemini vurgulasa da devamında şunu 

söylüyor. Aristoteles’e göre görme dışındaki hiçbir duyu koridordaki sesi neyin çıkardığını 

söyleyemez. Fakat bu, görmenin tam bir bilgiye ulaşmada sağlam bir kaynak olduğu anlamına gelmez. 

Çünkü görme bize koridorda duyulan sesle ilgili tüm hikayeyi sunmaz. O, sesin nasıl üretildiği, 

yürüyenin gerçek bir kişi mi yoksa sadece bir yansıma mı olduğu, o kişinin neden koridorda yürüdüğü 

gibi soruların yanıtları için bir başka bilgiye gereksinim vardır. 



  

 

Bunun ardından ikinci yanıta dönülür ve  yanıtı veren kişiye “Neden ses çıkmayacağını 

düşünüyorsun? sorusu yöneltilir. Burada tartışma, “Duyu organları bilgi için gerekli olsa da yeterli 

değildir.” düşüncesine ulaştıracak şekilde sürdürülür. İşte bu yüzden Horton bu insanların sesini duyup 

onları görse de kanguruyu buna bir türlü inandıramamaktadır. Çünkü çevresindeki insanlar 

duymadıkları ve görmedikleri şeyin bilgisine sahip olmadıklarından Horton’un deli olduğunu 

düşünmektedirler. Bu durumda “Acaba bir şeyi bilmek için duyu organları dışında başka şeylere 

ihtiyacımız var mıdır? Horton, kanguruyu inandırmak için ne yapmaktadır? Siz Horton’un yerinde 

olsaydınız kanguruyu nasıl ikna ederdiniz? 

 

Etkinlik 3: Öykü Dinleme 

Bununla ilgili size anlatacağım bir hikayem daha var. Bir zamanlar soğuk ülkelerden birinde bir 

gece vakti yavru bir geyik dünyaya gelmiş. Annesi ve babası ona Morris adını vermişler. Morris’in tam 

üç tane kardeşi ve kendisi gibi geyik birçok arkadaşı varmış. Kış olduğu için Morris dışarıya çok 

çıkamıyor, tüm vaktini kardeşleri ve arkadaşları ile oynayarak geçiriyormuş. Günlerden bir gün 

Morris’in annesi gelmiş ver artık yaz geldi, dışarı çıkıp oyunlarınızı dışarıda oynayabilirsiniz demiş. 

Morris çok mutlu olmuş. O kadar heyecanlanmış ki dışarı çıkar çıkmaz kırlarda koşmaya başlamış. 

Öyle çok koşmuş ki evinden uzaklaştığının farkına bile varmamış. Birden bire karşısına bir göl çıkmış, 

gölün kenarında kendisi gibi bazı hayvanlar varmış. Onları kendisine çok benzetmiş. Sessizce onlardan 

birinin yanına yaklaşmış ve merhaba geyik kardeş demiş. Diğeri ona dönerek kendisinin geyik 

olmadığını söylemiş.Bunun üzerine  şaşkınlık içinde kalan Morris yeni arkadaşına dönerek  “Ama bu 

imkansız, bana çok benziyorsun.” demiş. Tıpkı benim gibi dört ayağın ve benim gibi bir kuyruğun var, 

üstelik derimizin rengi bile aynı. Bu durumda sen de benim gibi bir geyiksin. Bunun üzerine aslında bir 

geyik değil bir at yavrusu olan Ticky, bunların aynı olması bizim geyik olduğumuzu göstermez ki, diye 

karşılık vermiş. 

 

Şimdi bu öykü ile ilgili merak ettiğim bazı şeyler var. Bana bu merak ettiğim şeyleri 

açıklayabilirsiniz gibi geliyor. Örneğin Morris’in atın geyik olduğunu düşünmesi konusunda ona 

katılıyor musunuz? Siz Morris’in yerinde olsaydınız bu tayın bir geyik olduğunu düşünür müydünüz? 

Neden böyle düşünmezdiniz? Morris’in tay konusundaki bilgisindeki yanlışlık nedir? Peki bir at ile bir 

geyik arasında nasıl bir fark vardır? Bu durumda bir at ile bir geyik hakkındaki bilgimiz birbirinden 

farklı mıdır? Bu farklı bilgilere nasıl ulaşırız? 



 

Etkinlik 4: Öyküleme 

Benim aklıma bilgi konusunda başka bir şey daha takılıyor: “Acaba her şeyi bilmek mümkün 

müdür? Her şeyi bilebiliriz, cevabını veren kişilere “Şu an dünyanın başka bir ucunda yaşayan başka 

bir insanın ne yaptığını bilebilir misin? diye sorularak tartışma açılır ve “Her şeyi bilmek önemli ve 

gerekli midir?” soruları ile sürdürülür. Çok eski zamanlarda Sokrates diye birisi yaşıyormuş. Sokrates, 

herkes tarafından her şeyi bilen biri olarak tanınırmış. Bir konuda bilgi edinmek isteyen herkes merak 

ettiği şeyleri gidip ona sorarmış. Oysa Sokrates onun her şeyi bildiğini iddia edenlere hep şöyle yanıt 

verirmiş: “Bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir.” Sizce bu söz ne anlama gelmektedir? 

Bu sözün ne önemi vardır? Sizce her şeyi bilmek mi önemlidir, yoksa her şeyi bilemeyeceğinin farkına 

varmak mı? 

 

Soruların yanıtlarından sonra çocuklara her şeyi bilmek ile ilgili bir örnek verilir: Ben küçükken 

apartmanımıza yeni bir aile taşınmıştı. Bu ailenin tam da benim yaşımda iki çocukları vardı. Adları Eda 

ve Emre’ydi ve bu iki kardeş ikizdi. Annem bana iki yeni arkadaşın olacak dediklerinde çok 

sevinmiştim, çünkü apartmanımızda hiç çocuklu aile yoktu ve benim canım çok sıkılıyordu. Onlar 

evlerine yerleştikten sonra annem beni bu yeni arkadaşlarımla tanıştırdı. Tanışıp kaynaştıktan sonra 

Oyun oynamaya karar vermiştik, kendimize çeşitli araç gereçleri kullanarak oyuncaklar yapacaktık. İlk 

yapacağımız şey bir robottu. Ama robotumuzu yapmaya bir türlü başlayamıyorduk çünkü Emre bizim 

robotumuzu nasıl yapacağımızla ilgili tüm önerilerimize karşı çıkıyor, bu konuda her şeyi bildiğini ve 

bu yüzden kararı da kendisinin vermesi gerektiğini söylüyordu. Bu örneğin ardından insanların her şeyi 

bildiğinde artık herhangi bir konuda araştırma yapmak istemeyeceği ve bunun olumsuz sonuçlarının ne 

olacağı üzerinde konuşulur. Konuyu açmak için sırayla şu sorular sorulur: Sizce Emre hatalı davranmış 

mıdır? Onun asıl hatası nedir? Neden hatalı davrandığını düşünüyoruz? Yaptığı hatanın olumsuz bir 

sonucu var mıdır? Eğer dünyadaki herkes Emre gibi davranıp her şeyi bildiğine inansaydı ne olurdu? 

 

Biz insanlar her şeyi bilemesek de bazı şeyleri bilebiliriz. Örneğin ben şu anda bu odada kaç 

kişini olduğunu biliyorum, bunu size sayarak kanıtlayabilirim. Peki ama bunu bilmek benim ne işime 

yarayacak? Acaba bilmek ile karar vermek arasında bir ilişki olabilir mi? Böyle bir ilişkinin anlamı 

nedir? Örneğin karanlıktan neden korkarız? Karanlıkta bizi neyin beklediğini bildiğimizde yine korkar 

mıyız? Örneğin korku filmi izleyen insanlar genellikle evin içerisinde ışık olmayan yerlere gitmekten 

korkarlar ve bu yüzden hareket edemezler. Oysa evin içinde bilmedikleri herhangi bir şey yoktur. 

Karanlık sadece ışık olmayan bir boşluktur ve orada bizi korkutacak herhangi bir şeyin olmadığını 



biliriz. Eğer bunu bilirsek istediğimiz gibi hareket edebiliriz galiba. Çünkü biz genellikle bildiğimiz 

şeylerden korkmayız.  

 

Etkinlik 5: Düşünmeme Oyunu 

Etkinliğimizin başından beri sürekli olarak bilmek, bilmek diyoruz ve hep bir şeyleri bildiğimizi 

söylüyoruz. Biz biliyoruz ve bildiğimiz bir şey var, öyle değil mi? Bu bildiğimiz şey ne olabilir? Şimdi 

bununla ilgili bir oyun oynayıp, şu bildiğimizi söylediğimiz şeyin ne olduğunu bulmaya çalışalım, ne 

dersiniz? Bu oyun hep birlikte oynanacak. Çocuklara oyuna başlamadan önce daha önce böyle bir oyun 

duyup duymadıkları ve duydularsa böyle bir oyun oynayıp oynamadıkları sorulur. Daha sonra onlara 

oyunun ayrıntıları anlatılır. Şimdi hep birlikte gözlerimizi kapayacağız ve bir dakika boyunca sessizlik 

içinde durarak hiçbir şey düşünmemeye çalışacağız. Ben bunu daha önce kendi kendime denedim ama 

başaramadım. Şimdi sizinle bir kez daha deneyelim istiyorum. Bu bir dakika içinde bir şey düşünen 

kişi gözlerini açabilir. Eğer ben bir şey düşünürsem ben de gözlerimi açacağım.  

 

Bir dakika bittikten sonra herhangi bir şey düşünmeden süreyi tamamladığını iddia eden birisi 

varsa onunla diyaloga başlanır ve düşünmeden durmanın gerçekten olanaklı olup olmadığının 

çözümlemesi yapılır. Daha sonra diğer çocuklardan o sırada neleri düşündükleri sorulur. Çocuklar 

arasında eğer aralarında bir nesneyi düşünen varsa ondan düşündüğü nesneyi betimlemesi istenir. 

Nesnenin rengi, şekli ve boyutu ile ilgili sorular sorulur. Ardından nesnenin tüm bu özelliklerini 

nesneden uzaklaştırması istenir. Geriye kalan şey, yani tüm özelliklerinden soyutlanmış bir nesne 

düşünülebilir mi? sorusu üzerinde bir tartışma süreci başlatılır ve sonuçta Bilgi, bir şeyin bilgisidir. 

düşüncesine ulaşılır. Yani bir bilgiye sahip olmak için bu bilginin yöneldiği bir hedefi olmalıdır. Bir 

başka ifade ile düşünmenin mutlaka bir nesnesi olmalıdır. 

 

Peki düşünmenin bu nesnesi ne olabilir? Bu nesne, bizim dışımızda mı olmalıdır?  Bu nesnenin 

karşısında bizim konumumuz nedir? Burada özne ve nesne kavramları üzerinde durulur. Özne ve nesne 

dediğimiz şeylerin ne olduğu örnekler üzerinden anlatılarak bilgideki rolleri üzerinde durulur. Ardından 

çocuklara “Bir öznenin bir nesneyi bildiğini söylemesi için neye ihtiyaç vardır? diye sorulur.  

 

Örneğin aramızda çoğu kişinin “Bugün kar yağacak.” demesi bizim için bir bilgi niteliği taşır 

mı? Bunun bir bilgi olabilmesi için birden fazla kişinin söylemesi yeterli midir? Eğer yeterli değilse bu 

durumda bildiklerimizin doğru olup olmadığına nasıl karar vereceğiz? 

 



Etkinliğin Adı: Özgür Olan ve Olmayan 

Etkinlik 1: Özgürlüğü Tanımlama 

      Burada çocuklarla birlikte özgürlüğün ne olduğu sorular yoluyla belirlenir ve yazılır.  

 -Özgürlük istediği şeyleri yapabilmek midir? 

 -Özgürlük zorunlulukların olmaması mıdır? 

 -Özgürlük kural ve yasalara bağlı olmamak mıdır? 

 -Özgürlük sınırlı bir şey midir? 

   

Etkinlik 2: Özgürlük Oyunu Oynama 

        Bu oyun için oyuncular başlangıçta seçilir. Çocuklara oyunların konularının yazıldığı 

kartlar dağıtılır ve hangi oyunu oynamak istiyorlarsa onu seçmeleri istenir. Daha sonra oyunların 

canlandırılmasına geçilir. 

 

                Birinci Oyuncu:Bu oyuncunun canlandıracağı rol, bize içinde bulunduğumuz bedensel 

engellerin özgürlüğümüzü engelleyip engellemediğini gösterecek. Bu youncumuz resim yapmayı çok 

sevmektedir ancak geçici bir rahatsızlıktan dolayı gözleri görmemektedir. Oyuncumuzun önce gözleri 

bağlanır ve şunu hayal etmesi istenir: Boş zamanlarında en çok resim yapmayı sevmektedir, resim 

yaparken kendisini özgür hissetmektedir, çünkü istediği her şeyi istediği şekilde çizebilmektedir. 

Gözleri kapalı haldeyken o an aklına gelen herhangi bir şeyi ona verilen kağıda çizmesi istenir. Daha 

sonra gözleri açılır ve başka bir kağıda aynı resmi tekrar çizmesi istenir. Oyuncu oyunu oynadıktan 

sonra tekrar yerine döner. 

 

              İkinci Oyuncu: Bu oyuncu yüksek sesle müzik dinlemeyi seven birisi olacaktır. Oyuncumuz 

genel olarak evdeyken sürekli olarak müzik dinliyor olsun. Ancak müziğin sesini çok fazla açtığı için 

sonunda yan komşuları rahatsız olduğu için şikayete gelir. (Burada komşu rolünü üstlenecek bir oyuncu 

daha seçilir). Ancak oyuncumuz müziğin sesini kısmamakta ısrarlıdır. İstediğini yapmakta özgür 

olduğunu söyler. Aradan bir süre geçer ve oyuncumuz çok hastalanır. Evde uyuyup dinlenmesi 

gerekmektedir, fakat komşusunun evinde verdiği doğum günü partisine gelen insanlar çok fazla gürültü 

yaptığı için uyuyamaz. Tabi şikayete de gidememektedir, çünkü reddedileceğini bilmektedir. 

 

 Üçüncü Oyuncu: Bu oyuncumuz ödev yapmayı sevmeyen birisi olmalıdır. Oyuncumuzdan 

şöyle bir durumda bulunduğu söylenir: Öğretmenleri sınıftaki her öğrenciden yıl sonu gösterisi için bir 

etkinlik yapmasını istemektedir. Bu oyuncumuzun şiir ezberlemesi gerekmektedir. Oyuncumuz bu 



etkinliği gerçekleştirmek istememektedir. Çünkü hem şiirden nefret etmektedir, hem de hiçbir şeyi 

kolay kolay ezberleyememektedir. Ancak eğer yapmazsa Türkçe dersinden geçemeyecektir. Bu yüzden 

zor da olsa şiiri ezberler. (Canlandırmak için kısa bir şiir okutulabilir). 

 

    Dördüncü Oyuncu: Dördüncü oyuncumuz sesi güzel birisi olacak. Bu oyuncumuz ikinci 

oyuncumuzun sınıf arkadaşıdır. Yıl sonu gösterisinde öğretmeni ondan şarkı söylemesini ister. 

Oyuncumuz tesadüfen şarkı söylemesini çok seven birisidir, sesi de oldukça güzeldir ve öğretmeninin 

emrini yerine getirir. (Bu oyuncuya oyun içinde şarkı söyletilir). 

 

 Beşinci Oyuncu: Çocuklara dönülür ve aralarında daha önce robot gören ya da robotların nasıl 

çalıştığı konusunda bilgisi olan birisi olup olmadığı sorulur. Çünkü bu oyunumuz robotlarla ilgili bir 

oyundur. Oyunu oynayacak kişi sahneye çağrılır. Robotumuz, genel olarak kendisine söylenen basit 

şeyleri yerine getirilebilecek şekilde programlanmıştır. Oyuncumuza bir robota verilebilecek birkaç 

basit komut verilir ve bunları yapması istenir. Bu komutlar diğer çocuklar tarafından da verilebilir. 

Komutları yerine getirdikten sonra bu oyuncu da yerine geçer ve sonraki oyuncunun seçilmesine 

geçilir. 

 

Altıncı Oyuncu: Bu oyunda yine robot rolünde bir oyuncu ile robotun sahibi olan bir başka bir 

oyuncu olmak üzere iki oyuncu vardır. Robotun sahibi robota odasını temizleme emrini verir. Robot 

odayı temizlerken yanlışlıkla bilgisayara çarpar ve onu düşürüp kırar. Sesi duyan anne koşarak odaya 

gelir ve bunu kimin yaptığını sorar. Kırılan bilgisayarın sorumlusu kimdir? 

 

Etkinlik 3: Oyunlar tamamlandıktan sonra oynanan oyunların tek tek çözümlemesi yapılır. 

Çözümleme1: Şimdi ilk oyunumuzu hatırlayalım. Oyunda gözleri kapalı olan birinin yapmak 

istediği resmi istediği şekilde yapıp yapamadığını gördük. Sizce gözleri açıkken yaptığı resim ile 

gözleri kapalıyken yaptığı resim aynı mıydı? Hangisi daha güzel oldu? Bu durumda arkadaşınız 

bedensel bir engel yüzünden istediğini tam olarak gerçekleştiremedi, öyle değil mi? O zaman bedensel 

engellerimizin özgürlüğümüzü engellediğini söyleyebilir miyiz? Yanıt, evet olacaktır. Ardından 

arkadaşımız yine de istediğini yaptı ve resmi çizdi. Öyleyse bedensel engeller özgürlüğü tümüyle 

kısıtlamıyor gibi görünüyor. Bununla ilgili televizyonlarda çok fazla örnekle karşılaşıyoruz. Örneğin 

iki kolu olmadığı halde çok iyi yüzebilen insanlar görüyoruz ya da gözleri görmediği halde okula gidip 

çok başarılı olan öğrenciler var. Aklınıza böyle örnekler geliyor mu sizin de? Çevrenizde böyle 

örneklerle karşılaştınız mı daha önce? Soruların yanıtlarından yola çıkılarak şu vurgulanmaya çalışılır: 



Biz bir şeyleri başarmayı istedikten sonra bedensel engeller bizi çok fazla engelleyemez. Bu durumda 

özgürlük her istediğimizi iyi ya da kötü, az ya da çok bir şekilde gerçekleştirebilmektir.  

 

Çözümleme 2: Bunu aklımızda tutarak ikinci oyunumuza geçelim. Bu oyunumuzda müzik 

dinlemeyi çok seven bu arkadaşımız komşusunun rahatsızlığına rağmen özgür olduğunu ve müzik 

dinlemeyi sürdüreceğini söylüyordu. Siz onun yerinde olsaydınız ne yapardınız? Komşunuzun 

isteklerini dikkate alır mıydınız? Ama bu durumda komşunuzun istediği olacak ve siz istediğini pek 

çok şeyi çevrenizdeki insanlar istiyor diye yapamayacaksınız. Böyle özgürlük olur mu? Özgürlük bu 

durumda sınırları olan bir şey olmayacak mı? Peki sınırları olan bir özgürlük, özgürlük müdür? Eğer 

özgürlük her istediğimizi yapmaksa neden kendi istediklerimizi yapmak yerine komşumuzu dikkate 

alalım ki!  

 

Peki niçin her istediğimizi yapamıyoruz? Neleri yapmak elimizdedir, neleri yapmamak 

değildir? Bütün gün boyunca aç kaldığınızı düşünün. Çok güzel bir lokantanın önünden geçerken 

burnunuza enfes kokular gelmeye başlıyor. Kokuları aldıkça açlığınız giderek daha da artıyor. Ama ne 

yazık ki hiç paranız yok.  Buna rağmen lokantaya girip yemek yiyebilir misiniz? Öyleyse bazı şeyleri 

yapmak elimizde değildir. Sizce insanları düşünmeyip sadece kendi isteklerimizi öne çıkardığımızda 

gerçekten özgür olur muyuz? Oyunumuza dönersek komşusunun isteğini yerine getirmeyen 

arkadaşımızın başına ne gelmektedir? Eğer komşusuna saygılı olsaydı, kendisi için daha iyi olmaz 

mıydı? Bunu yapmak oyuncumuzun elindeydi ve komşusuna saygılı davranabilirdi. Ama bu 

özgürlüğün sınırları olduğu anlamına gelmez mi? Peki sınırları olan bir özgürlük özgürlük olur mu? 

Sınırlı bile olsa bir özgürlüğümüzün olduğunu görüyoruz ve bu sınır başkalarının özgürlüğünün 

başladığı yerde bitiyor. Eğer böyle olmazsa hiçbirimiz hiçbir şekilde özgür olamayacağımızdan 

isteklerimizi yerine getiremeyiz. 

Çözümleme 3: Ezberleme konusunda yeteneksiz olan ve bu yüzden de şiir okumaktan nefret 

eden oyuncumuza gelirsek onun özgür olduğundan bahsedilebilir mi? Bana bir yandan özgürlüğü 

engellense de bir diğer yandan özgürmüş gibi geliyor. Bazen bazı şeyleri yapmak zorunda kalabiliriz. 

Onları zorunlu olduğumuz için yaparız fakat sonuçta elde edeceğimiz şeyler bizim özgür olmamızı 

sağlayabilir. Bununla iligli bana verebileceğiniz örnekler var mı? Benim aklıma şöyle bir şey geliyor: 

Öğrenciler neden başarılı olmak için çalışır? Başarılı olmak neden bu kadar önemlidir? Örneğin başarılı 

bir öğrenci olursak istediğimiz bir mesleği seçme şansına sahip olabiliriz. Bu yüzden bu öğrenci şiir 

okumak istemediği için kendini özgür hissetmese de öğretmeninin söylediği şeyi yaparsa özgür 

olabilecektir. 



 

Çözümleme 4:  Dördüncü oyuncumuz şiir okumak istemeyen oyuncumuzun sınıf arkadaşıydı, 

yanlış hatırlamıyorsam. O da diğer oyuncumuz gibi öğretmeninin ondan yapmasını istediği görevi 

yerine getirir. Ama aralarında bir fark var. Acaba iki oyuncu arasındaki bu fark nedir? Birisi istemediği 

bir görevi yerine getirirken diğeri görev bile olsa istediği bir şeyi yapmaktadır. Öyleyse bu oyuncunun 

özgür olduğunu söyleyebilir miyiz? Burada önemli olan görevi yerine getirmesi mi, yoksa istediği bir 

şeyi yapıyor olması mı? Bana öyle geliyor ki onun kendisine verilen görevi yerine getirmesi önemli. 

Ama elbette bu görevi isteyerek yapması, onun için bir şans. Yani o aslında hem yapacağı şeyi 

yaparken özgürdür, hem de yaptığı şeyin ona sağlayacağı şeyler dolayısıyla özgürdür.  

 

Çözümleme 5: Sizce beşinci oyunumuzdaki oyuncumuzun canlandırdığı robot özgür müdür? 

Neden özgür olmadığını düşünüyorsunuz? Bu robotumuzun şiir okumayı sevmeyen öğrenciden farkı 

nedir? Öğrenci istememesine rağmen sonuçlarını düşünerek şiiri okuyup okumama arasında bir seçim 

yaparken robot ona verilen komutları yerine getirmektedir, öyle değil mi? Robotun burada bir seçim 

yapması söz konusu değildir? Bu durumda onun özgür olduğunu söyleyebilir miyiz? 

 

Çözümleme 6: Şimdi robotumuzun temizlik yaparken kırılan bilgisayarının ne olacağını 

düşünelim. Öncelikle sorumluluğun kime ait olduğunu bulmamız gerekiyor. Bu konuda ne 

düşünüyorsunuz? Kırılan bilgisayarın sorumluluğu kime ait, robota mı yoksa robotun sahibine mi? Ben 

karar vermekte zorlanıyorum biraz, yardımınıza ihtiyacım var bu yüzden. Bilgisayarı kıran robot 

olduğu için sorumluluk ilk bakışta robota ati gibi görünüyor, öyle değil mi? Ama acaba gerçekten böyle 

mi? Düşünemeyen bir robot ne yapacağına karar verebilir mi? O sadece ona söylenenleri yapar. Bir 

insanlar bir robot arasındaki fark nedir öyleyse? İnsanlar ne yapacaklarına karar verip, birden fazla 

seçenekle karşı karşıya kaldıklarında hangisini seçmeleri gerektiğine kendileri karar verirler, oysa 

robotlar bunu yapamazlar. Öyleyse bilgisayarı robot kırsa da sorumlu kişi ona yapması gerekenleri 

söyleyen sahibidir. Bu durumda tüm sorumluluk onundur. Çünkü sadece özgür kişiler yaptıkları 

seçimlerin sonuçlarına katlanırlar. 

 

 

Etkinlik 4:Seçim yapma oyunu 

      Ne zaman gerçek bir seçim yapmış oluruz? Bunu anlamak için birkaç ayrı seçenek arasında 

seçim yapalım. Bakalım hangisi gerçek anlamda bir seçim olacak? Bu sorular sorulduktan sonra seçim 

yapmaya geçilir. Seçenekler şunlardır: 



 

-Birbirinin aynı iki şeker arasında seçim yapma 

  -İki farklı şekerden birini seçme 

  -Markaları farklı iki çikolata arasında seçim yapma 

  -Bir çikolata ile bir meyveden birini seçme 

  -Oyun oynamakla ders çalışmak arasında bir tercihte bulunma 

  -Aç kalma ile susuz kalma arasında bir seçim yapma. 

 

  Çocuklara bu seçimler yaptırıldıktan sonra her seçim üzerinde tek tek durularak 

bunlardan hangisinin gerçek bir seçim olduğu belirlenmeye çalışılır. 

 

Etkinlik 5: Hikaye anlatma 

         Özgürlüğün ne olduğu üzerinde konuşulduktan sonra özgürlüğün önemi belirlenmeye 

çalışılır. Bunun için öncelikle çocuklara  “Özgürlüğün nasıl bir şey olduğunu az çok kavradık. 

Çevremizdeki insanlar sürekli özgürlükten söz eder ve özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu söylerler. 

Acaba bu özgürlük denen şey gerçekten bu kadar önemli midir? İnsanlar için ne gibi bir önemi vardır? 

denir. Neden sadece insanlar özgürdür? Diğer canlıların da özgür olduğunu söyleyemez miyiz? soruları 

sorulur. 

 

Etkinliğin Adı: Oğlanlar ve Kızlar 

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):  

 

Etkinlik 1: Dün akşam bugün konuşacağımız şeylerle ilgili bir öykü okudum. Aslında bu 

öyküyü daha önce de okumuştum ama ayrıntılarını unutmuşum. Aziz Nesin adını duydunuz mu daha 

önce? Onun “Şimdiki Çocuklar Harika” adında bir öykü kitabı var. Bu öykülerin çoğu hepimizin 

bildiği ya da yaşadığı öyküler. Bunlardan biri de Hikmet adlı bir çocuğun ailesini ve yaşadıklarını 

anlatıyor. Öyküyü Hikmet’in sınıf arkadaşı Zeynep Ahmet adında bir arkadaşına mektubunda şöyle 

anlatıyor: 

 

Hikmet adında bir arkadaşım var. Bana bir sır açıkladı. Sana yazayım mı diye çok düşündüm. 

Yazmakta bir sakınca görmüyorum. Hikmet, bana anlattığı olayı, sınıftaki arkadaşlarımızın 

duymalarını istemiyor. Ben de ağzımı sıkı tuttum, kimseye bir şey söylemedim. Ama sen nasıl olsa 

Hikmet’i tanımıyorsun. Onun anlattıklarını sana yazmakla, bana verdiği sırrı açıklamış olmuyorum. 



Öyle değil mi? Arkadaşımın sırrını gevezelik olsun diye yazmıyorum sana. Beni çok düşündüren bu 

konuda senin ne düşündüğünü öğrenmek istiyorum. 

 

Buradaki okula başladığım ilk günlerde, sınıf arkadaşlarım içinde Hikmet, hiç de öyle dikkatimi 

çekmemişti. Çünkü silik, sessiz bir çocuktu. İlk günler ben onu oğlan sanmıştım. Oğlan çocukları gibi 

giyiniyor, saçlarını da oğlanlar gibi kısacık kestiriyor. Çok da zayıf..Üstelik ne oğlanlarla, ne kızlarla 

arkadaşlık ediyor, içine kapanık bir çocuk. Hikmet adı da, hem kız hem oğlan adı. Birgün beden 

eğitimi dersinde öğretmenimiz kızları bir yana, oğlanları bir yana ayırınca, Hikmet kızlar topluluğuna 

katıldı. Çok şaştım buna önce. Hikmet’in kız olduğunu işte o gün öğrenebildim. Bunun üzerine 

Hikmet’e ilgim arttı. Geçenlerde bir sabah Hikmet okula pek üzgün geldi. Neye üzüldüğünü sordum. 

Önce söylemek istemedi. Üsteledim. O zaman,  

    -Doğrusu ben de anlatmak, biraz açılmak istiyorum ama, duyulacak diye çekiniyorum... dedi.  

    Arkadaşlarımıza söylemeyeceğime söz verince anlattı. Bunlar sekiz kardeşmiş, sekizi de 

kız...Oysa Hikmet kimi günler okula ağabeyiyle geliyordu. Bunu söyleyince, 

    -O benim ağabeyim değil ablam, dedi, ama erkek kılığında gezdiği için onu herkes 

erkek sanır. 

Kardeşlerinin hepsi de erkek gibi giyinirlermiş. 

    – Niçin? diye sordum. 

    – Çünkü babam öyle istiyor, dedi. 

 -İyi ama, bunda üzülecek ne var? 

Babası, oğlan çocuğu olmasını çok istermiş. İlk çocuğu kız olunca, çok bozulmuş. Bütün 

umudunu, ikinci çocuğunun oğlan olmasına bağlamış. Dahası, çocuk doğmadan, ona bir oğlan adı bile 

koymuş. Sanki, doğmadan oğlan adı konursa, çocuk da adına uymak için oğlan olacakmış gibi... Artık, 

adamın şanssızlığından mı, yoksa terslik mi, ikincisi de kız doğunca, üzüntüsünden günlerce kimseyle 

konuşmamış. Tanıdıkları, “Daha çok gençsin, çok çocuğun olur,” diye avutmaya çalışmışlarsa da, 

adam, “Olmasına olur ama, ya onlar da kız olursa...” diye dertleniyormuş. Karısı üçüncü kez gebe 

kalmış. Artık üst üste üçü de kız olacak değil ya... Yine bir erkek adı koymuş doğacak çocuğuna. 

Bununla da yetinmemiş, karısı doğumevine gidince, o gece doğacak oğlu için dostlarına büyük bir 

ziyafet vermiş. Ziyafetin ortasında doğumevine telefon edip de, bir kızı daha olduğunu öğrenince 

deliye dönmüş. Üçüncü çocuğunun da kız olmasından öyle utanmış ki, ziyafet sofrasındaki 

konuklarına, oğlu olduğu yalanını söylemiş. O gece yalandan çok sevinçli görünmüş herkese. Karısına 

ve evdekilere de, yeni doğan çocuğun kız olduğunu söylemeyi yasaklamış. 

 



Üçüncü kızdan sonra, artık karısının oğlan doğurma yeteneğinden yoksun olduğunu anlamış; 

karısından umudunu kesince onu boşamış, başka bir kadınla evlenmiş. Bu kadın da kız doğurmaz mı? 

Hem de ikiz... Üstelik bir de haber almış: Boşandığı eski karısı, başka biriyle evlenip bir oğlan 

doğurmuş. Adam, “Ben ne budalayım, eski karımı, tam oğlan doğurmak sırası gelince boşadım,” 

diyormuş.Üst üste beş kız babası olmak, adama çok ayıp geliyormuş, “Artık kimselerin yüzüne 

bakamam!” diye, alıp başını gitmiş uzaklara. Aylar sonra dönmüş, ikinci karısını da boşamış. Hikmet, 

bunları bana, başkalarından duyduğuna göre anlatıyordu.Beş kız babası olan adam, bu kez, ille de 

oğlan babası olmayı kesinleştirmek için, daha önce üç oğlan doğurmuş bir dul kadınla evlenmiş. Bu 

kadın, üst üste üç oğlan doğurduğuna göre, oğlan doğurmaya alışıktır diye düşünmüş 

olmalı.Evleniyorlar. Adam doğacak altıncı çocuğuna yine erkek adı koyuyor. Gebe karısını 

doğumevine gönderdiği gece de, yine dostlarına çok büyük bir ziyafet çekiyor. İkide bir, telefon 

ediyormuş doğumevine. Vakit gece yarısını geçmiş. Adam, telefondan asık yüzle dönmüş, suratından 

düşen bin parça... Konuklar merakla, 

– Oğlan mı, kız mı? diye sormuşlar. 

Adam bıyıklarını burarak, 

– Erkek adamın erkek çocuğu olur! diye böbürlenmiş ama, öfkeden de bıyıkları titriyormuş. 

İşte, arkadaşım Hikmet’in doğumu böyle olmuş.Altıncı da kız olunca adam bütün umudunu 

yedinciye bağlamış. Ama o da kız olmuş. Bundan sonra epiy zaman çocuğu olmamış kadının. Bu 

yüzden karısını boşamak üzereyken Hikmet’in annesi gebe kalmış yeniden. Kadın, doğumevine 

giderken kocası, 

– Bu sefer de kız doğurursan hiç eve dönme boşuna, seni boşarım! demiş. 

Zavallı kadın doğum sırasında, “İnşallah oğlan doğururum!” diye dua edip durmuş ama boşuna... 

Yine kız doğurmuş. Bunun adı da önceden Suat konulmuş. Eh Suat, hem kız, hem oğlan 

adı...Kadıncağız, durumunu doğumevinin başhemşiresine ağlayarak yana yakıla anlatmış. Kocası 

telefonda sorunca, oğlu oldu, demesi için yalvarmış. Kadına acıyan başhemşire de, adam telefon 

edince, 

– Müjde, tosun gibi bir oğlunuz oldu!.. demiş. 

Hikmet’in babası, koşup doğumevine gelmiş. 

– Aman, oğlumu göreyim!.. diye tutturmuş. 

Göstermişler çocuğu ama, kundaklı göstermişler. Olayı böylece bana anlatan Hikmet, 

– Üç aydır evimizde çok mutluyduk, dedi. Babam Suat’a hep “veliaht” ada “prens” deyip 

duruyordu. Anneme de kraliçeymiş gibi davranıyor, hediyeler alıyordu. Bize bile, kız olduğumuz için, 

eskisi kadar çok kızmıyordu. Biz evde hepimiz, babamın Suat’ı çıplak görmemesi için elimizden ne 



gelirse yapıyorduk. Annem, babam evde yokken Suat’ın altını değiştiriyor, bezlerini çıkarıyordu. 

Babamın yanında onu yıkamıyordu. Nasıl olsa babam bir gün gerçeği öğrenecekti. Ama biz o zamanı 

geciktirmeye çalışıyor, o zamana kadar da babamı yumuşatacağımızı umuyorduk. Çok keyiflendiği 

zamanlar babam bize, “Hepiniz oğluma feda olsun!” diyordu. Babam ikide bir, “Prensimi ben 

yıkayacağım!” diye tutturuyor, o zaman annem korkuyla çocuğu elinden kapıp, “Aman olmaz, nezlesi 

var!..” gibi bir bahaneyle işi savsaklıyordu. Ah... İki gece önce, en sonunda olanlar oldu. Hepimiz 

yatmış, uyuyorduk. Korkunç bir gürültüyle uykumda sıçradım. Bağıran babamdı. Annem ağlıyordu. 

Her nasıl olmuşsa o gece babam, Suat’ın oğlan olmadığını görmüş. Çocuğu tek eliyle bacaklarından 

tutup kaldırmış, “Beni kandırdınız... Aldattınız!.. Hani bu oğlandı? Nerde?” diye bar bar bağırıyor, 

çocuk da avaz avaz ağlıyordu. Çocuğu fırlatıp annemin kucağına atan babam, 

– Defolun!.. Oğlan diye kandırıp boşu boşuna bana o kadar masraf yaptırdınız... Hepiniz gidin 

evden!.. diye bizi kovdu. 

 

O geceyi bir komşu evinde geçirdik. Hikmet anlatırken ağlamaya başladı. Babası, annesini 

boşayacakmış.Sekiz kız babası olan adam gözümün önüne gelince, beni önce bir gülme aldı, ama sonra 

ben de Hikmet’le ağladım.O gün okuldan eve dönünce anneme, 

– Ablam doğunca babam sevinmiş miydi? diye sordum. 

Annem, 

– Sevinmez olur mu hiç, elbet sevindi!.. dedi. 

– Ama arkadan ben doğunca? Yine sevindi mi? 

Annem, 

– Saçmalama! diye bağırdı. 

Ben üsteledim: 

– Benim de kız olduğumu öğrenince yine de sevindi mi? 

– Oğlan umuyordu. 

– Ama benden sonra Metin doğunca, oğlu oldu diye çok sevinmiştir, değil mi? 

– Evet, çok sevinmişti de arkadaşlarına bir büyük ziyafet bile vermişti. 

– Ya üçüncü çocuğunuz da kız olsaydı? 

– Ne yapalım, öyle olurdu... 

– Babam, oğlan olsun diye bir çocuk daha ister miydi? 

– İsterdi belki... Ama ne diye bunları sorup duruyorsun? 

– Hiç, sordum işte. 

Boğazıma bir düğüm takıldı. Annemin yanından çıktım. Hikmet’in anlattıkları beni çok 



etkiledi. O günden beri hep düşünüp duruyorum: Kız olmak, daha doğuştan bir şanssızlık mı? 

Sen erkek olduğun için, doğuştan şanslı sayılırsın. Bu konuda senin ne düşündüğünü 

öğrenmek isterim. Annem, deminden beri içerden, 

– Lambanı söndür de yat artık! diye söyleniyor. 

Çok geç oldu. Yatacağım. Yarın okul dönüşü, bu mektubu postaya vereceğim. 

Hoşçakal kardeşim Ahmet. 

Zeynep Yalkır 

 

Öyküdeki karakterlerden konuşalım biraz. Hikmet’in annesi ve babası nasıl insanlar? Hikmet’in 

babasının erkek çocuk istemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Onun erkek çocuk istemesinin nedeni ne 

olabilir? Annesi babasından neden bu kadar çok korkuyor? Sizce Hikmet’in annesinin  babasından 

gerçeği saklaması doğru mu? Siz Hikmet’in annesinin yerinde olsaydınız ne yapardınız? Hikmet’in 

yerinde olsaydınız neler hissederdiniz? 

 

Etkinlik 2:Animasyon İzleme 

Buna benzer bir durumu Horton’da da izlemiştik. Hatırlayan var mı aranızda? Sahneyi şimdi bir 

kez daha izleyelim ve üzerinde konuşalım. Belediye başkanının tam 96 tane kızı ve bir oğlu var. 

Belediye başkanının neden çok fazla kızı var? Bunun nedeni Hikmet’in babası gibi sürekli erkek 

çocuğu olana kadar çocuk sahibi olması olabilir mi? Sizce belediye başkanı çocuklarına nasıl 

davranıyor? Hikmet’in babası ile belediye başkanı arasında nasıl bir fark var? Her ikisi de çocuklarına 

aynı mı davranıyor? Belediye başkanının kızlarını değil de oğlunu belediye başkanı yapmak istemesi 

konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu sorulara bağlı olarak oğlanlar ve kızlar arasındaki ayrıma dikkat 

çekilerek bu ayrımın nedenleri üzerinde durulur ve toplumun insanlara yüklemiş olduğu kimlikler 

tartışılır.  

 

Etkinlik 3: Masal Dinleme 

Aziz Nesin ‘in öyküsü ile ilgili analizin hemen ardından cinsiyet ayrımcılığı dışında toplumda 

insanlar arasında başka ne tür ayrımcılıkların yapıldığı tartışmasına geçilir. Burada öncelikle Çirkin 

Ördek Yavrusu masalı birlikte dinlenir. 

Anne Ördek sabırla yumurtalarının kırılmasını bekliyordu. Vakit tamamlanınca ördek yavruları 

yumurtalarından çıkmaya başladılar. Fakat en son ve en büyük yumurta bir türlü kırılmıyordu. Sonunda 

yumurtanın beyaz kabuğu çatladı. Diğerlerinden daha gri ve farklı olan ördek yavrusunun küçük kafası 

göründü. Anne ördek yeni doğan yavruya bakarak ; “Umarım değişir..” dedi şefkatle. Zaman 



ilerliyordu ama ördek yavrusunun rengi hala griydi. Kümesin bütün hayvanları onunla alay ediyorlar,

ona “çirkin ördek yavrusu” diye sesleniyorlardı. 

Zavallı yavru o kadar mutsuzdu ki sonunda uzaklara gitmeye karar verdi. Gün boyunca yürüdü 

gece olunca ise çok yorulmuştu. Mola verdi. Bir yanda açlık, bir yanda korku…Ama yapabileceği hiç 

bir şey olmadığından derin bir uykuya dalmakta gecikmedi. 

Ertesi sabah su sesleriyle gözlerini açtı. Geceyi yaban ördeklerinin çılgınca eğlendiği küçük bir 

göl kıyısında geçirdiğini anladı. Bu gürültücü arkadaşlarına kendini tanıtmaya hazırlanıyordu. Birden 

bir tüfek sesi ile irkildi. hiç zaman kaybetmeden oradan uzaklaştı. Çok geçmemişti ki küçük ördek 

kendini bir çiftlikte buldu. Çiftliğin sahibi yaşlı kadın onu doyurdu. Ateşin yanında uyumasına izin 

verdi. Fakat yavru ördek bir göl bulabilme umuduyla oradan da uzaklaştı. 

Günlerce bir göl bulabilmek için rasgele yoluna devam etti. Sonunda bir göl kıyısına ulaştı. Bu 

arada yalnız başına yaşamayı öğreniyordu. Bu göl kıyısında yavru ördek gün geçtikçe büyüyordu. 

Kendisi farkında olmadan görüntüsü değişiyordu. Geçen kuğuları gördükçe onların asil duruşları ve 

güzel görünüşlerinden dolayı iç çekiyordu. 

İlkbaharda bir kuğu sürüsü gölün kıyısına yuva yapmaya geldi. Çirkin ördek yavrusuyla 

tanışmak için yaklaştılar. Fakat kendisini bu zarif kuşlarla arkadaşlık etmek için çok çirkin ve kaba 

buluyordu.Birden bire suda aksini gördü. O da ne!…Kendisini güzel bir kuğuya dönüşmüş olduğunu 

fark etti. Kuğu sürüsüne katıldı ve ömür boyu mutlu oldu. 

Masalda diğer yavru ördekler siyah olan yavruyu neden aralarına almıyorlar? Neden onun 

çirkin olduğunu söylüyorlar? İnsanlar da böyle davranıyor mu? Sizin ya da tanıdığınız insanların başına 

daha önce buna benzer bir şey geldi mi? Biz insanlar kendimizden farklı olan insanlarla mı yoksa 

kendimize benzeyen insanlarla mı vakit geçirmek isteriz? Neden bizden farklı insanlara karşı önyargılı 

davranırız? Bu önyargının olumsuz sonuçları olduğuna inanıyor musunuz?  

Bana öyle geliyor ki sonuç olarak aslında hepimiz birbirimizden farklıyız. Bu yüzden bizim 

dışımızdaki insanlara öteki deriz, öyle değil mi? Eğer hepimiz aynı olsaydık öteki dememize gerek 

kalmazdı. Fakat beni düşündüren bir şey var burada. Acaba aramızdaki farklılıklar bizim diğer 

insanlara öteki dememizi gerektirecek kadar büyük mü? Örneğin siz yakın arkadaşlarınıza sizden farklı 

olsa bile öteki demezsiniz değil mi? Ona seslenirken sen dersiniz. Bu durumda neden bazılarına sen 

deriz de diğer bazılarını öteki olarak adlandırırız. Bana bunun farklılıklarımız dışında başka nedenleri 



varmış gibi geliyor. Başka insanlara öteki dememizin nedeni onların bizden çok farklı olmasından 

değil, onlarla iletişim kurmak istememizden kaynaklanıyor olabilir mi? Bu doğru bir davranış mı size 

göre?  

Etkinlik 4: Betimleme yapma 

Şimdi sizden yaşadığınız evi tarif etmenizi istiyorum. İstediğiniz gibi anlatabilirsiniz. Örneğin 

apartman dairesinde mi yaşıyorsunuz? Eviniz kaç odalı? Bahçesi var mı? Daha başka ne tür özellikleri 

var? Odanız nasıl? Yaşadığınız evi seviyor musunuz? Her şeyi yazmakta serbestsiniz. Çok kısaca da 

anlatabilirsiniz, uzun uzun da.  

Betimlemeler tamamlandıktan sonra sesli bir şekilde okunur. Genel olarak çocuklar evin ve 

evdeki odaların birer kapısı ya da girişi olduğundan bahsetmeyecektir. Bu yüzden hiçbirinizin evinde 

ve odasında bir kapı yok galiba, diye sorulur. Neden hiçbiriniz bunu belirtmediniz? Galiba benden de 

böyle bir şey yazmamı isteseler ben de evimizin bir kapısı var, hatta benim odamın da bir kapısı var 

diye yazmazdım, çünkü zaten bir evin kapısız olmaz, değil mi? Peki neden evlerimizin kapısı vardır? 

Kapı olmazsa ne olur? Eğer hırsızlar olmasaydı, yine de evlerimizin kapısı olur muydu? Eskiden de 

evlerin kapısı varmış ama hiç kapalı tutulmazmış. Herkes birbirinin evine istediği zaman girip 

çıkarmış. Peki şimdi neden böyle yapılmıyor sizce? 

Evinize çok sık misafir gelir mi? Ben küçükken neredeyse her hafta sonu misafirimiz olurdu. 

Misafirlerimiz önceden rayıp bize gelmek istediklerini söylerdi ve sonra evde büyük bir hazırlık 

başlardı. Annem onlar için yemekler hazırlardı, ev temizlenirdi. Misafirler için özel yemek takımları 

çıkarılırdı. Şimdi misafirler daha az gelse de yine de aynı hazırlıklar yapılıyor. Bu, hepimiz için geçerli. 

Bizim geleneklerimize göre misafirler en iyi şekilde karşılanır ve ağırlanır, değil mi? Misafirlerimize 

çok özen gösteririz. Ama buna rağmen onların haber vererek gelmesini isteriz. Geldiklerinde kapımız 

hep kapalı olur ve zili çalmadan kapıyı açmayız. Ben her misafir gelişinde bunun nedenini düşünürüm 

kendi kendime. Sonunda kendimce bazı nedenler buldum. Bu konuda sizin ne düşündüğünüzü de 

merak ediyorum . 

 

Gökbilim Okulu 

 

İlköğretim 5, 6, 7 ve 8 nci sınıflarda okuyan çocuklar için geliştirilecek olan Gökbilim Okulu 

Eğitim Programının temel amaçları ve kazanımlarını oluşturmak için gerekli araştırmalar yapılmış ve 



ilgili kaynaklara ulaşılmıştır. Ayrıca ülkemizde gökbilim amaçlı kullanılabilecek teknolojik altyapı 

dikkate alınarak programın oluşturulmasına çalışılmıştır. 

Programın temel amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

1. Gökbilim ile ilgili temel kavramları kazandırmak. 

2. Öğrencilere üzerinde yaşadığımız gezegenin önemini ve özelliklerini tanıtmak. 

3. Atmosferimizin hemen dışında başlayan UZAY kavramının algılanabilmesini sağlamak. 

Teleskopların kullanılması sayesinde gözle görülemeyen cisimlerin görülebilir hale geldiğini 

kavramak, daha sönük cisimlerin incelenebilmesi için daha büyük teleskopların kullanılması 

gerektiğini ve uzayda yolculuğun nasıl gerçekleştirilebileceğini kavratmak. 

4. Dünya dışında başka cisimlerde yaşam ve yaşam olma olasılıkları hakkında bilgi vermek. 

Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli ortamların neler olabilecekleri hakkında 

düşünsel çıkarımlar yapabilmelerini sağlamak. 

5. Uzay’da başka ne türlü cisimlerin bulunduğu, bu cisimlerin uzaklık ve büyüklükleri hakkında 

fikir edinmelerini sağlamak. 

6. Öğrencilere uzayda bulunan cisimler hakkında nasıl bilgi edinebildiğimizi, bu amaçla hangi 

araçları kullandığımızı kavratmak. 

7. Basit malzemelerle gözlem araçları yapmak ve bu araçlarla yapacakları gözlemlerle bilimsel 

sonuçlara ulaşmak. 

8. Takımyıldızların nasıl oluşturulduğunu ve başka cisimlerin konumlarının nasıl 

belirlendiğinin kavranması ve Kutup Yıldızını keşfederek yön tayininde bulunulması. 

9. Astrolojinin bir bilim dalı olmadığı, bilim dışında sunulan kavramların ve/veya geleceğe 

yönelik sunulan soyut tahminlerin doğruluğu/yanlışlığı’nın kavranması.  

10. Yıl, Ay, Gün ve Mevsim kavramlarının, Dünya’nın Güneş ve kendi etrafındaki 

hareketlerinden kaynaklandığının kavranması. 

11. Işığın gökbilim çalışmalarındaki önemini ve taşıdığı bilgilerin neler olduğunun kavranması. 

12. Uzay’dan gelebilecek tehlikelerin neler olabileceği ve etkilerinin kavranması. 



13. Öğrencilerin bilim ve bilimsel çalışmaları yaşamla bağlantı kurmalarına yardımcı olmak. 

 

Programın içeriği 

Gökbilim Okulu Eğitim Programının içeriğini oluşturan konular, uygulama süreleri ve yüzde 

dağılımları aşağıda verilmiştir. 

 

Konu: Yakın Uzay: Dünya, Ay ve Gezegenlerin Hareketleri 

Sınıf Programın Kapsamı Süre 
(Dakika) 

Yüzde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

 
 
 
 
 

1. Tanışma, program ve Gözlemevi’nin tanıtımı,  
ikram 

2. Ön testin uygulaması 
3. Teleskop ve Müze gezisi 

20 
15 
30 

 
10 

1. Gökbilim nedir? 
2. Gökbilimin kısa tarihçesi günümüzdeki durumu 
3. Gökbilimin insanlar için önemi nedir? 

10 
15 
15 

 
15 

ARA: Gökbilim Sohbetleri   
1. Dünya ve Gezegenlerin Dönme ve Dolanması 
2. Coude Teleskobu: Dünya Dönme Deneyi 

30 
20 

 
15 

1. Uydumuz Ay ve Evreleri 
2. Tutulma ve Evrelerin Oluşumu 

20 
20 

15 

ÖĞLE YEMEĞİ   
1. Ay’a Yolculuk (Film Gösterisi) 
2. Uydumuz Ay’a Roketle Gidiş 
3. Ay Yüzeyi ve Ay Tesisi 

10 
10 
20 

 
15 

1. Yer-Ay Sistemi 
2. Meteor Çarpma Deneyi 
3. Meteoritler 

20 
10 
15 

 
15 

ARA: Gökbilim Sohbetleri   
4. Çalışmanın değerlendirilmesi, ikram ve son testin 

uygulanması, katılım belgelerinin dağıtılması ve 
kapanış 

40 15 

5. Havaların kararmasını bekleyebilecek olan öğrenci 
ve aileleri için Coude Teleskobu ile gök 
cisimlerinin izlenmesi ve Takımyıldızların 
tanıtımı. 

(60)  

Toplam: 320+60 dk 
(5.17+1 saat) 

100 

 
Konu: Güneş Sistemi, Üyeleri ve Uzaklıkları. 

Sınıf Programın Kapsamı Süre 
(Dakika) 

Yüzde 

 
 

1. Tanışma, program ve Gözlemevi’nin tanıtımı,  
ikram 

20 
15 

 
10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 

 
 
 
 
 

2. Ön testin uygulaması 
3. Teleskop ve Müze gezisi 

30 

4. Gökbilim nedir? 
5. Gökbilimin kısa tarihçesi günümüzdeki durumu 
6. Gökbilimin insanlar için önemi nedir? 

10 
15 
15 

 
15 

ARA: Gökbilim Sohbetleri   
7. Güneş Sistemi: Gezegenler, Asteroidler, Kuyruklu 

Yıldızlar. Gezegenler Yıldızlardan nasıl ayırt 
edilir? 

8. Ölçekli Güneş Sistemi Modeli 

20 
 

20 

 
15 

9. Yıldızımız Güneş: 
a. Neden çok parlak? 
b. Neden çok sıcak?  
c. Güneş Lekesi Gözlemi   
d. Neden Teleskoplarla Güneş’e doğrudan 

bakılmaz? 

 
 

40 

 
 

15 

ÖĞLE YEMEĞİ   
10. Güneş Çapı Ölçüm Aracı Yapımı 
11. Güneş Çapının Hesaplanması 

20 
20 

 
15 

12. Güneş Saati Yapımı 
13. Güneş Saati Kullanımı (Açık Hava) 

25 
15 

15 

ARA: Gökbilim Sohbetleri   
14. Çalışmanın değerlendirilmesi, ikram ve son testin 

uygulanması, katılım belgelerinin dağıtılması ve 
kapanış 

40 15 

15. Havaların kararmasını bekleyebilecek olan öğrenci 
ve aileleri için Coude Teleskobu ile gök 
cisimlerinin izlenmesi ve Takımyıldızların 
tanıtımı. 

 
(60) 

 

Toplam: 305+60 dk 
(5.08+1 
saat) 

100 

 
Konu: YILDIZLAR 

Sınıf Programın Kapsamı Süre 
(Dakika) 

Yüzde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 

1. Tanışma, program ve Gözlemevi’nin tanıtımı,  
ikram 

2. Ön testin uygulaması 
3. Teleskop ve Müze gezisi 

20 
15 
30 

 
15 

4. Gökbilim nedir? 
5. Gökbilimin kısa tarihçesi günümüzdeki durumu 
6. Gökbilimin insanlar için önemi nedir? 

10 
15 
15 

 
 

15 
ARA: Gökbilim Sohbetleri   

7. Bir Teleskop yapalım. Teleskop nedir? 
8. Yıldızlı Gökyüzü: Yıldız nedir?, Ne kadar uzak, 

ne kadar büyüktürler?, Yıldız kümeleri nedir?, 
Gökada nedir? 

20 
20 

 

9. Uzay (Film Gösterisi) 15  



 
 
 
 
 

10. Gök Küresi ve Koordinat Sistemi 10 15 
ÖĞLE YEMEĞİ   

11. Küçük Gökevi (Planetaryum) Gösterisi 
12. Gökküresi veTakımyıldızlar 

15 
30 

 

13. Mars’a Yolculuk (Film Gösterisi) 
14. 3 Boyutlu Mars (veya Güneş) 
15. Mars Yüzeyi ve Mars Toprağı 

15 
15 
10 

 
 

10 
ARA: Gökbilim Sohbetleri   

16. Çalışmanın değerlendirilmesi, ikram ve son testin 
uygulanması, katılım belgelerinin dağıtılması ve 
kapanış 

40 15 

17. Havaların kararmasını bekleyebilecek olan öğrenci 
ve aileleri için Coude Teleskobu ile gök 
cisimlerinin izlenmesi ve Takımyıldızların 
tanıtımı. 

60  

Toplam: 295+60 dk 
(4.92+1 
saat) 

100 

 
Konu: Gökküre ve Işık 

Sınıf Programın Kapsamı Süre 
(Dakika) 

Yüzde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 

 
 
 
 
 

1. Tanışma, program ve Gözlemevi’nin tanıtımı,  
ikram 

2. Ön testin uygulaması 
3. Teleskop ve Müze gezisi 

20 
15 
30 

 
15 

4. Gökbilim nedir? 
5. Gökbilimin kısa tarihçesi günümüzdeki durumu 
6. Gökbilimin insanlar için önemi nedir? 

10 
15 
15 

 
15 

ARA: Gökbilim Sohbetleri   
7. Işık ve Özellikleri 
8. Coude Prizma Deneyi (Işığın renklerine ayrılması) 
9. Basit Bir Tayfölçer 

15 
10 
15 

 
15 

 
10. Usturlab Yapımı ve Ay veya Güneş’in 

Yüksekliğinin Ölçümü 
40 

 
15 

ÖĞLE YEMEĞİ   
11. Doppler Olayı 
12. Radyo Teleskoplar 

20 
20 

15 

13. Uzay (Film Gösterisi) 
14. Evren: Ne kadar büyük? Ne kadar uzak? 

20 
20 

15 

ARA: Gökbilim Sohbetleri   
15. Çalışmanın değerlendirilmesi, ikram ve son testin 

uygulanması, katılım belgelerinin dağıtılması ve 
kapanış 

40 10 

16. Havaların kararmasını bekleyebilecek olan öğrenci 
ve aileleri için Coude Teleskobu ile gök 
cisimlerinin izlenmesi ve Takımyıldızların 
tanıtımı. 

(60)  

Toplam: 305+60 dk 100 



(5.08+1 
saat) 

 
 

 
 Program, farklı sınıflarda bulunan öğrencilere göre sınıflandırılmış konuları içerecek şekilde 4 

ayrı gruba ayrılmıştır. Öğrencilerin okudukları sınıflara (veya yaş gruplarına) göre yürütülecek program 

haftada iki grup olmak üzere bir gün sürecek şekilde oluşturulmuştur. Yürütülecek programda 

aşağıdaki işlemler yapılacaktır. 

 

 Tanışma: Öğrencilere program boyunca kullanacakları isimlikleri dağıtılacak ve bu süre 

zarfında ders ve deneyleri yürütecek olan eğitimci ve yardımcıları ile tanışmanın ardından öğrencilere 

yaş düzeylerine uygun olarak hazırlanmış ön test verilecektir. 

 

 Programın Tanıtımı: Bu aşamada Gökbilim Okulu’nda öğrencilere bir günlük program 

boyunca hangi deneylerin yapılacağı anahatları ile anlatılacaktır. Ardından Ankara Üniversitesi 

Gözlemevi’mizin tanıtımı yapılacak ve Teleskoplar ile Müze gezisi yapılacaktır. Öğrencilere 

dağıtılacak küçük kağıtlara Gökbilim alanında en çok merak ettikleri soruları yazmaları istenecektir. 

Öğrencilerin en çok merak ettiği sorular, yürütülecek program içerisine dağıtılarak cevaplanması 

sağlanacaktır. Ayrıca bu sorular uygulanacak programın gelecekteki şeklinin belirlenmesi 

sağlayacaktır.  

 

 Eğitim Etkinlikleri: Program kapsamında belirtilen etkinlikler bir gün içerisinde 

yürütülecektir. Etkinlikler sırasında uygun zamanlarda öğrencilere meyve suyu ve bisküvi gibi yiyecek, 

içecek ikramı yapılacaktır. 

 

 Kapanış: Öğrencilere programın tamamlandığı duyurulacak ve sorularının olup olmadığı 

sorulacaktır. Programa ilişkin görüşleri alınacaktır. Eğitime başlamadan önce verilen test, tekrar 

verilerek yanıtlamaları istenecektir. Testlerin yanıtlanmasından sonra öğrencilere katılım belgeleri 

dağıtılacak ve kendilerine Gökbilim ile ilgili poster hediye edilecektir. Akşam saatlerine kalabilecek 

öğrenciler için Coude Teleskobu ile gök cisimleri izlettirilecek ve açık havada Takımyıldızların 

tanıtımı yapılacaktır. 

 

Eğitim süreçlerini oluşturacak etkinlikler 

 



Görsel Sunu 

Gökbilim Okulu’nun kapsamı ve içeriği ilköğretim 5, 6, 7 ve 8 nci sınıflarda okutulan Fen ve 

Teknoloji derslerinde bulunan: “Kuvvet ve Hareket”, “Maddenin Yapısı ve Özellikleri”, “Madde 

ve Isı”, “Işık ve Ses”, “Dünya”, “Güneş Sistemi ve Ötesi”, “Uzay Bilmecesi”, “Yer Yüzünde 

Yaşam”, “Koordinat Sistemi”, “Zaman İçinde Bilim” başlıklarının Gökbilim açısından irdeleyen, 

bilgi veren ve yorum yapabilme yeteneğini öne çıkaracak içerikte sunum ve filmlerden 

oluşmaktadır, ve deney veya derslerden önce yeri geldikçe gösterilecektir.  

 

Gözlem Aleti Yapma Çalışmaları 

Çalışmalar genel olarak Gökbilimde kullanılabilecek basit gözlem aleti yapımı niteliğindedir. 

Öğrenci sayılarına göre 15’er kişilik gruplardan oluşturulması düşünülen çalışmaların sonucunda, 

öğrencilerin kendi yaptıkları gözlem aletleri ile gözlem yapabilme, gözlem sonuçlarını kayıt 

altına alabilme, gözlem sonuçları ile hesap yapabilme ve sonuç üretebilmeleri amaçlanmıştır. 

 

Deney ve Gözlemler 

Deneyler genel olarak Gökbilim Okulu Salonlarında kurulan deney ortamları ile 

gerçekleştirilecek ve öğrencilerin hazırlanan deney föylerine; deneyin yapılış şekli ve deney 

sonucunda ulaştıkları bilgi ve/veya bulguları aktarmaları sağlanacaktır. Gözlemsel çalışmalar ise 

genel olarak A.Ü. Gözlemevi’nde kullanılan Coude ve diğer küçük teleskoplar ile ve öğrencilerin 

kendi yapmış oldukları gözlem aletleri ile gerçekleştirilecektir. Gözlemlenen cismin özelliklerine 

göre hazırlanan deney föylerine öğrencilerin kullandıkları gözlem aletinin özellikleri ve yapmış 

oldukları gözlemin sonuçlarını aktarması istenecektir. Çoğu gök cismi akşam vakitlerinde 

gözlenebildiğinden, öğrencilerin programın hemen ardından akşam saatlerinde gerçekleştirilecek 

olan gözlemsel etkinliklere, aileleri ile birlikte katılması beklenmektedir. Bu etkinliğe katılım için 

bir zorunluluk yoktur. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada kullanılan ölçme araçları, Gökbilim Okulu Eğitim Programının hedeflediği amaçlara 

ulaşma düzeyinin belirlenmesi amacıyla kullanılacaktır. Gökbilim Okulu’nda kullanılan veri 

toplama araçları şunlardır: 

 

1. Gökbilim Okulu Bilgi Testi 

Gökbilim Okulu eğitimine katılan öğrencilerin Gökbilim konusunda programda tanımlanan temel 



bilgi ve becerileri kazanmış olmaları son derece önemlidir. Gökbilim Okulu Bilgi Testi’nde daha 

önce tanımlanan kazanımlarla ilişkili olan ve öğrencilerin bilmesi gereken temel bilgiler, deney 

ve gözlem yöntemlerini içeren çoktan seçmeli soru türü kullanılarak ölçülecektir. 

 

2. Gökbilim Okulu Deney Föyleri 

Gökbilim Okulu eğitimine katılan öğrencilerin herbir deney, gözlem ve aktivite sonunda 

hazırlanan deney/gözlem föylerine aktaracakları bilgi, gözlem ve çizimleri değerlendirilecektir. 

Bu sayede okulumuzda sunulan herbir etkinliğin öğrenci üzerinde yarattığı etki, bilgi ve 

deneyimin ölçülebilmesi mümkün hale gelecektir. 

 

3. Gökbilim Okulu Öğrenci Anketi 

Gökbilim Okulu Eğitim Programının öğrenci üzerindeki etkinliğinin belirlenebilmesi, başarı veya 

başarısızlığın düzeyini ve nedenlerini belirlemek amacıyla katılan öğrencilere uygulanmak üzere 

bir anket hazırlanacaktır. Bu ankette; “öğrencinin cinsiyeti”, “anne ve babanın eğitim düzeyi ve 

mesleği”, “anne ve/veya babanın bilimsel içerikli dergi, yazı ve makale türü çalışmaları takip 

edip etmediği”, “öğrencinin kendisine ait odasının olup olmadığı”, “okul çalışmalarında 

ailesinden yardım alıp almadığı”, “bilgisayar ve internet ortamına sahip olup olmadığı”, “en çok 

kullandığı bilgisayar programlarının hangileri olduğu”, internet ortamını kullanıyorsa “daha önce 

gökbilim (veya astronomi) ile ilgili bir bilgiyi arayıp aramadığı” soruları yer alacaktır.  

 

Bu yolla programda eğitim almış ve belirli bir başarı düzeyini yakalamış olan öğrenciler için 

gelecekte gerçekleştirilebilecek uygulamalar (Gökbilim Yaz Okulu vb.) için ve genel olarak 

eğitim sistemi için bulgu ve önerilere ulaşılmaya çalışılacaktır. 

 

İnsan Hakları Tiyatrosu 

13-14 yaş grubu çocuklar için geliştirilecek olan İnsan Hakları Tiyatrosu Programı’nın temel 

amaçlarını ve kazanımlarını oluşturmak için öncelikle alanyazın taraması yapılmış ve konuyla ilgili 

kaynaklara ulaşılmıştır.  

Öğrencilere yaratıcı drama yöntemiyle aşağıda belirtilen amaçların kazandırılması 

planlanmaktadır:  

Öğrencilerin: 



1. Yaşam hakkı konusunda bilgi edinmesi,  

2. Eşitlik ve bir arada yaşama kültürünü anlaması ve bunu davranışa dönüştürmesi, 

3. İfade özgürlüğünü kavrayarak bunu sağlayan ortamı fark etmesi, 

4. Sosyal hakların neler olduğu konusunda bilgi edinmesi 

 

3. Program içeriği 

İnsan Hakları Tiyatrosu Programı’nın içeriğini oluşturan konular ve uygulama aşağıdaki gibidir. 

 

Programın Kapsamı Süre 

(Dakika) 

Tanışma, programın tanıtımı, iletişim 30 

1. Yaşam hakkı neleri kapsar? 

2. Yaşam hakkını koruyan yönler nelerdir? 

3. Yaşam hakkına zarar veren yönler nelerdir? 

4. Yaşam hakkına koruyan örnekler. 

5. Yaşam hakkına zarar veren örnekler. 

20 

20 

20 

30 

30 

6. Eşitlik nedir? 

7. Eşitlik kimleri kapsar? 

8. Bir arada yaşama kültürü nedir? 

9. Bir arada yaşama kültürü nasıl oluşur? 

30 

30 

30 

30 

10. İfade özgürlüğü nedir? 

11. İfade özgürlüğünü sağlayan etmenler nelerdir? 

 

30 

30 

12. Sosyal haklar nelerdir?  

13. Kendi sosyal haklarımız nelerdir? 

30 

30 



 

Çalışmanın değerlendirilmesi, 

katılım belgelerinin dağıtılması ve kapanış 

30 

Toplam 420 

 

İnsan Hakları Tiyatro Programı kapsamında belirlenen kazanımlara ulaşmak için drama yöntemi 

ve teknikleri kullanılacaktır.  

Tanışma-İletişim 

Öğrencilerin birbirlerine, çalışmada yer alan oyuncu ve lidere, mekan ve konulara ısınarak 

kendilerini rahat ifade edebilmeleri için çalışmalara hazırlayıcı etkinliklerin yer aldığı süreçtir. 

Atölye Çalışmaları 

Tanışma ve iletişim çalışmalarının ardından konulara ilişkin atölye çalışmalarına başlanacaktır. 

Atölye çalışmaları, 12 öğrenciden oluşturulacaktır. Atölye etkinliklerinde yapılacak çalışmalar 

eğitmenler tarafından kısaca açıklanacak ve öğrencilere etkinlikler boyunca üç oyuncu eşlik edecektir. 

Atölye çalışmalarında kullanılan etkinlikler, insan hakları ile ilgili konuların öğrencilerin 

anlayabilecekleri düzeyde yaratıcı drama etkinlikleri ile desteklenerek hazırlanmıştır. Tüm bu süreç 

boyunca öğrencilerin yaşanan sorunları kendilerinin keşfederek fark etmesi ve kendi aralarında 

oluşturdukları çözümlerle ilerlemeleri sağlanacaktır. Atölyeler ve amaçları şöyledir: 

 1. Atölye: Yaşam Hakkı Atölyesi 

Bu atölyede amaç yaşam hakkını, her bireyin ve her canlının yaşaması gerektiğini, yaşam hakkını 

koruyan ve zarar veren yönleri öğrencilerin katıldıkları etkinliklerle fark etmeleri ve buna uygun 

çözümlerle kendi yaşantılarına uygun örnekler verebilmeleridir. Bu nedenle öğrencilerin dikkatini 

konuya daha çok yoğunlaştırmak ve yaş düzeylerine uygun olarak konuyla iletişime geçmelerini 

sağlamak amacıyla ormanda geçen masalsı bir anlatım kullanılmıştır. Buradaki kahramanlar ve onların 

yaşadıkları sorunlar aracılığıyla öğrencilerin yaşam hakkını fark etmeleri, yaşam hakkını her canlının 

yaşaması gerektiğini anlamaları ve bu konuda sorun teşkil edebilecek durumlarda kendi çözümlerini 

ileri sürebilmeleri sağlanacaktır. Yine yaşam hakkı ile ona zarar veren ve onu destekleyen yönleri fark 

edebilmeleri için kendi bedenlerinden yola çıkarak kullanılan masalsı anlatım içerisinde canlandırmalar 



yapmaları ve bu duruma uygun çözümler geliştirebilmeleri istenecektir. 

 

2. Atölye: Eşitlik ve Bir Arada Yaşama Kültürü Atölyesi 

Bu atölyede öğrencilerin eşitlik ve bir arada yaşama kültürünü fark etmeleri ve buna uygun 

örneklerle bu kültürü edinebilmelerine ilişkin yaşantı örnekleri sergileyebilmeleri üzerinde 

durulmuştur. Bunun için farklı fiziksel ve kişisel özelliklere sahip kişileri atölyelerde oyuncular 

sergileyecek, atölye başlangıcında yapılan çalışmalar ile aslında her bireyin birbirinden farklı 

özelliklere sahip olduğunu fark etmeleri sağlanacak ve kendi örneklerinden yola çıkarak oluşturdukları 

doğaçlamalarla farklılıklarla bir arada yaşamaya ilişkin örnekler vermeleri sağlanacaktır. 

3. Atölye: İfade Özgürlüğü Atölyesi 

Bu atölyede amaç ifade özgürlüğünün ne demek olduğunu ve bunu sağlayan etmenlerin neler 

olduğunu öğrencilerin kavramasını sağlamaktır. Bunun için oluşturulan örnek durumlar ve bu 

durumlarda yer alan oyuncular, konunun belirginleşmesini sağlayarak ardından öğrencilerin yine kendi 

oluşturdukları doğaçlamalar ile ifade özgürlüğünü oluşturan etmenleri fark etmeleri sağlanacaktır. 

4. Atölye: Sosyal Haklar Atölyesi 

Bu atölyede amaç sosyal hakların neler olduğunu öğrencilerin fark etmelerini ve kendi 

yaşamlarında örnekler vererek kendi sosyal haklarını kavramalarını sağlamaktır. Bunun için atölyelerde 

kullanılan etkinliklerde öğrencilerin günlük yaşamdan örnekler vermeleri istenecek, hazırladıkları 

doğaçlamalarla sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunları sosyal hakları ile çözmeleri istenecektir. Yine 

atölyelerde yer alan oyuncuların desteği ile sosyal yaşamdaki ihtiyaçların belirginleşmesi sağlanacaktır. 

 

Mimarlık Okulu 

 

Bu program; çocuklara, mimarlığa ilişkin bilgi ve becerileri kazandırarak, onları içinde bulundukları 

öğrenme mekanlarını kendilerinin tasarlayabildiği, içinde yaşadıkları kültürel ve doğal dünyaya duyarlı 

bireyler haline getirmeyi amaçlayan, çoklu zekaya dayalı, disiplinler arası bir programdır. Bu program; 

görsel düşünme yoluyla öğrenme, problem çözme, yaratıcı düşünme, grup etkileşimi ve iletişim 

becerilerinin geliştirilmesine ilişkin süreçleri içermektedir.  

Programın Genel Hedefleri:  



1. Tasarım becerileri kazandırmak 

2. Mekansal duyarlığı artırmak 

3. Problem çözme becerisi kazandırmak 

4. Eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmek 

5. Estetik yargı gelişimlerini desteklemek 

6. Mimarlığa ilişkin farkındalık kazandırmak 

 

Programda; geometrik şekiller, renk, doku, biçim, oran-orantı gibi pek çok kavram kazanımını

destekleyecek konu başlıklarının yanında, doğada bulunan mimari yapılar (bal peteği, örümcek ağı, 

karınca tünelleri, peri bacaları gibi), insan eliyle yapılmış olan mimari yapılar (piramit, kemer, kubbe, 

sütun, kafes kiriş, kolon kirişli yapı, uzay kafes gibi), Türkiye’de ve yurt dışında bulunan ünlü mimari 

yapıların tanıtımı ile çocukların çizime ve uygulamaya dayalı pek çok tasarımlar yapacakları (ev, okul, 

oyun parkı, ağaç ev gibi) etkinlikler yer almaktadır. Programın içeriği, programın yürütücüsünün 

çocukların mimarlık eğitimi konusunda yurt dışında almış olduğu 1 yıl süren eğitime dayalı olarak 

kurgulanmıştır. Programdaki konular basitten zora doğru sıralanmıştır. 

Programın Etkinlikleri: Ek 1’de verilmiştir. 

Programın Ölçme ve Değerlendirme Araç ve Yöntemleri: Programın başında ve sonunda çocukların 
çizim becerilerini ve yaratıcılıklarını belirlemeye yönelik Silver Çizim Testi ile mimarlığa ilişkin 
kazanımlarını belirlemeye yönelik açık uçlu sorulardan oluşan bir form uygulanacaktır. 

Program Akış Çizelgesi: 

 

Çocuk ve Mimarlık Okulu Programı Akış Çizelgesi Süre 

1. Gün  

Tanışma ve programın tanıtımı  14.00-14.30 

Ön testlerin uygulanması 14.30-15.30 

Ara 15.00-15.15 
Köpük Baloncukların Doğumu, Yaşamı, Ölümü 15.15-16.45 

2. Gün   
Oyuncak Çizimleri 14.00-14.30 
Kesit Çizim 14.30-15.00 
Ara  15.00-15.15 
Geometrik Şekiller 15.15-15.45 
Şekil Kolajı 15.45-16.45 

3. Gün  
Doku Çalışması 14.00-15.30 
Ara 15.30-16.00 
Doğadaki Yapılar  16.00-17.00 

4. Gün  



Binalar ve İnsan Anatomisi 14.00-15.00 
Ara 15.00-15.30 
Kitap Okuma (Nokta ve Çizginin Hikayesi) 15.30-16.00 
Mimari Yapıları Canlandırma 16.00-17.00 

5. Gün  
Sütun 14.00-15.00 
Ara 15.00-15.30 
Kitap Okuma (Mimaride Renkler) 15.30-16.00 
Kiriş 16.00-16.30 

6. Gün   
Çıkma 14.00-14.30 
Kitap Okuma (Mimaride Sayılar) 14.30-15.00 
Ara 15.00-15.30 
Kemer 15.30-16.30 

7. Gün  
Kitap Okuma (Mimaride Biçimler) 14.00-14.30 
Kağıttan yapılar 14.30-15.30 
Ara 15.30-16.00 
Çatalhöyük 16.00-17.00 

8. Gün  
Kapı ve Pencere 14.00-15.00 
Ara 15.00-15.30 
Kitap Okuma (Böcek Mimar Roberto) 15.30-16.00 
Kağıttan Kapılar ve Pencereler 16.00-17.00 

9. Gün  
Gezi (Peyzaj Mimarlığı) 14.00-15.00 
Ara 15.00-15.15 
Ayakkabı Kutusundan Ev 15.15-16.15 
Binalar 16.15-16.45 

10. Gün  
Barınak Tasarımı 14.00-15.00 
Ara 15.00-15.15 
Hayalimdeki Oyun Parkı 15.15-16.15 
Son testlerin Uygulanması 16.15-17.15 

 

 
 

Etkinliğin Adı: Baloncukların Doğumu, Yaşamı Ölümü, 
Oyuncak Eskizi, Kesit çizim 

Amacı: Gözlem yapma, düşünme ve düşündüklerini 
görsel olarak ifade etme. 

Süresi: 3 saat 
 
SÜREÇ 
Çocuklar havada uçuşan, salınan ve bir yere çarpınca patlayan köpük balonları gözlemlerler 
ve bunu oklar yardımıyla çizime yansıtırlar. Bu süreci hareket eden oyuncaklar ve ortadan 
ikiye kesilmiş sebze ve meyveler için de uygularlar. 

 



 
Etkinliğin Adı: Geometrik şekiller 
Amacı: 2 boyutlu temel geometrik şekilleri tanıma, 

eşleştirme ve bu şekillerden oluşan bir yapı 
kurgulama. 

Süresi: 30 Dakika 
 
SÜREÇ 
Üçgen, daire, yarım daire, kare ve dikdörtgen şeklinde kesilmiş farklı renklerde kağıtlar 
çocuklara gösterilir. Sınıfa daha önceden bu şekilleri içeren farklı resimler asılır. Şekiller 
üzerinde konuşulur. Resimlerde bulunan şeklin aynısı ile renkli kağıtlar eşleştirilir. Bu 
geometrik şekilleri içeren yapı resimleri projeksiyondan gösterilir. Çocuklar yansıyan 
görüntüden bu şekilleri elleri ile gösterirler. Tahtaya yansıyan şeklin görüntüsünü etrafından 
takip ederek çizerler. Projeksiyon cihazı kapatılır ve çizilen şekiller incelenir. Daha sonra 
çocuklar siyah renkte kağıtlardan kesilmiş geometrik şekilleri bir araya getirerek farklı 
yapılar oluştururlar. Sonra renkli kağıtlardan bu yapılara kapı, pencere gibi detaylar eklerler. 

 
 
 

Etkinliğin Adı: Şekil kolajı 
Amacı: Parça-bütün ilişkisini kavrama. 

Yapılı mekanları oluşturan unsurları tanıma 
ve bu unsurlardan yeni yapılar tasarlama. 

Süresi: 1 saat 
 
SÜREÇ  
Çocuklar eski gazete ve dergilerdeki yapı resimlerini ve bu resimlerde tekrar eden şekilleri 
bulurlar. Bunlar hakkında konuşurlar. Daha sonra bu resimlerdeki şekilleri kesip çıkarırlar. 
Kesilen şekilleri büyük bir kağıdın üzerine farklı formlar oluşturmak üzere yapıştırırlar. 
Oluşan yeni şekiller hakkında konuşulur. Yine gazete ve dergilerden  pencere, merdiven, 
çatı, baca gibi detaylar kesilir ve bunlardan kolaj yapılır. Sonra hep birlikte kampüste 
yürüyüşe çıkılır ve binalar incelenir ve taslak çizimleri yapılır. 

 
 

Etkinliğin Adı: Doku çalışması 
Amacı: Farklı dokuları tanıma. 
Süresi: 1,5 saat 

 
SÜREÇ 
Taş, ceviz, meyve, kumaş, deniz kabuğu, mantar, madeni para, tenis topu, sabun gibi farklı 
dokuya sahip pek çok materyal gözleri kapalı bir biçimde çocuklar tarafından dokunularak 
incelenir. Hissettikleri dokuyu ve objeyi tanımlamaya çalışırlar. Sınıfta bu dokulara benzer 
dokuda olan yüzeyleri bulmaya çalışırlar. Daha sonra her bir çocuk kağıt ve kalemlerle 
yukarıdaki objelerin dokusunu görselleştirirler. 

 
 

Etkinliğin Adı: Doğadaki yapılar  
Amacı: Doğada buluna yapılar ile insan eliyle 

yapılmış olan yapıları karşılaştırma. 



Süresi: 1 saat 
 
SÜREÇ 
Mağara, tepe, örümcek ağı, bal peteği gibi doğal yapılarla, sütun, kubbe, piramit, kafes kiriş, 
çıkma (payanda), beşik tonoz gibi insan eliyle yapılan mimari yapılar projeksiyondan 
yansıtılarak incelenir. Her bir resim hakkında konuşulur. 

 
 

Etkinliğin Adı: Binalar ve insan anatomisi 
Amacı: İnsan vücudu ile binaların yapısı arasındaki 

benzerlikleri bulma. 
Süresi: 1 saat 

 
SÜREÇ 
Çocuklar duvara yan yana asılan insan vücudu ve bina resimlerini inceleyerek cephe-yüz, dış 
kapı-ağız, pencere-göz/kulak, dış duvar-deri, elektrik sistemi-sinir sistemi, havalandırma-
nefes alıp verme gibi benzerlikler hakkında konuşurlar. 

 
 

Etkinliğin Adı: Mimari yapıları canlandırma 
Amacı: Farklı mimari yapıları tanıma. 
Süresi: 1 Saat 

 
SÜREÇ 
Sütun, kemer, beşik tonoz, kubbe, çıkma, payanda kemer gibi mimari yapıları çocuklar 
bedenlerini kullanarak canlandırırlar. Canlandırma sırasında çocukların itme, çekme ve 
gerginliği hissetmeleri sağlanır. Bu etkinlik öncesi ısınma çalışması yapılır.  

 
 

Etkinliğin Adı: Sütun 
Amacı: Mimari yapıları tanıma. 
Süresi: 1 saat 

 
SÜREÇ 
Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu rulolarının üzerine ağırlıklar konularak destekleyici bir mimari 
öğe olan sütunun işlevi hakkında konuşulur. Yunan mimarisinde dorik, iyonik ve korint tarzı 
3 farklı sütun örneği çocuklara gösterilir. Benzerlik ve farklılıkları konuşulur. Renkli 
kağıtlarla bu sütunlardan yapılır. 

 
 

Etkinliğin Adı: Kiriş 
Amacı: Mimari yapıları tanıma. 
Süresi: 30 Dakika 

 
SÜREÇ 
Tahta bloklar aracılığıyla kiriş yapımı gösterilir ve çocukların denemeler yapmaları için fırsat 
tanınır. Kirişin işlevleri hakkında bilgi verilir. 

 
 



Etkinliğin Adı: Çıkma (Konsol) 
Amacı: Mimari yapıları tanıma. 
Süresi: 30 Dakika 

 
SÜREÇ 
Kitaplarla ve tahta bloklarla çıkmanın nasıl yapıldığı gösterilir. Çocukların bunu denemeleri 
sağlanır. Mimari olarak işlevi anlatılır. Çıkma olarak tasarlanan yapılardan örnekler 
gösterilir.  

 
 

Etkinliğin Adı: Kemer 
Amacı: Mimari yapıları tanıma. 
Süresi: 1 saat 

 
SÜREÇ 
Kemer ile ilgili mimari yapıların resimleri gösterilir. Strafor köpük kullanılarak kemer 
yapılır. Kemer yapımı sırasında kemer taşına dikkat çekilir.  

 
 

 
Etkinliğin Adı: Kağıt yapılar 
Amacı: Mimari yapıları tanıma. 
Süresi: 1 saat 

 
SÜREÇ 
Çocuklara kalın kağıt parçaları dağıtılarak bu kağıtlardan bir kitabı, bir bardağı taşıyabilecek 
bir yapı tasarlamaları istenir. Çocuklara düşünmeleri, tartışmaları ve denemeler yapmaları 
için fırsat tanınır. Sonra kağıt akordeon gibi katlanarak kitabı nasıl taşıyabildiği gösterilir. 
Aynı yöntemle köprü, üçgen sütun, üçgen kirişlerin yapımı gösterilir. Çocuklar sonra bunları 
kendileri deneyerek yaparlar.  

 
 

Etkinliğin Adı: Çatalhöyük  
Amacı: Mimari yapıları tanıma. 
Süresi: 1 saat 

 
SÜREÇ 
Dünyadaki en eski yerleşim birimlerinden olan Çatalhöyük resimleri gösterilir. Ne tür bir 
mimari yapıya sahip olduğu anlatılır. Dünyada Çatalhöyüğe benzeyen başka yerleşim 
yerlerinden örnek verilir (Taos Pueblo, New Mexico). Daha sonra çocuklar bu resimlerin 
taslak çizimlerini yaparlar. Seramik hamuru ile 3 boyutlu modelini inşa ederler. 

 
 

 
Etkinliğin Adı: Kapı ve Pencere 
Amacı: Mimari yapılardaki detayları tanıma 
Süresi: 1 saat 

 
SÜREÇ 



Farklı mimari tarzları yansıtan resimler üzerinden kapı ve pencerelerin özellikleri incelenir 
ve fonksiyonları hakkında konuşulur. Kampüste yürüyüşe çıkılır ve binaların kapıları, 
pencereleri incelenir, fotoğrafları çekilir ve çizimleri yapılır. 

 
 

 
Etkinliğin Adı: Kağıttan Pencereler ve Kapılar 
Amacı: Pencere ve kapı tasarlama. 
Süresi: 1 saat 

 
SÜREÇ 
Çocuklar kalın kağıtların üzerine istedikleri mimari tarzda pencere ve kapı şekilleri çizerler. 
Boyalarla renklendirirler. Sonra bu çizimler belirli yerlerden maket bıçağı ile kesilerek açılıp 
kapanabilen kapı ve pencerelere dönüştürülürler.    

 
 
 
Etkinliğin Adı: Gezi 
Amacı: Peyzaj Mimarlığı’na Gezi. 
Süresi: 1 saat 

 
SÜREÇ 
Üniversitenin Peyzaj Mimarlığı Bölümüne gezi düzenlenir. Çocuklar burada çalışan 
mimarlar ile sohbet ederler, merak ettikleri soruları sorarlar. Yapılan tasarım örneklerini 
incelerler. 

 
 

Etkinliğin Adı: Ayakkabı Kutusundan Ev  
Amacı: Ev tasarlama. 
Süresi: 1 saat 

 
SÜREÇ 
Çocuklara farklı zamanlara, iklimlere, kültürlere ve kullanım amaçlarına sahip kapı ve 
pencere örnekleri gösterilir ve bu örnekler hep birlikte tartışılır. Daha sonra her bir çocuğa 
ayakkabı kutusu verilir. Çocuklar bu kutuya kapı ve pencere çizerler. Artık materyaller 
yapıştırarak dekoratif süslemeler yaparlar. Kağıtları katlayarak çatı, merdiven ve baca gibi 
detaylar eklerler.  

 
 

 
Etkinliğin Adı: Binalar 
Amacı: Farklı bina türlerini tanıma. 
Süresi: 30 dakika 

 
SÜREÇ 
Binaların sıcak, soğuk, yağış alan, rüzgarlı iklimlere göre nasıl farklılaştığı örnekler 
üzerinden tartışılır. 

 
Etkinliğin Adı: Barınak tasarımı 



Amacı: Farklı iklim koşullarına uygun yapılar 
tasarlama. 

Süresi: 1 saat 
 
SÜREÇ 
Ağaç, dalları, yapraklar, ağaçlar vb doğadan toplanmış materyallerle barınak tasarlanır. 

 
 
 

 
Etkinliğin Adı: Hayalimdeki oyun parkı 

 

 

Su Okulu 

İlköğretim, ortaöğretim ve lisans düzeyindeki öğrencilere sulak alan eğitim süreleri içerisinde doğal 

kaynaklarımızdan birini teşkil eden sucul ekosistemlerin tanıtılması, sevdirilmesi ve bu alanda 

korumaya yönelik bilinçlendirilerek bir alt yapı oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

Dünyada ve özellikle de ülkemizde son yıllarda giderek etkisini artıran küresel ısınmadan dolayı sulak 

alanlarımızın tehlike altında olduğu ve giderek yok olmaya doğru gittiği görülmektedir. Bu nedenle 

sulak alanların korunmasına yönelik çalışmalar çok büyük önem kazanmıştır. 

 

Son yıllarda ülkemizde birçok gölümüz (Akşehir Gölü, Seyfe Gölü, Meke Gölü, Tuz Gölü) çeşitli 

nedenlerle (küresel ısınma, suyun bilinçsiz kullanımı, kirlilik, yeraltı sularının izinsiz kullanımı vb.) 

yok olmuş veya yok olma sürecine girmiştir. Doğal kaynaklarımızı koruyarak gelecek nesillere 

bırakabilmek için bu tür çalışmalara acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Sulak Alan Eğitim Okulu sonunda öğrencilerin sularda yaşayan canlıları keşfederek yeni bir dünyayla 

tanışmaları, su kaynaklarımızın durumu ve korunmasına yönellik eğlenceli bilgi ve uygulamalarla 

bilinçlenmeleri ve sulak alanlarımızı sevmeleri amaçlanmıştır. 

 

Pratik eğitimlerini Mogan Gölü nde (Gölbaşı-Ankara),  teorik eğitimlerini Ankara Üniversitesi Fen 

Fakültesi Biyoloji Bölümü nde  gerçekleştirecek olan   okulumuz, haftasonları cumartesi ve pazar 

olmak üzere iki gün süreyle faaliyet gösterecektir. Bu iki günlük süre içerisinde gerçekleştirlecek 

faaliyetler,  su kaynakları, suda yaşayan canlılar ve bunları tehtid eden  küresel ısınma gibi konulara 

ilişkin    teorik bilgileri ve gölde gerçekleştirilecek olan uygulamları kapsamaktadır. Ayrıca 

öğrencilerimizin çeşitli aktivetelerle (oyun, yarışma, balık tutma, drama, resim, fotoğraf vb.)  eğlenceli 



bir şekilde vakit geçirmeleri sağlanacaktır. 

 

Her hafta değişen 20 şer kişilik gruplarla okulumuz eğitim ve öğretimine yaz sonuna kadar devam 

edecektir. 

Etkinlik Konuları ve Kapsamı 

• Su kaynaklarımız ve Mogan Gölü nün tanıtımı  

• Sucul canlılar ve önemi  

• Sulak alanları tehtid eden  faktörler 

• Küresel ısınma ve etkileri  

• Sulak alanların korunması  

• Göl sahasında uygulamalı çalışmalar 

• Plankton (Suda yaşayan çoğunlukla mikroskobik canlılar) eğitimi ve uygulaması  

• Bentik (Suyun dip kısmında yaşayan omurgasız canlılar)  eğitimi ve uygulaması  

• Balık eğitimi ve uygulaması  

• Ekoloji eğitimi ve uygulaması  

• Laboratuar çalışmaları  

• Sulak alanları korumaya yönelik ulusal ve uluslararası çevre antlaşmaları 

• Çeşitli etkinlikler (Olta ile balık tutma, resim, drama, fotoğraf, yarışmalar, bulmaca ve oyunlar 

 vb.) 

Toprak Bilim Okulu 

10 yaş grubu çocuklar için geliştirilecek olan Toprak Bilim Okulu Eğitim Programının temel 

amaçlarını ve kazanımlarını oluşturmak için öncelikle alanyazın taraması yapılmış ve konuyla ilgili 

kaynaklara ulaşılmıştır. Ayrıca, Türkiye topraklarının erozyon, çölleşme ve verimsizleşme sorunlarıyla 

karşı karşıya olduğu için bu konular eğitim programında özellikle dikkate alınmıştır. 

 

Programın temel amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

1.  Öğrencilere  toprak bilimini tanıtmak ve toprak alanındaki temel kavramları kazandırmak. 

2.  Öğrencileri toprağın önemi ve korunması konusunda bilgilendirmek . 



3.  Öğrencilerin  toprak ile ilgili olaylara eleştirel gözle bakmalarını sağlamak. 

4.  Doğal yaşam sürecine insanın olumlu ve olumsuz etkilerini fark etmesini sağlamak. 

5.  İlgi çekici etkinlikler (görsel sunu, atölye çalışmaları) yoluyla öğrencilerin bilimsel bilgi ve 

bilimsel yöntemi fark etmelerini sağlamak. 

6.  Öğrencilerin toprak teması yoluyla bilimin doğasını, bilimsel yöntemi keşfetmelerine  

yardımcı olmak ve onların düşünerek, eğlenerek bilimin dinamik yüzüyle tanışmalarını 

sağlamak. 

7.  Öğrencilerin bilimin günlük yaşamla bağlantısını kurmalarına yardımcı olmak. 

8.  Basit malzemelerle, şaşırtıcı deneysel çalışmalarla öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini ve 

problem çözme becerilerini kullanmalarını sağlamak. 

9.  Doğal yaşamın,  doğanın kendisi ile açıklanabileceğini fark etmesini sağlamak.  

10. Kurulacak bir bilgi ve iletişim ağı ile toplumda toprağın önemi konusunda bilimsel temellerin

atılmasına  ve gelişimine katkı sağlamak. 

 Programın içeriği 

Toprak Bilim Okulu Eğitim Programının içeriğini oluşturan konular, uygulama süreleri ve yüzde 

dağılımları aşağıda verilmiştir. 

 

Programın Kapsamı Süre 

(Dakika) 
Yüzde 

Tanışma, programın tanıtımı, ön testin uygulanması 25 8 

1. Toprak nedir, neden önemlidir? 

2. Toprak nasıl oluşur? 

3. Toprak türleri nelerdir? 

4. Toprağın  canlılarla (bitkiler ve hayvanlar) ilişkisi 

nasıldır? 

5. Toprağın üretimdeki rolü nedir? 

15 

15 

15 

 

30 

30 

5 

5 

5 

 

10 

10 



Yemek Arası 25 8 

6. Türkiye topraklarının özellikleri nelerdir? 

7. Toprak nasıl kirlenir, sonuçları nelerdir? 

8.  Erozyon nedir, sonuçları nelerdir? 

9. Toprak, iklim değişimi ve çölleşme arasındaki ilişki 

nedir? 

20 

35 

30 

 

35 

7 

12 

10 

 

12 

Çalışmanın değerlendirilmesi, son testin uygulanması, 

katılım belgelerinin dağıtılması ve kapanış 

25 8 

Toplam 300 100 

Program öğrencilerin Toprak Bilim Okuluna gelmeleri okulların öğretime başladığı zaman 

dikkate alınarak 09.00 olarak belirlenmiştir. Eğitim etkinlikleri tam gün eğitim veren okulların çıkış 

süresine ve servislerin çocukların okullarından ayrılacağı saate göre ayarlanmıştır. Buna göre 

öğrencilerin okulumuzdan aktif olarak yararlanmaları gereken süre 3 saat 45 dakika olarak 

belirlenmiştir. Bir gün süren programda aşağıdaki işlemler yapılmıştır. 

Tanışma:  Öğrencilere isimlikleri dağıtılmış, daha sonra eğitim salonuna alınmışlardır. 

Öğrencilerle, öğreticilerin tanışmalarından sonra öğrencilere açıklama yapılarak hazırlanmış olan ön 

test verilmiştir. 

Programın Tanıtımı:  Bu aşamada Toprak Bilim Okulu’nda öğrencilerle bir gün boyunca nelerin 

yapılacağı anahatlarıyla tanıtılmıştır. Daha sonra öğrencilerin bir öğrenme amacı oluşturmalarına 

yardımcı olmak ve çalışmaya dikkatlerini toplamak için her öğrenciye küçük kağıtlar dağıtılmış ve 

toprakla ilgili merak ettikleri bir soru yazmaları istenmiştir. Burada amaç  

Eğitim Etkinlikleri: Program kapsamında belirtilen ilk beş eğitim etkinliği yürütülmüştür. Bir saat 

devam eden ğitim etkinliklerinin sonunda küçük bir ara verilerek öğrencilere süt, muz ya da meyve 

suyu ve bisküvi gibi yiyecek, içecek ikramı yapılmıştır. 

Yemek: Öğrencilere çalışma ortamında kolayca yiyebilecekleri bir menü ikram edilmiştir. 

Kapanış: Öğrencilere programın bittiği duyurulmuş, sorularının olup olmadığı sorulmuş, 

programa ilişkin görüşleri alınmıştır. Daha sonra eğitime başlamadan önce verilen test, son test olarak 

tekrar verilmiş ve yanıtlamaları istenmiştir. Testlerin yanıtlanmasından sonra öğrencilere katılım 



belgeleri dağıtılmış, kendilerine tişört ve cd  hediye edilmiştir. 

Projenin Beklenen Öğrenme Çıktıları 

Bu etki sayesinde öğrencilerin öğrendikleri temel bilgi ve becerileri yaşamlarında kullanmaya 

başlamaları, diğer arkadaşlarıyla hatta evlerinde aileleriyle paylaşmaları bile olanaklı olabilecektir. Bu 

çerçevede öğrencilerin çalışma bittikten sonra; 

1. Toprak bilimi alanındaki kavram, olay, ilke vb. derslerinde kullanmaları 

2.  Bu bilgileri toprağın önemi ve korunması konusuyla ilişkilendirmeleri 

3.  Toprak ile ilgili olaylara eleştirel gözle bakmaları 

4.  Canlılar üzerindeki etkisini fark etmeleri 

5.  Bilimi günlük yaşamda kullanmaları  

6.  Bilimsel yöntemi kullanarak bilimsel bilgi üretmeleri 

7.  Bilimsel süreç becerilerini ve problem çözme becerilerini kullanmaları 

8.  Doğal yaşamdaki olayları, doğanın kendisi ile açıklanabileceğini fark etmeleri 

9. Doğal yaşamla ilgili açıklanmayı bekleyen olayları, açıklama çabası içine girmeleri 

10. Kendilerini bir bilimadamı gibi hissetmeleri beklenmektedir. 

4. Eğitim süreçlerini oluşturacak etkinlikler  

Görsel Sunu 

Toprak Bilim Okulunun kapsamı ve içeriği ilköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde okutulan 

Dünya ve Evren öğrenme alanında yer alan toprak konuları temelinde programdaki konuları içeren ilgi 

çekici, öğrencilere çeşitli sorular soran, onlara toprağın önemini  fark ettiren ve toprak bilimini tanıtan 

etkileşimli bir sunu hazırlanmıştır.  Bu bölüm yaklaşık 30 dakika olarak tasarlanmıştır. Sununun, 

karşılıklı soru cevaplarla tartışmalı geçmesi, öğrencilerin toprak konusunda neler bildiklerini ortaya 

çıkarmayı ve öğrencileri atölye çalışmalarına katılmayı özendirmeyi sağlamıştır. Çalışma öğrencilere 

bilgileri doğrudan vermek yerine onların sorgulama, akıl yürütme ve yorumlama becerilerini 

kullanmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.  

Atölye Çalışmaları 

Sunumun ardından atölye çalışmalarına başlanmıştır. Atölye çalışmaları, 12 öğrenciden 

oluşturulmuş ve üç ayrı atölyede yürütülmüştür. Atölye etkinliklerde yapılacak çalışmalar eğitmenler 

tarafından kısaca açıklanmış ve öğrencilere etkinlikler boyunca kullanacakları birer önlük verilmişve 



gruplar atölye çalışmalarına yönlendirilmiştir. Atölye çalışmalarında kullanılan etkinlikler, ilköğretim 

4. sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının kapsamına, kazanımlarına ve içeriğine uygun 

olarak hazırlanmıştır. Ancak tüm etkinlikler yalnızca bu konularda değil toprakla ilgili pek çok konuyu 

kapsayacak biçimde tasarlanmıştır. Etkinliklikler problem cümlesi şeklinde oluşturulmuş ve 

öğrencilerin bu problemlere çözümler bulmaları istenmiştir. Etkinlikler sırasında öğrencilere çalışma 

kâğıtları verilmiş ve düşündürücü sorular sorulmuştur. Atölyeler ve amaçları şöyledir: 

 1. Atölye: Taş Devri Atölyesi 

Bu atölyede amaç toprağın ana malzemesi olan kayaçları daha yakından incelemek ve kayaçların 

temel kaynağının ne olduğunu, toprağın oluşumu için kayaçların geçirdiği değişimi etkinlikler yoluyla 

keşfetmelerini sağlamaktır. Bu amaçla öğrencilere toprağı oluşturan kayaç ve mineral örnekleri 

dağıtılmış, büyüteç, limon asidi, sirke asidi gibi malzemeler kullanarak kayaçlardaki değişimleri 

gözlemlemeleri ve bir sonuca ulaşmaları istenmiştir. Toprağın oluşum sürecince kayaçlar üzerine 

etkide bulunan, suyun, rüzgarın, iklimin etkilerini tartışmaları ve toprağın oluşumu için yalnızca 

kayaçların değişim geçirmesinin yeterli olup olmadığı sorgulanarak bitkilerin ve özellikle de canlı 

organizmaların gerekliliğini fark etmeleri sağlanmıştır. Bu süreçte toprağın doğada nasıl oluştuğunu 

verilen deney setini kullanarak göstermeleri beklenmiştir.   

2. Atölye: Toprak Ana Ve Canlılar Atölyesi 

Bu atölyenin amacı toprağın temel yapısı, dokusu, su tutma kapasitesi, toprakta suyun hareketi, 

toprakta sıcaklık ölçülmesi, toprakta nem, kireç ve renk belirleme ve toprakta yaşayan canlılar ve 

bitkiler konularıyla toprağı daha yakından tanıtmaktır. Bu çalışmalar hem atölye de hem bilim 

okulunun bahçesinde hem de bahçede oluşturulan toprak profilinde uygulamalı olarak 

gerçekleştirilmiştir.   

3. Atölye: Toprak Koruma Tasarım Atölyesi 

Bu atölyede amaç toprak kirliliğinin (asit yağmurları vekirli sular) nedenleri ve etkileri ile toprak 

erozyonu konsunda etkinlikler yoluyla bilimsel bilgi kazandırmaktır. Bunun için problem çözme ve 

araştırma yapma becerilerinin kullanılmasını gerektiren etkinlikler tasarlanmıştır. Bu etkinliklere bir 

örnek aşağıda verilmiştir. 

Konu: Toprak Erozyonu Nedir? Nasıl Önlenir? 

Bu etkinlikte öğrencilere, rüzgar ve su erozyonuna maruz kalan bir bölgenin  platformu ve bazı 



malzemeler (ağaç maketleri, taş maketleri, tahta levhalar, çimlenmiş toprak, taraçalama için 

kullanılabilecek aletler vb.) verilmiştir. Öğrencilerin bu bölgedeki toprak kaybının azaltılması için neler 

yapılabileceğini verilen malzemeleri kullanarak tasarlamaları ve malzemeleri neden kullandıklarını 

açıklamaları beklenmiştir. Etkinlikte öğrencilerin ilgili malzemeleri kullanarak platformu yeniden 

tasarlamaları ve toprak kaybını en aza indirecek bir çözüm yolunu bulmaları istenmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

 

Araştırmada kullanılmış ölçme araçları, Toprak Bilim Okulu Eğitim Programının, hedeflediği 

amaçlara ulaşma düzeyini belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Projede kullanılan veri toplama araçları 

şunlardır: 

1. Toprak Bilim Okulu Bilgi Testi 

Program sonunda eğitime katılan öğrencilerin, toprak konusunda programda tanımlanan temel 

bilgi ve becerileri kazanmış olmaları son derece önemlidir. Toprak Bilim Okulu Bilgi Testi’nde her bir 

kazanımla ilişkili olan ve öğrencilerin mutlaka bilmesi gereken temel bilgiler ile bu bilgilerin 

kullanılma yollarını içeren beceriler çoktan seçmeli soru türü kullanılarak ölçülmüştür. 

 

2. Toprak Bilim Okul Öğrenci Anketi 

Toprak Bilim Okulu Eğitim Programının etkili olup olmamasında rol oynayan bazı etkenleri 

belirlemek amacıyla eğitime katılan öğrencilere uygulanmak için bir anket hazırlanmıştır. Bu ankette 

öğrencilere, “cinsiyetleri”, “evdeki kardeş sayısı”, “annenin eğitim durumu ve mesleği”, “babanın 

eğitim durumu ve mesleği”, “fenle ilgili bir dergiyi düzenli okuyup okumadığı”, “kendisine ait çalışma 

ortamının olup olmadığı”, “okul çalışmalarında ailesinden yardım alıp almadığı” ve “evde kendisine ait 

bir kütüphanesinin olup olmadığı” soruları yer almıştır. Anket Ek 2’de verilmiştir. 

Bu yolla programda çeşitli başarı düzeylerini yaklamış öğrenci özellikleri belirlenerek hem 

Toprak Bilim Okulu Eğitim Programının sonraki uygulamaları için hem de genel olarak eğitim sistemi 

için bulgulara ve önerilere ulaşılmaya çalışılmıştır. 

 

Toprak Bilim Okulu’nun amacı, ilköğretim 4. sınıf öğrencilerini Toprak Bilimi ile tanıştırmanın 

yanında, öğrencilerde toprağın önemini ve buna bağlı olarak da korunması ile ilgili bilinç geliştirmeyi, 

öğrencilerin toprak ile ilgili olaylara eleştirel gözle bakma yeteneklerini artırmayı, toprak teması 



yoluyla bilimin doğasını, bilimsel yöntemi keşfetmelerine yardımcı olmayı ve onların düşünerek, 

eğlenerek bilimin dinamik yüzüyle tanışmalarını sağlamayı ve özellikle de bilimin günlük yaşamla 

bağlantısını kurmalarına yardımcı olmasını sağlamaktır.  

 

Yaratıcı Fikirler 

Yaşam Bilimleri Okulu 

10-12 yaş grubu çocuklar için geliştirilecek olan Yaşam Bilim Okulu Eğitim Programının temel 

amaçlarını ve kazanımlarını oluşturmak için öncelikle alan yazın taraması yapılmış, konuyla ilgili 

kaynaklara ulaşılmış, amaca ve hedeflere uygun olarak düzenleme yapılmıştır.  

Programın temel amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

1- Geleceğin büyüklerini üniversite kavramı ile tanıştırmak, öteki kavramından arındırmak, 

doğaya ve yaşadığı çevreye dikkatini çekmek, somutlaştıramadığı kavram ve olguları uygun 

metotlarla ilgili hedef kitleye, daha açık ve anlaşılır hale getirmek. 

2- Bilimi küçük yaşlardan başlayarak çocuklara sevdirmek. 

3- Çocukların bilim dünyasına katkıda bulunabileceklerini fark ettirmek. 

4- Araştırma yapma, soru sorma, merak etme ve dogmatik düşünceden kurtarmak. 

5- Bilimin yaşamın bir parçası olduğunu öğretmek. 

6- Çocukların yaratıcılığını arttırmak. 

7- Bilimi yaygınlaştırmak ve çocuklara sevdirmek.  

8- Çocukların katılımlı olarak, biyolojik açıdan kendilerini tanımalarını sağlamak. 

9- En iyi öğrenmenin deneyerek ve eğlenerek olduğundan yola çıkılarak, çocuk grubuna 

kendilerine göre hazırlanmış bir küçük laboratuar ortamında başlıca vücut bileşenleri ve 

kemikler üzerinde ölçüm ve incelemeler yaptırmak. 

10- Çocuklara insanı diğer canlılardan ayıran özellikler ve insanın vücut yapısı hakkında bilgiler 

vermek. 

11- Çocukların kendi vücut tiplerini tanımalarını ve anatomik olarak hangi spor dalına yatkın 

olduklarını anlamalarını sağlamak. 

12- Çocuklara, geçmişten günümüze insanın geçirmiş olduğu biyolojik ve kültürel değişimleri 

somut örneklerle anlatmak. 

       3. Programın içeriği 

Yaşam Bilim Okulu Eğitim Programının -bir günlük uygulama süreleri : 



 

Saat Etkinlik Konu Başlığı 

09:00 – 12:00 Kahvaltı + Spor 

12:00 – 14:00 Öğle arası + Dinlenme 

14:00 – 15:30 Drama Destekli Eğitim 

15:30 – 16:00 İkindi Kahvaltısı 

16:00 – 18:00 Drama Destekli Eğitim 

18:00 – 18:30 Ölçme-Değerlendirme Çalışmaları  

18:30 – 19:00 Dinlenme 

19:00 – 20:00 Akşam Yemeği 

20:00 – 22:00  Sosyal Etkinlikler 

 

Yaşam Bilim Okulu programı bir haftalık bir programdır. Bu program öğrencilerin yaz tatili veya 

yarıyıl tatillerinde gerçekleştirilir. Yarıyıl tatilindeki yaşam bilim okulu Üniversitemizin Ilgaz 

tesislerinde gerçekleştirilmektedir. Kış kampı eğitim programı sabah kayak eğitimi ve öğleden sonra 

yaşam bilim okulu etkinliklerinden oluşmaktadır. Yaz kampı ise üniversitemizin Manavgat tesislerinde 

yapılmaktadır. Bu kampta sabah yüzme ve öğleden sonra ise yaşam bilim programı takip edilmektedir. 

Kamplarda İzlenen Program: 

Tanışma: İlk gün öğrenciler ve eğiticiler kendileri hakkında bilgiler vererek grubun birbirlerini 

tanımaları sağlanır. 

Programın Tanıtımı: Bu aşamada Yaşam Bilim Okulu’nda öğrencilerle kamp boyunca nelerin 

yapılacağı ana hatlarıyla tanıtılmıştır. Ayrıca kamp boyunca öğrencilerin uyması gereken kurallar 

anlatılmıştır. 

Eğitim Etkinlikleri: Yaşam Bilim Okulu, sabah ve öğlen olmak üzere iki farklı etkinlik şeklinde 

yürütülmüştür. Bir saat devam eden eğitim etkinliklerinin sonunda küçük bir ara verilerek öğrencilere 

süt, muz ya da meyve suyu ve bisküvi gibi yiyecek, içecek ikramı yapılmıştır. 

Yemek: Kalınan kampta görevlilerle konuşularak öğrencilere yönelik ve onların besin 

gereksinimlerine göre bir menünün hazırlanması konusunda telkinler yapılmıştır. 

Kapanış: Öğrencilere programın bittiği duyurulmuş, sorularının olup olmadığı sorulmuş, 



programa ilişkin görüşleri alınmıştır. Daha sonra eğitime başlamadan önce verilen test, son test olarak 

tekrar verilmiş ve yanıtlamaları istenmiştir. Testlerin yanıtlanmasından sonra öğrencilere katılım 

belgeleri dağıtılmıştır. 

Projenin Beklenen Öğrenme Çıktıları 

Bu etki sayesinde öğrencilerin öğrendikleri temel bilgi ve becerileri yaşamlarında kullanmaya 

başlamaları, diğer arkadaşlarıyla hatta evlerinde aileleriyle paylaşmaları bile olanaklı olabilecektir. Bu 

çerçevede öğrencilerin çalışma bittikten sonra; 

1. Bu proje sayesinde çocukların bilimsel düşünme ve merak etme duyguları geliştirilecektir.  

2. Çocukların katılımlı olarak, biyolojik açıdan kendilerini tanımaları sağlanacaktır. 

3. Erken yaşlarda- çocuklarda var olan merak etme duygusunu zenginleştirmek, dogmatik 

yapıdan uzaklaştırmak ve analitik düşünme yeteneği kazandırmak. 

4. Sporun ve sağlıklı beslenmenin önemi, vücut tipine uygun sporu belirleme gibi katılımcıların 

bundan sonraki yaşamına etki edecek bilgiler ile donatmak. 

5.  Bilimi günlük yaşamda kullanmaları sağlanacaktır.  

6.  Bilimsel yöntemi kullanarak bilimsel bilgi üretmeleri sağlanacaktır. 

7.  Bilimsel süreç becerilerini ve problem çözme becerilerini kullanmaları sağlanacaktır. 

8.  Doğal yaşamdaki olayları, doğanın kendisi ile açıklanabileceğini fark etmeleri sağlanacaktır. 

9. Doğal yaşamla ilgili açıklanmayı bekleyen olayları, açıklama çabası içine girmeleri 

sağlanacaktır. 

10. Kendilerini bir bilim adamı gibi hissetmeleri beklenmektedir. 

4. Eğitim süreçlerini oluşturacak etkinlikler  

Görsel Sunu 

Yaşam Bilim Okulunun kapsamı ve içeriği 10-12 yaş grubu öğrencilere uygun olarak 

hazırlanmıştır. Bu yaş grubundaki çocukların algısal veya okul müfredatındaki konular da göz önünde 

bulundurularak katılımcılara konuları daha basit ve kalıcı yapabilmek amacıyla görsel sunular 

hazırlanmıştır. Bu görsel sunular her konu için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Bu görsel sunular daha çok soru 

ve cevap eşliğinde gösterilmektedir. 

Atölye Çalışmaları 

Sunumun ardından atölye çalışmalarına başlanmıştır. Atölye çalışmaları, 12 öğrenciden 



oluşturulmuş ve üç ayrı atölyede yürütülmüştür. Atölye etkinliklerinde yapılacak çalışmalar eğitmenler 

tarafından kısaca açıklanmış ve öğrencilere etkinlikler boyunca kullanacakları birer önlük verilmiş ve 

gruplar atölye çalışmalarına yönlendirilmiştir. Atölye çalışmalarında kullanılan etkinlikler, 10-12 yaş 

grubu çocuklara ve onların eğitim-öğretim programının kapsamına, kazanımlarına ve içeriğine uygun 

olarak hazırlanmıştır. Atölyeler ve amaçları şöyledir: 

 

 1. Atölye: Evrim şeridi 

Uzman insanın geçirdiği evrimi anlatan resimleri karışık olarak öğrencilere verir. Öğrencilerden bu 

resimleri değişim sırasına göre duvara asmalarını ister (bu resimler arasında evrim çizgisinin dışında 

yanıltıcı resimlerde konulabilir). Resimler duvara doğru bir sırayla asıldıktan sonra uzman öğrencilere 

şu soruları yöneltir: 

- Bu resimlerden hangisi en hızlı koşabilir, en hızlı ağaca çıkabilir, en güzel resim yapabilir vs. 

Uzman insanın geçirdiği evrimle ilgili toparlayıcı bilgi verir. 

2. Atölye: Tasarım Yapıyorum 

1.Öğrencilere günlük hayatta fiziksel açıdan bizi zorlayan eşyaların neler olabileceği sorulur? Ve 

bu konuda çözüm üretmeleri beklenir (öğrenciler bu konuda zorlanırlarsa onlara örneklerle 

yardımcı olunur: örneğin süngerli basmalı kalemler, kesik eldivenler, ayakkabılar vs.). 

2. Öğrenciler gruplara ayrılırlar ve ergonomik bir ürün tasarlamaları ve bu tasarıyla ilgili reklam 

yapmaları istenir. 

3. Atölye: Seni tanıyorum 

 

Öğrenciler liderin yönergesiyle alanda serbest yürümeye başlar. Lider alanda küçük ateşler olduğunu 

söyler. Ateşleri şimdi parmak uçlarımızla söndürelim, topuklarımızla ayağımızın iç kenarlarıyla, 

ayağımızın dış kenarıyla söndürmeye devam edelim derken lider;  

2 baş olalım der ve öğrenciler iki baş olarak bir araya gelip birbirlerine isimlerini söylerler. 

4 dirsek olarak bir araya gelip birbirlerine boylarını söylerler. 

7 diz olarak bir araya gelip birbirlerine ayak numaralarını söylerler. 

3 omuz olarak bir araya gelip birbirlerine kilolarını söylerler. 

5 diz olarak bir araya gelip birbirlerine en sevdikleri yemekleri söylerler. 

 



4. Atölye: Kolaj  

Öğrencilere dünyanın farklı bölgelerinden farklı insan yüzleri gösterilir. Daha sonra bu insan yüzlerini 

gözleri burunları kulakları vs. belli parçalara ayırmaları istenir. Bu parçalar ayrı ayrı kutulara konur. 

Çocuklardan bu kez gözleri kapalı olarak her bir kutudan parça almaları istenir. Çocukların gözleri 

açılır ve aldıkları bu parçaları birleştirmeleri istenir. Bu kolaj çalışmaları daha sonra sergilenir. Bu 

etkinlik sonunda öğrencilere şu sorular yöneltilebilir: 

1- Bu resimler arasında birbirine tıpatıp benzeyen var mı? En çok hangi özellikleri benziyor?  

2- Dünyada birbirine tıpatıp benzeyen kişiler var mıdır?  

3- Çocukların hepsi birbirinden farklı, göz rengi, saç rengi, saç yapısı, deri rengi…vb. acaba bu 

farklılıkların sebebi nedir? 

4- Uzman ve çocuklar bu etkinlikleri tartışırlar 

5. Atölye: Ölçüm araçlarının kullanımı 

1. Uzman öğrencilere bizi farklı kılan özelliklerin neler olduğunu sorar. Öğrenciler fiziksel özelliklerin 

dışında cevaplar vermeye yönlendirilir. 

2. Uzman ölçüm aletini öğrencilere bilgi verilmeksizin gösterir ve öğrencilerden bu aletin ne 

olabileceğine dair tahminler yapmalarını ister. Bu tahminler kağıtlara yazdırılır ve tüm öğrencilerden 

tahminini yüksek sesle sebebiyle beraber söylemesi istenir. 

3. Uzman çocuklara açıklama yapmadan ölçümlerini alır ve her bir ölçüm çıktısını öğrencilere verir. 

4. Uzman ölçümlerden sonra öğrencilerden tekrar tahmin yapmalarını ve bu tahminleri aynı kağıda 

yazmaları söyler.  

Not: Böylelikle öğrenciler bir aleti kullanarak o aleti keşfeder. Alet kullanımına da atıfta bulunulmuş 

olur. 

5. Uzman ölçüm aletiyle ilgili gerekli bilgileri verir ve öğrencilere ölçümlerinin sonuçlarını 

doldurabilecekleri formu verir (bu form insan vücudunda ve öğrencilerin boyayabilecekleri şekilde 

düzenlenebilir).  

Not: Genel yağ, gövde yağlanması, sağ kol-bacak, sol kol-bacak yağ oranı, vücut suyu, yağ dışı kitle, 

bazal metabolizma hızı formlarda yer alabilir. 

6. Öğrencilerden ölçüm sonuçlarına göre (yani doldurdukları formlara göre) kendi aralarındaki 

benzerlik ve farklılıkları bulmaları istenir. Aşağıdaki sorular sorulabilir. 

-Kas ölçümleri birbirine benzeyenler ve farklı olanlar?  



-Yağ ölçümleri benzeyenler ve farklı olanlar? 

-Yağ ölçümleri benzer olanların saç renkleri, göz renkleri, vs. diğer fiziksel özellikleri aynı mı? 

-İnsanlardaki hem fiziksel özelliklerin hem de vücudumuzun iç yapısındaki özelliklerin bu kadar farklı 

olmasının sebepleri neler olabilir? 

 

6. Atölye: Eksik Kemik 

Süreç: 

• Öğrencilere kısa bir zaman dilimi içinde bütün bir insan iskeleti gösterilir. 

• Daha sonra öğrenciler dışarı alınır, iskeletten bir parça kemik çıkarılır, öğrenciler tekrar içeri 

alınarak hangi parça kemiğin eksik olduğunu bulmaları istenir. (öğrencilere dışarı çıkmadan 

önce dışarı çıktıklarında bir kemiğin alınacağı söylenir). 

• Bu etkinlik birkaç kez tekrarlanabilir (İNSAN İSKELETİNİN DİZİLİŞİ ANLATILIR VE 

ÇIKARILAN KEMİKLERİN BULUNMASI İSTENEBİLİR). 

      Materyal: Hayvan iskeleti kalıntısı 

      Süre: 30 dak. 

Alternatif: İnsan vücudunu tamamlama 

 

7. Atölye: Fosil Temizleme  

Her bir öğrenciye önceden hazırlanmış kazı malzemesi dağıtılır ve uzman eşliğinde kazı yapıp fosilleri 

temizlemeleri istenir ve buldukları fosiller üzerinden uzman eşliğinde analiz yaparlar (ALÇI 

MALZEME İÇİNDE KAZI ÇALIŞMASI, BULUNTUNUN TEMİZLENMESİ VE HANGİ 

KEMİK OLDUĞUNUN BULUNMASI). 

(DİNOZORLAR ÇAĞI İLE İLGİLİ BELGESEL GÖSTERİMİ). 

 

Küçük Bahçevanlar 

 
Bu projenin amacı; ilköğretim döneminde olan 10 – 11 yaş grubu çocukların tarımsal ürün üretim 

sürecini doğrudan temasla ve izleyerek öğrenmelerini sağlayarak doğayı ve doğal döngüleri daha iyi 

tanımalarına yardımcı olmak, doğa meraklarını teşvik ederek doğa sevgilerini artırmak; aynı zamanda 

fiziksel ve sosyal yeteneklerinin de oyunla öğrenme yolu ile güçlendirilmesini sağlamaktır.  

 

Yoğun kentleşmenin yarattığı sakıncalardan birisi de, yaşam alanlarının doğadan uzaklaşması ve 

yetişen gençlerimizin doğadan ve doğaya bağlı üretim sistemlerinden kopuk olmalarıdır. Günümüzde 

büyük kentlerde yaşayan çocukların büyük bir bölümü tarım ürünlerini sadece satışa sunulan raflarda 



görebilmektedirler. Bu kopukluğun sonucu olarak çocukların fiziksel ve duygusal gelişimleri olumsuz 

yönde etkilenirken, doğal kaynakların sorumluluğu, çevre bilinci ve çevre duyarlılığı kavramlarının 

benimsenmesi giderek güçleşmektedir. Oysa, çevre bilinci ile doğal kaynakların tanınması ve 

korunması, çocuk yaşlardan itibaren edinilen görgü ve bilgilerle oluşmaktadır. Doğal kaynakların ve 

çevrenin korunması bilincinin oluşabilmesi için, öncelikle bu kavramların tanınması ve bilinmesi 

gerekmektedir. Bu soruna en uygun çözümlerden biri de, doğa eğitiminin kent içinde oluşturulacak 

örnek modellere dayalı mekanlarda çocuklara ulaştırılmasıdır. 

 

Bu proje sayesinde, öğrenmenin en hızlı ve etkin gerçekleştiği ilk basamaklarından biri olan ilköğretim 

4. ve 5. sınıf aşamasındaki çocuklarımıza, bitki yetiştirme, toprakla doğrudan temas, doğal 

kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilirliği konularında temel yaşamsal bilgiler kazandırılacaktır. 

Beslenmede sebze ve meyvelerin önemi vurgulanarak, sağlıklı beslenmenin temellerini eğitimin ilk 

yıllarında kazanmaları konusunda alt yapı oluşturulmaya çalışılacaktır. 

 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü bünyesinde planlanan bu proje ile sebze, 

süs bitkileri ve ağaçlandırma konularında gözlem, katılım ve uygulama yoluyla çocuklarda doğa 

bilincinin oluşturulması ve onların üretim döngüsünü birebir yaşayarak kavramalarının sağlanması 

beklenmektedir. Böylece, çocukların fiziksel ve sosyal yeteneklerinin de gelişmesi hedeflenmektedir. 

 

 

 

   NOT: Verilen kesin rapor bir (1) nüsha olarak ciltsiz şekilde verilecek, kesin rapor Komisyon onayından 
sonra ciltlenerek bir kopyasının yer aldığı CD ile birlikte sunulacaktır.  



 

 
 
 


