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Bu arastirma okul onces. egitim kurumlarmda, Blog Temelli Aile
,,....._ Katrlrm Modelinin ai/e orO~lerine gore degerlendirilmesi arnaci ile yaprlrrustrr.
Bilgisayar

ve teknolojilerinin

saglrktan ileti~ime, basm-yayma,

eglence

sektorune vanncaya kadar bircok alanlarda oldugu gibi egitim alanmda bOyOk
etkileri

gorO/rnektedir. Bilgisayar

ve

lletisim

Teknolojilerinin

saglad1g1

irnkanlardan egitirnimizi en iyi sekilde yararlandrrmak, egitimin her dOzeyinde
verimliligi

arttrrrnak ve ayru zamanda kolaytastrrmak igin bu teknolojilerden

yaralanmak onemlidir.

Bu calisma ile ailelerden, cocuktarmm egitiminde

dogrudan

ahp

sorurnluluk

egitimin

bir parcasi

olrnalan

saglanmaya

9al1§1lm1~trr. Bunun icln blog ternelli aile katrhrn rnodeli geli§tirilrtli§ ve egitim
alan yazrlrna kattlrrustir
Bu cahsrnan.n gerc;ekle~mesinde beni her zaman yOreklendirici
tavrryla destekleyen, cahsrnarmn her asarnasmda destegini esirgerneyen
danr~manrm,

sayrn

009.

Dr.

Zehra

Ozcmar'a,

beni

her

konuda

cesaretlendiren, hem yOksek lisans hem de doktora egitimime bOyOk katkrlan
olan "Global DO;;i.in." "Bi.iyi.ik Dusun." "Calts! Calrsl" soylernlen ile olaylara
daha geni§ acrdan bakrnama ve daha cesur adrmlar atmama manevi katk,
saglayan sayrn hocam Prof. Dr. HOseyin Uzunboylu'ya sonsuz tesekkur
ederim.
Arastirmarun

gerc;ekle§mesinpe

ve

uygulama

asarnasirun

tum

asamalarinda bana bOyOk katkrlan olan esirn ve ayn: zamanda mestektasrm
Uzm. Akile Ekizojjlu'na, i~ arkadasrm, can dostum, rneslektasrrn Sayrn Melda
Y. Mesaryali'ya ve Gulsen Akyener'e sonsuz tesekkur ederim.
Tezimin, olgunla~masrnda, verilerinin 9ozOmlenmesi asarnasmca ve
tezle ilgili makalenin vazrlmasi sirasmda gorO~lerini esirgemeyen sayrn Dr.

~-

Sefika Mertkan'a te§ekki.irObir bore bilirim.
Tezimin tashihini yaparak katk, koyan aziz dostum Cagrn Zort'a
te§ekkOrlerimi iletirim.
YOksek Lisans ve Doktora 6grenimim boyunca gen;ekle§tirdigim bircok
bilimsel c;alr§maya ev sahipligi yaprrus, 9all§t191m kurum olan Yeni YOzy1I
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Say,n

Hakan

Ozsayqm

ve

ogretmen

tesekkur ederim.
krzlarim

Bilge

ve

"Baba, bu calrsrnalann,

Burcu,

sizler

benim

canlartmsrruz.

odevlerin ne zaman bitecek." diye.

Hep

lste bitti.

Artik birlikte daha fazla zaman ge9irecegiz. Sizleri 90k seviyorum.
Bana her zaman hem maddi hem de manevi desteklerini

hi9

eksiltmeyen, en zor gOnOmde de en mutlu gunumde de her zaman yarurnda
olan kiyrnetf anne ve babama sonsuz tesekkur ederim.

Nihat EKiZOGLU
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OKUL ONCESNDE BLOG TEMELLi AiLE KATfLIM MODELiNiN
AiLELER T ARAFINDAN DEGERLENDiRiLMESi

Ekizoglu, Nihat
Doktora, Bilgisayar ve

bgretim

Teknolojiler Egitimi

Tez Danr~manr: Doc. Dr. Zehra Ozcrnar
Subat 2013, 207 sayfa

Bu ara§tirrma
uygulay1c1s1

olan

ama9lanrn1~t1r. Bu

ile Blog Temelli Aile Katrllm modeli,

ailelerin
amaca

gorO~lerine baglr
ycnelik

olarak,

olarak

modelin

modelinin

degerlendirilmesi
uygulanmasmdan

saglanan yarartara, karsuasnan g09IOklere ve modelin geli§tirilmesine ili§kin
ailelerin gorO~leri alrnm,§tlr.
Eylem ara§t1rmas1 sekltnds desenlenen ara§trrmaya, arasnrmanrn
internet ortamrnda yOrOtolecek olmasmdan dolayi, evinde bilgisayarr ve
internet baqtantrs: bulunan, aile bireylerinden en az birinin bilgisayar ve
lletisim Teknolojileri araclann. kulianrna becerisi olan aynca sekiz hafta
sOrecek 9al1§maya gonOIIO katurnay, kabul eden aileler ve cocuklar: dahil
edilmi§tir. Arastrrma grubunda belirli kosullann bulunmas, arand1grndan,
benzesik (hornojen) crnekleme ycntem: kullarulmrstir Arastnrna, 2011-2012
ogretim yrhnda Yeni Yuzyrl Anaokulu'nda

dgrenim goren ogrenciler ve

ailelerinden (n=20 aile) olusmustur, Sekiz haftalrk arastirrna sureci okul
onces:

programrnda

yer

alan

"Ya§ad191m

Olke

Krbns"

unitesi

He

s1n1rlandrrrlm1§t1r. Arasnrmarun kuramsal temelinin olu§turulrnas1 ic;in yerli ve
yabanc, kaynaklar taranmis bunun yarn sira uygulama sOrecinde arasnrmae,
tarafrndan geli§tiri/en, Aile Bilgi ve GorO§ Formu, Aile Tanrma Formu, Aile
Gozlem Formlarr ve Yan Yap1landmlm1;; Gorusrna Formu veri toplama araci
olarak kullanrlm1~t1r.
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Arastrrma sonucunda Blog Temelli Aile Katrlrrn Modelinin ailelerin egitime
katurrrn acrsindan fayda saglad1g1,cocuklartrun bilinmeyen bircok ozelliginin
ve yeteneqinin tarunrnasmda ve kesfedilrnesinde ailelere katk: saglad191
.,.belirlenmi§tir. Aynca ailelerin, cocuklan ile nitelikli zarnan qecirrne yollanru
ogrendikleri,
behrlenrnistir.

kendi

cocuklanna

Ailelerin,

egitim verme

cocuklanrun

egitimiyle

becerilerini
ilgilenmede

geli~tirdikleri
kendilerine

duyduklan gOvenin de bu modelin uygulanmas1 ile artt191 belirlenmi;;tir.
Aileler, internet Ozerinde saqlanan ileti~im ve bilgi akl§I sayesinde bili;;im
teknolojilerini kullanma becerilerinde de geli~me olduqunu ve bundan da cok
memnun olduklanrn ortaya koyrnuslardrr. Aileler en bOyOk gOc_;:IOgO zaman
acismdan yasadrklanru behrtmislerdir.

Anahtar Sozcukler: blog kullarurru, okuloncesi, aile katrhrru, okul aile ileti§imi
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ABSTRACT

EVALUATION OF A BLOG BASED PARENT INVOLVEMENT
APPROACH BY PARENTS

Ekizoglu, Nihat
Doctorate, Computer Education and instructional Technology
Advisor: Doc. Dr. Zehra Ozcinar

February 2013, 200 Pages

Despite the well-known benefits of parent involvement

in children's

education, research clearly shows that it is difficult to effectively involve
parents. This study aims to capture parents' views of a Blog Based Parent
Involvement Approach (BP/A) designed to secure parent involvement in
education by strengthening school-parent communication.
As the Study designed in the form of an action research, the research
was taking part on an internet environment, families that have internet
connection and computer at their homes, at least one of the family members
who has the ability to use computer and communication technologies tools
and also who accepts to volunteer in the period of eight weeks of study
programme were included in the research. Some certain conditions are being
looked for in the study group, therefore homogeneous (uniform) sampling
method was used. The research is formed of the Yeni YOzyJ/ Anaokulu
students and their parents (n=20) in 2011-2012. Eight weeks of research
/

period was limited with the "Yasadrqrm Olke Krhns" unit which takes part in
the preschool programme. To create the theoretical basis for the study,
national and foreign resources were scanned, as well as this, Family
Information
Observation

and

Feedback

Form,

Family

Forms and Semi-Structured

Identification

Form,

Interview Form which

Family
w~

developed by the researcher in the process of implementing were used as
data collection tools.
viii

r-

As a result of the study, it was determined that the Blog Based Parent
Involvement Approach Model is beneficial for education in terms of parents
participations, contributing parents to discover the unknown skills and
--abilities of their children. In addition, parents learnt ways to spend quality
time with their children, developing skills on educating their own children
themselves. It was also reported that the confidence of the parents in their
childrens' education has increased with the use of this model. Thanks to the
flow of communication and information provided on the internet, parents have
developed their ability of using information technologies and have put forward
that they are also very pleased about this. Families reported that they had
experienced the greatest difficulty in terms of time.
Keywords:

parent

involvement,

blog

use,

school-parent

communication
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-BOLOM 1

GiRi$

Bu bolurnde arastrrrnarun problem durumu acrklanarak arnac, alt
arnaclar, onern, srrurulrklar, sayrltilar ve tarumlar ortaya konrnustur.

Problem

Aile katrlrrru uzerine tom egitim-ogretim kademelerini kapsayan geni~
bir yelpazede cahsrnalar sOrdOrOlmektedir. Oyle ki, ozel egitim alarundan,
okul oncesine, ilkbgretimden

liseye varmcaya kadar literatorde yapilan

cahsrnalara rastlanrnaktadrr (Pickering ve Busse, 2010; Epstein ve Dauber,
1991; Fantuzzo, Tighe, ve Childs, 2000). Yaptlan bu cahsrnalar okul-aile
i~birliginin cocuk acismdan onernli faydalar saglad1g1n1 gostermi§tir. Ozellikle
ailenin katrhrm sagland191 zaman cocuqun egitimden ald191 yarann ve
akademik basansmm artt191 bilinmektedir (Epstein, 1984; Jeynes, 2012;
Antonopoulou,

Koutrouba, ve Babalis, 2011; Reynolds, 1992; Miede ve

Reynolds, 1999; Arnold, Zeljo, ve Doctoroff, 2008; Grace, Jethro, ve Aina,

\

1012; Samaras ve Wilson, 1998; Tariq Bhatti ve Qazi, 2011; Celenk, 2003;

Oguzkan ve Oral, 1987). Yaprlan meta-analiz cahsrnalan da aile katrhrrurnn
c;ocugun basarrsr Ozerinde olumlu etkisi oldugunu g6stermektedir (Jeynes,
003, 2005, 2007). Hattie (2009) cocuqun akademik basartsmda en 90k
"ailenin cocuqun basansr ile ilgili beklentisinin" etkili oldugunu, ileti~imin

ise

basan Ozerinde orta duzeyde etkili oldugunu belirtmisfir. Muir ise (2012),
c;alr§masmda, internetle saglanan
ogrencilerin

matematiksel

ileti§imle aileyi egitime

becerisini

geli§tirmeyi

katrrus ve

hedeflemi§tir.

Calrsrna

sonucunda elde edilen verilerle, cocuklarm egitimine katrlrnaya istekli ve
bunu yapabilecek kapasiteye sahip olduklan anla§1lm1§ ve ailelerin egitime
katrnrm saglanm1§t1r.Egitimde aile katilrrrurun bir diger yaran da okulun aile
ve c;:ocugu daha yakmdan tamrnasrna yardrrn etmesi ve aynca ailenin de
okulu daha iyi tan,masma yardrrncr olrnasidrr (Epstein ve Becker, 1982).
Gregg, Rugg ve Stoneman'in (2012) cahsmasi Epstein'm bu cikanrmru
destekler niteliktedir. Gregg ve digerlerinin c;all§masmda belirttigi gibi aileler
cocuklanmn ilgi alanlannr ke§fetmi§ ve onlann 6grenmelerinde bu durumu
etkili bir §ekilde kullanmay, basarrrustarmr. Ogretmenin, aileden cocukla ilgili
ald191 bilgileri siruftak! 6grenme - ogretme stratejisine dahil etmesi egitim
acrsmdan fayda saglayacak ortam yaraturnasma katkr koyrnustur. Epstein ve
Becker (1982); c;:alr§malarmakanlan bircok ogretmen ve aile ile ilgili olarak
hem ailelerin hem de ogrencilerin kazarnmlan oldugu belirtilmi§tir. Yaz tatili
boyunca evde yOrOtolen catrsrnalar yoluyla baz: becerilerin kal1c1l1gmm
saglanmas,

aynca ogrencilerin

ogretmenin

yonetemedigi

siruf ic;inde iyi davraruslar gostermesi,

alanlann

kuwetlendirilmesi

acisrndan

onernli

oldugunu cahsrnalannda vurgulam1§lard1r.
Aile katrhrrunm tspatlanrms yararlarma ragmen etkin bir sekilde
ba§anlamad191 bilinmektedir. Ailelerin,

6zellikle de babalarm katihrmrun

beklenen duzeyde gerc;:ekle§memekte (Akaya 2007), ailelerin bOyOk bir
c;:ogunlugu okulla i§birligine girmeye hazrr olmalanna karsm bunu nasu
ba§lat,p sOrdOreceklerini bilmemektedirler

(Arslan ve Nural, 2004). Aile

kat1l1mmm etkin bir sekilde saglanamamasmm nedenlerinden bazrlart okul
aile birliklerinin etkin bir §ekilde i§letilememesi, oku! yetkilileri ile 6grenci
ailelerinin

kayrt donemtert

ve

90k ozel
2

durumlar dismda

bir

araya

gelememesi,

ailelerin

ogretmenlerle

yoqun, zamanlannm

ailelerin

birbirlerini

kisttl:

tarurnarnalan,

olmasr, yonetici
ailelerin

kendi

ve
okul

yasantrlarrndan edindikleri okula yonelik olumsuz tuturnlart, ev ve okul

,..__
arasmda

iletisimse] olarak mesafe bulunmasr, ogretmenlerin ev-okul lletisirnl

ile ilgili egitim eksikliginin bulunrnasr, dil ve ki..ilti.ir farklll1gmm etkili ileti~imi
engellemesi seklinde siralanrnaktadrr (Bridgemohan, Noleen, ve Christie,
2005; Eccles ve Harold 1993; Hornby ve Lafaele, 2011; Epstein Becker,
1982; Larocque, Kleiman, ve Darling, 2011; Green, Walker, HooverDempsey, ve Sveler, 2007; Kocak, 1991; Kolay, 2004; Ensari ve Zembat,
1999; Aslanargun, 2007; Lamb-Parkera, Piotrkowskib, Bakerc, KesslerSklard, Clarke, ve Peayf, 2001; Castro, Bryant, Peisner-Feinberg, ve Skinner,
2004; Raborife ve Phasha, 2010 ; Ytldinrn ve Donrnez, 2008).
Aile

katrlrrmnt saqlarnak

i9in birtakrrn stratejiler kullarulrnaktadir.

Genelde kullamlan stratejiler kitapciklar, haber mektuplan, ailelerle yapilan
yazrsrnatar, bi..iltenler, bi..ilten tahtalan, doklimantasyon panelleri, teyp ve
video kayrtlan. totoqraflar, dilek kutusu, makale kutusu, aile kliti..iphaneleri,
telefonla gorO~me, aile toplantrlan, ev ziyaretleri, ailenin okulu ziyaretleridir.
Okul oncesi egitim kurumlarmda aile ile ltetisim adma aile toplantrlan
ile problem durumunda ailelerle bireysel gori..i~meler yapilmaktadrr. Ancak
bunlar da yeterli di..izeyde gen;ekle~memekte ve aile katrhrmru etkin bir
sekilde desteklenmemektedir (Tezel, $ahin ve Turla 2003). Bu stratejilerin
etkinligi

uzerine

katrlrrnmm
stratejilerinin

etkili

yapilan
bir

arastirma

sekilde

sonuclanna

basanlmadiqr,

aile

bak1ld1g1

zaman

katihrru yontern

tam olarak okul taraftndan uyqulanarnadijn

aile
ve

gorOlmektedir

(Epstein, 1986; Epstein ve Becker 1982; Dyson, 2001; Nichols ve Read,
2002; lsik, 2007; Kaya, 2002; Celik, 2005; inal, 2006; Raborife ve Phasha,
2010; Tezel $ahin ve Turla, 2003; Kuzu 2006).
Alan yaztn mcelendiqinde, ailelerle okul arasrnda yasanan en bliyOk
sorunlardan birinin iletisim sorunu oldugu vurqulanrrustrr. $6yle ki; Celik'fn
(2005), okul-aile ili~kilerinde yasanan sorunlan irdeledigi 9al1§masmda gorO§
bildiren anne ve babalar, ogretmenlerin ev ziyareti yapmadrklartru, okulla ilgili
kararlar aunirken ailelerin fikrinin ahnmadtqrrn ve ailelerin yalruzca coouklan
ile ilgili bir so run olduqunda okula 93gnld1klann1 belirtrnistir. Yine ayn 1
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calismada ogretmenler ise; okul-aile ili~kilerinde yasadrklan sorunlarm;
ailelerin okulla yalruzca cocuklanyla ilgili bir sorun olduqunda

gorO§mek

j.§lemeleri, ailelerin cocuklanrun sosyal ve duygusal davraruslanndan ziyade
ders basanlari ile ilgilenmeleri ve ailelerin cocuklanrun olumsuz yonlerini
kabullenmek isterneyisleri olduqunu bildtrrnistir.
Aile katrhrru ile ilgili inane; ve goru~lerin irdelendigi c;:alr~malarda
ailelerin, ogretmenlerin dostane ve yardimsever olduklannr bildirmelerine
ragmen

gorO~lerinin onlar

tarafmdan

olrnasi

qerektiqi

gibi · degerli

bulunrnadrqrru ve onlarrn aileleri tarurnak icin pek de hevesli gorOnmedigi
inancrna sahip olduklan: okula davet edildikleri zaman iletisirnin birinci odak
noktasrrun cocuklarm, derslerdeki perforrnansr, ikinci olarak da; 6grenme
gOc;IOkleri, 6zg0ven ve sosyal becerileri olduqu: cocuqunun egitimindeki
kendi rolOne bakis acrlan kritik bir onern ta~1d@; cocuqunun egitimindeki
rollerinin, cocuqunu okuluna qoturmek olduquna inanan ailelerin ne okul
temelli ne de ev temelli aile katihrruna aktif olarak katrlrnaya istekli olmadrklan
behrlenrnistir.
toplantrlan

Aynca;

gene!

Aileler

olarak

6gretmenlerle

olumlu

gerc;ekle~tirilen geleneksel

alqilarnalarma

raqmen,

katrlrmcilann

deneyimlerinde endise ve umut kansrrru duygular serqilenrnistir. Ogretmenler
bu duygularr bask: ve yorgunluk, aileler ise kayg1 olarak tarurnlarrustrr
(Antonopoulou, Koutrouba, ve Babalis, 2011; Hornby ve Lafaele, 2011;
Minke ve Veerson, 2003). Bu durumlar iyi iliskiler qelistirmek icin zayif bir
temel olusturrnaktadir.
Yukanda belirtildigi gibi; aile kattlrrm konusunda yasanan sorunlar
incelendiqi zaman, bunlann bOyOk bir c;:ogunlugunun aileler ve ogretmenlerin
birbirlerine karsi olusturouklan on yarqilardan kaynaklandrqt

gorulmektedir.

Aileler gerek zaman yetersizliqtnl gerek maddi sikrntrlart gerekse calisrna
kosullanrn

sebep

qostererek

okul

etkinliklerine

veya

toplantllanna

katrlrnarnakta ve cocuklanrun ogretmenleri ile goru~memektedirler. Yeterli
iletisirn kuramamalan, taraflann birbirini tanrmalarrna engel olmakta, bu da
aralarmdaki on yarqilan gOc;lendirmektedir. Bircok arastrrrnaci yaptiklan
calisrnalar sonucunda, okullarm ailelerle olan iletisirn engellerine cozurn
yollanru bulmalan gerektigini vurgulamakta ve okul ile aileler arasmda
ger9ekle~tirilen sagllkl1 iletisimle onlarin okul etkinliklerine iliskin katrhmlanmn
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artacaqiru

ve ogrencilerin

belirtmi§lerdir
Majerczyk,

2000;

Hoover-Dempsey

et

al,

2000;

Mendoza,

2003).

Noleen, ve Christie (2005), Ev - okul ileti$imini arttrrrnak ic;in

egitimcilerin,
· ·

olumlu etkilerin meydana gelecegini

(Larocque, Kleiman, ve Darling, 2011, Bauch, 1998; Decker ve

Hr:ic::lgemohan,

-

egitimlerinde

aile katrnrruna karsi olurnlu tutum sergilemeleri,

dusuk sosyo-

ekonomik dOzeye sahip veya farkll irktan ailelere karst e§it davranmalan
ailelerle

9ali§may1

vurgulanirken
ilgili

bir

bir

egitimciyi

eqitmek

gibi

alg1lanmas1

ve

gerektigi

okullann ise; ailelere rehberlik etme ve katrhrnlartrn saglama ile

politika

olu§turmalan

belirlemelerini

ve

onlarla

ileti§im

kurma

stratejileri

onerilmektedirler.

Hampton

ve Wellman

ailelere coouklan

(2002)

da belirttigi

hakkmda okul ve ogretmeni

gibi

bili$im

teknolojileri

ile hem evden hem okuldan

iletisirn olanaqt saglamalctad1r. Wilson (2005), "Okulla ev arasmda var olan
uetisim engelini azaltan ve ailelerin erisirnin] destekleyen web tabanli ogrenci
bilgi

sistemleri

kullanrnalrdtr."

ogretmenlerle

ileti§imi

diyerek,

sadece

yuz

c;al1§masmda

yuze

ve telefon

onceleri

ailelerin

konferanstyla

simrh

olduqunu belirtrnis ancak calrsrna ile olusturulan web tabanh iletisim olanag1
ile program ve zaman engellerinin

ortadan kalkmasma yardimci

olunmu§tur.

B6ylece c;ali§mada Web tabanli yapuan aile erisirni ve e-posta arac11lg1
naberlesme

ogretmen

ogretmenlerle

aile ileti§imini

yOkseltmi§tir.

bir cahsmayt
etmistir.

Bu, pozitif artrs ailelerin

daha istikrarh, detayll ileti§im kurrnalanru saqlarrustir.

ailelerin ileti§imi daha etkili ve bilgilendirici
Calvin College

$6yle

ki;

aile

alg1lad1klan belirlenmi~tir.

programmda

zaman,

ailelerin

yandan

gOnde uc ve daha fazla kontrol ettikleri belirlenrntstir

kullanmalanna

ileti§imde

soruldugu

e-posta

fazlasmm

okulla

ettikleri

ailelere

ne srklikla

daha

Benzer

katihrnc:

kutulanru

hala

sonucta

yaprrus ve bu c;alt§maya yakm sonuctar elde

katrhrru

kontrol

ile

geleneksel

iletislm

Bazt ailelerin

yontemlerini

daha

cok

ragmen (haftada bir telefonda konusrna gibi) bircok ogrenci ve

aile icin buglin e-posta

qonderme,

bir rutin halini alrrusttr (Reasons

telefonda

konusrna.

for Parental

mesajlasma

Involvement,

2008).

gOnli.ik
E-posta

bilgilerini kontrol emek lcin internete giri§ yapan ailelerin, c;ocugunun okulu ile
ilgili haber alma ve bilgi edinmede
yaratmamaktad1r.

Bu qorusu

okul web sitesini ziyaret etmek bir guc_;:IOk

destekleyen
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bir cahsrnayi

Blau ve Hameiri

(2012)

gerc;ekle§tirmi§

ve

cevrirnici

okul

bilgi

sistemleri

arac1l1g

I

ile

gerc;ekle§tirilen ileti§imin aile katrtrrmna olumlu etkisi oldugunu bulmu§tur.
<;all§maya gore, uygulama suresi uzadikca ailelerin ve ogrencilerin siterne
gifi,§Jeri ve mesaj gonderme s1kl1g1 artm1§t1r. Ogretmenlerin sisteme girdigi
verilerin gunluk ve duzenli olusu sistemden yararlanan ogrencilerin ve
ailelerin giri§ s1klrgm1 dogru orantih etkilemi§tir. Web tabanlt ogrenci bilgi
sistemleri ailelere c;ocuklannin akademik bilgilerine kolayca ula§abilmesini
saglar ki bu da ogrenci performans1ni, aktif aile katiurm ve i§ birligini art.ran
bir durumdur
stratejilerine

(Parlant Technology,

2003). "Okullar teknolojiyi

ileti§im

buti.:mle§tirmekle ula§abilecekleri kadar cok aileye anmda

ula§abilirler gorO§O, aile ile okul arasmda vasanan tletislrn sorunlannm
ortadan kalkmasma buyuk katkt koyacakt1r." diyen, Ramirez'in (2001 ),
ogretmenlerin stklikla tom aileleri ile etkili bir §ekilde ileti§im kurmaya yeterli
zamanlannm

olmad1gmdan yakmd1klann1 belirtmi§tir.

Halbuki

sadece

ailelerin e-posta adreslerinden olusan bir liste hazirlay1p ihtiyac; duymalan
halinde onlara e-posta gondermekle bu ileti§im s.kmnsrm a§acaklarint on
g6rmektedir.
Bilgisayann

kullanild191

etkinliler

ogrenci ve aile arasinda

bilgi

payla;;1m1nt artunr. Aileler c;ocuklan ile birlikte bilgisayarla ilgili yeni beceriler
edinir. <;ocuklar ise, ailesiyle birlikte aktif bir ogrenen ve hatta ailesinin
ogretmeni

durumuna

gelebilirler.

Boyle oldugu zaman

cocuqun okul

etkinliklerine ta§tyabilecegi tutum ve beceriler geli§ebilir. Bilgisayarlar temel
becerileri geli§tirmek icin, gerekli olan ogrenme zarnarurv saqlayabilir
"Ogrenciler, bilgisayar yazrhmlan ile beceri geli§tiren etkinliklerin uygun
olmas: halinde teksirler, kitaplar ve derslerin her zaman saglayamad191
ogrenmeyi
destekleyen

kazanabilirler."
bir

9al1§may1

diyen,
Tobolka,

Epstein'nm

(1985)

a91klamalann1

(2006) gerc;ekle§tirmi§tir. Yaprlan

c;all§mayla okul ile ev arasmda lletisirn kurmak icin teknolojiyi kullanmanrn
olumlu olduqu tespit edilmi§tir. Teknoloji sayesinde aileler gunluk siruf
etkinlikleri ile ilgili daha 90k bilgi edinme olanaqt saqladt. Aynca ailelerin okul
etkinlilerine katurnava ve ogretmenle baglant1 kurmaya daha istekli olduklan
bulunmu;;tur.
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Blagojevich (2004),

"Web temelli qerceklestirilen ifetisirnle, aileler,

cocuklanmn okulda ne yapt1g1, odevlerinin ne olduqu, 9ocugunun nasil
qelisirn

g6sterdigi

••......
edecekleri

ve

cocuklanrun

ile ilgili bilgi vermek

evde ogrenmelerine

nasil

yardim

i9in etkili bir iletisim saglayacaktir",

demektedir. Ozellikle cahsan ve okul saatleri icerisinde iletisim kurulamayan
aileler ic;in bu tor bir iletisirn yonterni kullanlld1g1 zaman faydall otacaqrru
beflrtrnistir. Web ortarmnda gerc;ekle§en uetisimle aileler sadece fareye basit
bir trklarna ile bilgiye diledikleri kadar srk ulasabileceklerdlr.
Yukanda belirtildigi gibi yaptlan blrcok cahsma aile katrhrrunda lletisirn
eksikligi, zaman yetersizligi, onyarqilar gibi guc;luklerin birer katilrrn engeli
olarak karsrrruza 91kt1g1 qorulmektedir. lste bu noktada aile katrhrnrnda bu
engelleri ortadan kaldtrrlarak veya en aza indirgeyerek aileyi egitimin bir
parcasi olrnasrru saglayacak ortamlann qeiistirilmesi onern arz etmektedir.
Blog Temelli Aile katrhrn Modeli ile allelerin bilinc'i ve planh bir sekilde
cocuqunun egitimine katk: koyrnasi arnaclanrnrsnr. Bu model sayesinde aile
kendi cocuqunun egitiminde ogretmeni ile birlikte sorumluluk almakta ve
doqrudan egitimin bir parcast olmaktadrr.

Bu arastrnrna ile Okul Oncesi Blog Temelli Aile Katrhrn modelinin,
egitimin dogrudan uyqulayrcrs: rollinO Ostlenen ailelerin gorO§lerine baglt
olarak degerlendirilmesi

arnaclanrnaktadu.

Bu amaca gore a§a91daki

sorulara cevaplar aranrrustrr.
a) Ailelerin gorO§lerine gore Blog Temelli Aile katihm Modelinin

yararlan nelerdir?
b) Ailelerin gori..i§lerineGore, Blog Temelli Aile Kat11Im Modeli'nin
uyqularnas: strasrnda karsilasrlan gi.ic;li..ikler nelerdir?
c) Aile gorli§lerine Gore Blog Temelli Aile Katrlirn Modeli nasil

qelistirtlebillr?
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Arastrrrnamn 6nemi

<;agda§ egitim sOrecinde, ailenin onerni yadsmamayacak derecede
-mtm1§t1r. Aile katrlrrruyia ilgili yapilan bircok arasnrrnaya gore, etkili bir aile
katrlrrn

dOzeyine

henOz yeterince

ulasrlamarmstrr.

Ai/elerin;

zaman

darlrgmdan dolayi okul ve ogretmenle yeterince ileti~im kuramad191,okulda
yapuan

etkinliklerden yeterince haberdar olmad1g1, ogretmenin ogrenci

arac1l1g1 ile aileye gonderdigi mesaj/ann zamanmda ve eksiksiz o/arak yerine
ula§mad191, ailenin ogretim programmdan, srruf etkinliklerinden haberdar
olamad191gibi bircok iletisirnsel sorunlarin ya§and191 belirfenmistir.

Egitimde,

ailenin desteqmi almak cekince duyulacak bir durum degildir. Aksine, velinin
bilinc;li yardrrnlan, egitimin kalitesini arttirmakta, ailelerin kendi cocuklan ile
Iliskilerfni olumlu yonde etkilemektedir. GOnOmOzOn calisan anne babalanru,
oku/a getirtmek, onlarla yOz yOze ilettslrn kurmak, zaman stkmtrst ceken
aileler acrsmdan oldukca gOc;tor. Teknolojik cihazlar ve geli§en iletisirn
yonternleri sayesinde aileyle ileti§im kurmak ve egitime kanhmlarm, saqlarnak
artrk bir klavye veya telefon tusu kadar uzaktadrr. Bu bilgiler l§1gmda; bu
cahsmada zaman ve rnekan bag,msrz olarak ve okul - aile ileti§imini geli§tirici
etkiye sahip bir Web ortam, haztrlanrnrstrr. Bu ortam sayesinde; okul - aile
iletii;;imi, velilerin bizzat okula gelmesine gerek kalmadan gerc;ekle§mi~, bu
sayede bircok ailenin katihrn engeli ortadan kalkrrustrr.
Teknolojinin,

aile katihrrurun etkililigini arttrrmasi acrsindan, Blog

Temelli Aile Katnrrn Modeli Onemlidir. Bu modelin egitimde kullarulrnasr,
bircok okul aile iletlsfm engelinin ortadan kalkmasma katk: saplayacaktrr.
Bu arastirrnanm bulgu ve sonuclan bloglar ve bloglar gibi islev
gorebilen

web

ortamlannm

aile

katrlrrnmda

etkili

bir

arac

olarak

kullarulabileceqini karutlarnas: acismdan cnernlidir.

Srrurlthklar

Bu arasttrrna,

•

2011-2012 Ogretim donerninde Yeni YOzy,I Anaokulu'nda ogrenim
goren 20 ogrenci ailesinden elde edilen veriler ile,
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•

Sunulan

icerlk acrsmdan

"Yasadrqrrn

Olke Kibns"

unitesine

surecinde

elde edilen

iliskin

hazrrlanan icerik ve etkinlikler ile,
,,._•

Yontern

acismdan

arastirrna,

arastrrrna

nitel

verilerin betimsel analizi ile,
•

Kulture! acidan, arastirmaya
ve sosyo-ekonomik

•

Ailelerle

katrlan 6grenci ailelerinin geldikleri cevre

durumlan

ile,

kurulan ileti§imde, Wordpress

Blog icerik yonetim sisteminin

saglad191 olanaklar ile srrurhdrr.

Tammlar
Arastrrrnada kullarulan islevsel tarurnlar a~ag1daverilrnistir.
Aile: Cahsrnaya katilan ogrencilerini anne ve babasrm anlatrr.
Etkinlik: Wordpress blogu arac11ig1 ile ailenin elde ettigi ve bir haftallk sure
icerisinde cocuquna yaptirmakla yukurnlu oldugu ogretim etkinliklerini anlatir.
Koordinator:

Arastrrrnada

ailelerle

ileti§im

kurup

internet

ortarrundaki

etkinlikleri yonlendiren ve yoneten profesyonel kisiyi anlatir.
Masa Cahsrnasr: Ogrencilerin kesme, yaprstirrna, boyama, eslestirrne, resim
cizme gibi masa basinda yaptrklan etkinliklerin ortak adt olarak kullarulrmsttr.
Arastrrrna: Ogrepcilerin anne-baba/aileleri ile birlikte yuruttukler, konularla
ilgili arasurrnalann ortak adi olarak kullarulrrustrr.
Gezi- G6zlem: Ogrencilerin anne-baba/aileleri ile birlikte konular kapsarnmda
qerceklestirdikleri qezi-qozlem etkinliklerinin ortak adrdrr.
Uygulama: Ogrencilerin el i§i etkinlikleri ile bir ~ey yaratmalan, mutfak
faaliyetleri yurutrneleri gibi daha 90k el becerisi gerektiren etkinliklerin ortak
adr olarak kullarulrrustrr.
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Okul Oncesi Egitimi ve Onemi
Okullar, c;aglar boyunca gene; kusaklarrn sistemli egitiminde, bilgi ve
kulturun aktanlmasmda son derece onernli rol oynayan, buqun de bu rollerini
onernli olcude surdurrnekte olan kurumlardtr (Oktay, 2002). Bu Kurumlann ilk
basarnaqim olusturan anaokullan ucuncu yasrndan

itibaren ilkokul c;agma

kadar olan cocuklann bakrm ve egitimlerini; onlann, her yonden qelisfrnlerini
saqlayan resmi ve ozel egitim kurumlandtr. Bu kurumlar cocuklarin en uygun
sartlar altrnda ruhsal, bedensel ve toplumsal qelisrnelerine yardirn eder. Bu
kurumlardaki egitimciler de onlarda iyi ahskanhklarm qelisrnesine calrsrr ve
ilkokula uyumlanru saqlayacak yetenekleri kazandrrtrlar (Kantarctoqlu, 1992;
Acun ve Bulgur Erten, 1993). Tabii ki, bu donernde ailenin de onerni
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bLiyOktOr.

Aile, okul oncesi donernde,

veren, ona <;e§itli alrskantiklar
icinde

temel

oti;BsOnde
pekistirrne

i;ocuga d1~ dunyayi

kazandrran

temel

tanima

kurumdur.

<;ocuklan aile

ogrenme

igin

gerekli

deneyimleri

kazarurken,

gidebilecegi

okul

oncesi

kurumlarda

da

ve zenqlnlestirme

firsatrm

bulurlar

(Oktay

bu

olanaq:

olanaklar

deneyimlerini

ve Polat

Unutkan,

2003).

Aile ve Cocuk

Turk Oil Kurumu sozlOgOnde aile, evlilik ve kan baqrna, baska deyisle
kan-koca, ana-baba-cocuklar, kardester vb. arasrndaki iliskrlere dayah olan
bir toplum c;ekirdegi olarak tamrnlanrnaktadir. En gene! ve basit bir tarurnla
toplumu olusturan en kOgOk yap, olarak tansnlayabileceqirniz aile, cocuqun
geli§iminde ozellikle ilk yrllarda cok onernf yer tutar. Aile cocuqa beslenme,
korunma, sevilrne ve ogrenme olanaklan saglar. Cocuqun davraruslanrun
yonlendirilmesinde ve yeteneklerinin geli§mesinde yardrrnci olur. Her cocuk
ilk toplumsal iliskiler kurmasrm aile icinde ogrenir (Olgen ve Fidan, 1991).
Aile, cocuklanru, kOltorel rnirasm gereklerine gore yasayacak ve toplumun
her gec;en gun farklrlasan beklentilerine

uygun davranabilecek duruma

getirmekle yOkOmlOdOr (Oquzkan ve Oral, 1987). Okulun ve diger sosyal
kurumlann katkrlan ailenin bu konudaki sorurnluluqunu yerine getirmesine
yardrrnci olsa da onun sorurnluluqunu azaltmaz (Oktay, 2002).
Anne-baba cocupun ilk egitimcisidir ve cocuqun yasarnmda onemli bir
yere

sahiptir.

Anne-babalar,

cocuklanrn

en

saqhkh egitim

ortammda

yetistirrne konusunda bir arayrs icindedirler (Ornerojjlu, Yazrci, ve Dere,
2003).
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Okul Oncesi Egitimde Aile Katrhrm

Aile

Katrhrru,

ailelerin

R'at1llmlannm saglanmasma;

desteklenmesi,

cccuklann,

egitilmesi

deneyimlerini

ve

evleri

egitime

ile egitim

kurumlan arasmdaki iletisirmn ve sOrekliligin arttmlrnasma; programlarm,
ailelerin katilrrm ve katknan ile zenqinlestiriimesine, sistematik bir yaklasrm
(Zembat, 2003) olarak tarumlanabrlir. Aynca soylenebiur ki; cocuqun temel
ihtiyac;lann, en yeterli bicimde karsrlayabttecek statOye ve ortama sahip olan
kurum yalmz aile kurumudur. Egitim, gOnOn her arunda qerceklesen bir
etkinliktir. Her yetiskin, cocuk Ozerinde iyi ya da kotu bir etki brrakir. Bu
etkinin iyi ya da koH.i oldugu soyrenebllrr, ama onemsiz oldugu soylenernez.
Dahasr, Aileler istemeseler de, cocuklarin ogretmenidirler. Hie; kimse bu
rollerini onlardan alamaz. Okul ailenin saglayamad1g1 olanaklan sunarak
c;ocugun yeni ihtiyaclanru karsilayrci rol oynar. Bir baska deyisle, ogretmen
ana-babanm egitim etkinligini tamamlar. Tom bunlar 1~1gmda soylenebihr ki
okul ile aile birlikte c;ocugun egitiminden sorumludur ve aile katrhm: cocuqun
egitiminde onernli bir yere sahiptir.
Kandrr ve Ersoy (2006), aile katrhrru kavrarrurun su konulan ic;erdigini
derlemislerdir:
•

<;ocugun geli$imi hakkmda anne babalan bilgilendirme,

•

Cocuklari icin, etkili degi$im etmeni olarak, anne-baba ogretmenligi,

•

Anne-babalara duygusal destek saqlama,

•

Cocuklanna ogretmenlik ve rehberlik yapabilmeleri ic;in anne-babalann
egitimi,

•

Cocuk hakkrnda, anne, baba ve ogretmen arasmda karsihkh bilgi
degi§ tokusu,

•

Ogretmen

ve

anne-baba

aktivitelerini

iceren

ortak

programlar

plan lama,
•

Anne-babalara toplumsal hizmetlerden yararlanmalan icin yardrrnct

alma,
•

Aile katrhrmrun arnaclan,

•

<;ocugun tom geli§imine katlrda bulunma,

•

Cocuqun ailedeki ogrenme ortamrna katkrda bulunma,
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•

Cocuktaki olumlu degi~ikliklerin

•

Aileyi

.,..._

destekleyerek

cocuqun

devamll olmasrrn saqlarna,
sahip

oldujiu

kapasiteyi

maksimum

duzeyde kullanrnasiru saqlarna,

•

Egitimi daha etkili hale getirme,

•

Egitimin slirekliligini saqlarna,

•

Ailenin kendi cocuqunun hayatmda ne kadar onernli bir yere sahip
olduqunu gosterme,

•

Problemleri onlerne,

•

Ailenin bu donern ozellikleri konulannda kazanabileceql deneyimler
hakkmda bilgi verme, olarak srralanabilir.

Bu baglamda, aile katrhrmrun en onernli arnact ise: cocuqun bilissel, dil,
psiko-motor, duygusal ve sosyal geli9iminde ailenin desteklenmesi olarak
ozetlenebilir. Buna gore egitimcilerin qorevi aileye;
•

Cocuqun ailedeki ogrenme ortamina katkida bulunma,

•

Cocuqun tom qelisirnine katkrda bulunma,

•

Cocuqun ve ailenin gereksinimlerinin kurumdaki program taraftndan
sagland1grna emin olma,

•

Cocukta qorulen olumlu degi~ikliklerin devamll olmastn1 saqlarna,

•

Ailenin kendi c;;ocugunun yasarrunda ne kadar onernf rolu olduqunu
pekistirme.

•

Problemleri onlerne ve alternatif disiplin yonternleri sunma,

•

Aileye cocuqun ev ortamrnda ogrenebilecekleri deneyimler hakktnda
bilgi vermedir (Kand tr ve Ersoy, 2006).
Sucuka ve Krmrnet'in (2003) Gordon'dan aktardiqma gore, ailenin

katrhrrunda aln farkh rolden soz edilebilir.
Ailenin yetiskin olarak ogrenci rolu: Ailenin kattlrrruru saglamanm bir yolu da
aileye anne-babalik konusunda egitim vermektir. Arnac, aileyi, evde ogrenme
ortamlan

hazirlayabilrnek

ve cocuqun geli~imini desteklemek

arnaciyla

gOc;;lendirmektir.
Ailenin bilgi ahci rolu: Haber bultenleri, aile toplantilan, notlar, telefon gibi
ileti~im araclanrn kullanarak ailelere okulla ilgili bilgiler aktarmaktad,r.
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Ailenin

kendi

olabilmesi

cocuqunu

egitici

rolu:

icin evde yapabilecekleri

Ailelere

cocuqun

konusunda

egitiminde

egitim vermek

etkili

ve anneyi

cocuqun 6gretmeni yapmak.
~Henin egitim alarak Ocretli uyqulayrc: rolO: Ailelerin egitim seminerleri yoluyla
srruf icerisindeki bazi etkinliklerde
Ailelerin
gezi

okul etkinliklerinde

organizasyonu,

ucretf olarak qorev almalan saqlanabilir,

gonOIIO rolu: GonOIIO ailelerin okul etkinliklerinde

meslekleri

tarutrna

gibi konularda

etkin

olmalannm

saqlanrnasrdrr.
Kurumdaki
sisteminin

karar verici rolO: Ailelerin
belirlenmesinde

Okul oncesi
donerndir.
degil,

programm

unututrnarnahdtr.

okul-aile

zenqinlestirilrnesi
Aile katrluru,

daha iyi tamrnast program

qozlemlere

ki;

potansiyel

okul oncesl egitim

cocuqunu

mutlaka

ve

ii;:in

olusturrnah

Unutulmarnalrdrr

i~birliginin en yogun olmasi

ailenin sadece cocuqu hakkmda

parcasmr

nedenlerle

gorev alarak okul

karar alma noktasmda yer almalan saglanir.

donern,

Bu donernde,

okul aile birliklerinde

kurumda

verilen

konusunda

planh yaptlrnahdrr
aileleri

okulla

dayall incelemelerde,

(Oktay

i§birligine

bilgi almak ic;in

egitici

olabilecegi

proqrarrurun

egitimin

gereken

onernli bir

devamhliqt,

ailenin

bilgi sahibi olabilmesi
ve Polat

giren

Unutkan,

cocuklar

de

vb.

2003).

testlerde

ve

aileleri bu tor i~birligine girmeyen cocuklara

gore daha basanh olrnaktadrrlar.

i§

birligine giren ailelerin hem cocuklanna

yonelik tutumlan, hem de kendilerine clan gOvenleri artmaktadir. Ayrica, bu i§
birligine

yonelen

ogretmenler

ailelerden

eek

daha

fazla

destek

gorebilmektedir (Sucuka ve Kimmet, 2003). Qocuk acrsmdan bak1ld1gindada
olumlu

bir durum

soz konusudur.

$6yle

ki,

okul-aile

arast

i§birligi

sagland1gmda, cocuqun egitimden en iyi sekilde yaraland1g1 qorulmektedir
(Oguzkan ve Oral, 1987).
Okul oncesi egitim programmda

ailelerin cocuklann

egitimlerine

katrlrnalan icin degi;;ik etkinlikler hulunrnaktadrr. Bu etkinlikler yoluyla annebabalar

hem cocuklanrun

qelisirnlerini

takip etmekte hem de onlarm

qelisirnlerine destek olrnaktadrr (Orneroqlu, Yazicr, ve Dere, 2003). Bu
etkinlikler

sayesinde

aileler

cocuklannm

egitimlerinde

kendi

rollerinin

onerninin, kendi ilgi, yetenek ve becerilerinin farkma vamlar ve bu becerilerini
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geli~tirilirfer.
konusunda
cocuk
..,.._

Kuruma ve ogretmene
karsrlastrklan

yetistirrne

ile

ofan gOvenleri artar. Cocuklanrnn

zorlukfarda,

ilgili

bilgi

egitimi

okulla beraber cozum yollan ararlar,

ve

deneyimlerini

diger

anne-babalarla

paylastrlar (Omeroqlu, Yazrcr, ve Dere, 2003).
Celenk'In (2003) Ogrencinin okul basarrst Ozerinde aile faktorunun oynad191
rolOnO konu alan bu causrnasmdan ulasilan sonuclart

soyle ozetlernek

mOmkOndOr:
•

Egitim acrsindan destekleyici bir tutum icinde bulunan aileferden gelen
cocukiann okul basanlan daha yOksektir.

•

Aile bakrm, sefkat ve korumasrnrn okul basansm.n yOkselmesinde
onernli bir faktor oldugu anlastlrnaktadrr. Koruyucu aile yanmda kalan
cocuklarrn

eger

uygun

sefkat

ve

kurumu

saglad191 takdirde

basarilanrun yukseldigi gorOlmO~tor.
•

Okul ile ortak program Ozerinde g6r0$ birligi ir;inde dOzenli ileti§im
icinde bulunan, bu ortak anlayrs icinde cocuquna egitim desteqi
saqlayan ailelerin cocuklannrn okul basanlanrun daha da yOksek
oldugu anlasrlrnaktadrr.

Aile Katrlmurun Yararlan

Okul-aile i~birligi, okulun, aileyi ve r;ocugu yakrndan tarnrnasma
yardrm ettigi gibi ailenin de okulu daha iyi tarumasma yardrmcr olur (Oktay,
2002). Cocuqun okuldaki deneyimlerinin anne - babalara bildirilmesi, annebabalarrn evde neler yaptrklarrn,n ogretmen tarafmdan bilinmesi ve karsihkl:
olarak bu deneyimlerin desteklenip pekistirilrnesi sonucunda cocuk tutarlr ve
sOrekli bir ortamda olmaktan dolayt kendini gOvende hissetmekte ve bu
durum basanstru arttrrmaktadrr (Kandrr ve Ersoy, 2006).
Poyraz ve Dere (2006), ailenin okul oncesi egitime katrhrnlarmm
faydalanru, ailenin, kuruma olan gOveni saqlanrms olrnasi: aile, cocuqun
9e~itli ogrenmelerini gordukc;e mutlu olrnasi: ailenin, cocuqun qelisirn alanlarr
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hakkrnda bilgi edinmesi sekilde ozetlernistir. Oguzkan ve Oral (1987) ise okul
ve aile oyle bir i§birligi icmde olrnalrdrr ki, cocuk bu i§birliginin yaratt1g1 tutarlt
ortamda, dengeli, sosyal uyumlu ve mutlu bir birey olarak yetisebllsin
.demektedir. Her bir aile bireyinin ayn bir meslejji, ozel yetenekleri ve hobileri
vardrr. Ogretmen, ailelerle kurdugu iletisirnle bu ozelliklerin farkma vanp
bunlan ogretim program, dogrultusunda organize edebilir ve kullanabilir.
Boylelikle hem ogrencilerin egitimlerine bir renk katrlrrus hem de aileler
onurlandtnlrrus olur. Bununla birlikte aileler okulda ogrenilenlerin farktnda
olrnus olurlar ve devamrnda daha bilincli davramrlar, cocuqun evdeki
ogrenme ortarnrm da hazrrlamada deneyim elde etmis olurlar.
Ailelerin egitime katkrlan hem okul yonetimi hem de ogretmen acismdan
onernlidir. Bu faydalar §6yle stralanabilrr:
1) Cocuqun sagl191, bireysel ozellikleri, geli§im asamalarma ula§t1g1
zamanlar hakkrnda gerekli bilgi, ancak ana-babalardan elde edilebilir.
2) Ev

yasarru,

kornsuluk

cevresi,

ana-babarun

cocuk

yetistirrne

hakkmdaki tutumu ve davraruslanyla ilgili bilgi, onlarla yaprlacak ozel
gorO§meler ve ziyaretler yoluyla saglanabilir. Bu bilgiler ogretmenlerin
egitsel etkinliklerinde ve aile ile kuracaq: iliskilerde yol gosterici
olacaktrr.
3) Ana-babalann,

okulun egitimine etkin katrhrm saglanabilir. Onlar,

cocuklartrun yasarnlanndaki onernli rollerini kavradrklan olcude, bu
i§birligine istekli olacaklardrr.
Tum bunlara ek olarak, okulun devletce saqlanarnayan ya da kendi
irnkanlart ile qerceklestrrernediqi baz: eksiklikleri veya etkinlikleri ailenin
i§birligi ile saqlarnasi mOmkOn olabilir. Ancak, ailelerin okulla yapacaq:
i§birliginin veya okulun irnkanlanru geli§tirme yolunda qosterecekleri maddi
ve manevi cabalarm struftaki ogretmenin isine veya okulun i§birligine
mOdahale etme sekline dcnusrnernelidlr (Oktay, 2002).
Egitimcilerin, aile katrhrnm: uygulamada tam olarak desteklemedikleri
ve gereklerini tam olarak yerine getirmedikleri yapilan bilimsel cahsrnalarla
belirlenrnistir. Alanda yaprlan bilimsel calrsmalarm verilerine soyle krsaca
bakacak olursak resmi daha net qoreblliriz.
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l§Jk (2007), aile qorusfertne yer verdigi cahsrnasmda, okullann, telefon

g6rO§meleri, konferans ve seminerler, ev ziyaretleri, duek-sikayet kutusu ile
aile tarusma ve kaynasrna toplantrlanrun hlcbir zaman duzenlenrnediqiru
belirlernistir.

Aynca,

okul

tarafmdan

qerceklestirilen

okul-aile

i~birligi

calrsmalanrun aileler tarafmdan kisrnen yeterli bulunduqu, aileler tarafmdan
qerceklestirilen

okul-aile i~birligi cahsrnalannm ise yeterli bulunrnadui:

cahsrna sonunda elde edilen diger bulqulardir.
Benzer bir cahsrna da Kaya (2002) tarafmdan tapnrms ve su sonuclara
ulastlrrusttr, Anne babalann, c;:ogunun istekli ve i~birligine hazir olmalanna
karsm egitim proqrarm ve etkinliklerine katrhmlanrun gerc;:ekle~medigini ve
arastrrrna kapsammdaki kurumlardan biri drsmda digerlerinde anne-baba
egitimine yonelik cahsrnalann yaprlmad191seklindedir.
Arslan ve Nural'a (2004) gore ise, ailelerin buyuk bir c;ogunlugu okulla
isbirliqine

girmeye

hazir

olmalarrna

sOrdOrecekleririi bilmemektedirler.

karsin

bunu

nasil

baslatrp

Akkaya (2007), aile katrllmrna ili~kin

ogretmen ve aile goru~lerine yer verdigi cahsmasmda, ogretmenlerin, aile
kattlrrm catisrnalanna iliskin ailelerden beklentilerinin, daha cok, katrhrnm
artmlrnast ve babalann da kattlim gostermesi yonunde oldugunu belirlernistir.
Akaya'run sonuclanna gore ailelerin, ozellikle de babalarrn katrhrnlarrrun
beklenen duzeyde gen;:ekle~medigi anlasilmaktadrr.
Fantuzzo, Tighe ve Childs'a (2000) gore, lisenin altmda egitim alan
aileler, lise ve ustu egitim alanlara gore okul temelli aile katrlrrn etkinliklerine
ve okul-ev qorusrnelerine daha az katrlirn gostermektedirler.
Tezel $ahin ve Turla'ya (2003) gore, okul onces: egitim kururnlarinda
sadece

aile toplannlan

ve de problem durumunda

ailelerle

bireysel

qorusmeler yapilmaktadrr. Aynca, haber mektubu, afis, brosur, vs. yoluyla
anne babanm okul oncesi egitim proqrarruna katihm calrsmalanna yer
verilrnediq! iddia edilmektedir.
Celik'in (2005), okul-aile

iliskilerinde yasanan sorunlan

irdeledigi

cahsrnasrnda: ana babalar, ogretmenlerin ev ziyareti vaprnadrklanru, okulla
ilgili kararlar alirurken ailelerin fikrinin almrnadiqrru ve ailelerin yalruzca
cocuklari ile ilgili bir sorun olduqunda okula c;:agnld1klann1 belirtrnislerdir. Yine
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ayrn 9al1§mada ogretmenler ise okul-aile ili§kilerinde ya~ad1klan sorunlann;
ailelerin okulla yaln1zca i;ocuklanyla ilgili bir sorun oldugunda gori.i§mek
tsterneleri. ailelerin 9ocuklannm sosyal ve duygusal davran1§lanndan ziyade
ders ba~anlan ile ilgilenmeleri ve ailelerin 9ocuklarmtn olumsuz yonlerini
kabullenmek istemeyi;;leri oldugunu bildirmi§lerdir.
Aslanargun (2007), okul-aile i~birligini ve ogrencilere etkisini inceledigi
9all~masmda, ileti~imsizligin okul - aile i~birliginde de kendini gosterdigini
savunmu§tur. Okulda bulunan okul - aile birliklerinin etkin bir sekilde
i~letilmemesi, okul yetkilileri ile ogrenci ailelerinin kavrt donemleri ve 90k oze'
durumlar d1§mda bir araya gelememesi, okul-aile birligi toplant1lannm verimli
bir sekilde tam kat,llmla yap1lamamasmm okul - aile ileti§iminde yasanan en
yaygm sorunlar oldugunu ileri surmustur
inal (2006), ogretmenlerin, aile kauumuu saglamaya yonelik yontemleri
ve etkinlikleri uygu!ama noktasmda eksik kald1klanni ve bununla baglant,ll
olarak okullarda aile kat11tmmm yetersiz oldugunu ileri sormektedir.

Aile Kat11lmmda Ogretmenin RolU
Aile kat1l1mtnm saglanmasmda ve devammda ogretmene 90k onernli
roller dli§mektedir. Bu katilmm saglanmasmda, bgretmen organizator rolunun
yanmda 90k iyi bir ileti§imci ve gozlemci olrnalidrr. Her ailenin kendine ozgO
bir yaprsmm oldugunu

bilmeli ve ona gore davram~lar sergilemelidir.

Ogretmen liderlik ozellikleri ta;,1mal1 ve iyi bir ileti§im becerisine sahip
oimaudrr.

Ogretmen, aileler i!e iyi ili§kiler icinde olmak ve birlikte causmak
istiyorsa, her §eyden once, §LI ozelliklere sahip olmalrdrr:
Sagllkl1 bir benlik kavrami:

Ogretmen her §eyden once kendini

tanimalidir. Gug!u ve zayif oldugu noktalan kabul etmeli; ba~kalarmm
kendini yonetmesine izin vermedigi olcude kendinin de ba~kalanni
yonetemeyeceginin bilincinde olmahdtr.
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Sagl1kl1

bir

baskalanna

-

oz-sayqr:

Ogretmenler

kendilerine

oldugu

kadar,

da sayg1l1 kisiler olrnahdrr. Sozlu ve yazrlt ileti§im

olanaklarrru kullarurken, kar$1'anndaki kisileri, bu sayq: c;en;evesi
icinde ve

quven

verici

bir

ortamda,

nasil

etkileyebileceklerini

bilmelidirler.
Ba§kalarrnm gorO§ acrsiru anlayabilmek: Ogretmen, ailelerin yerine
kendisini koyarak olaylara bakabilmeli ve bu anlayis icinde sorunlara
cozurn getirmeye

calrsrnahdrr. <;ocugun, okula gelinceye kadar

gec;irdigi yrllann ve okul saatlerinin dismda kalan gOnliik yasarmnm
buyuk bir kesitinde ailelerin soz sahibi olduqunu ve bu konudaki
deneyimlerinin kendisi lcin yarar saglayacag1ni bilmelidir.
Okul oncesi egitim kurumunun, cocuk icin yarah, quvenli, ihtiyac;lanna
cevap verebilen, hareket, oyun, sosyal etkitesirn, mOzik ve sanatla birlikte
olma irnkaru saqlayan bir yer clrnasi eek onernlidir. Boyle bir ortamda en
onemli ki§i de kuskusuz ogretmendir.

bgretmen, cocuqun anneden sonra,

gun boyu birlikte oldugu ihtiyaclan icin basvurduqu bir yeti§kindir. Basanu bir
egitim gen;ekle§tirilmesi ic;in ogretmenle cocuk arasinda gOven ve sevgi
ili§kisinin kurulmasi, bunun yarunda ogretmenin c;ocugu tarurnasr, onun
ihtiyac;lannt ve ya§ad191 ailenin ozellikterlni de bilmesi gerekir. Bu nedenle
ogretmen-aile ili§kisi okul oncesi donernde her egitim doneminde oldugundan
cok daha onernlidir (Oktay, 2002). Ogretmen, ailelerle kurdugu sagl1kl1
etkllesirn sonucu, cocuqu daha kolay taruyabillr, cocukla ilgili kar§tla9t1g1
problemleri daha kolay cozebilir, egitimde surekliliqi ve tirsat e9itligini
saqlayabilir. Bir baska degi§le okul ve ailenin i9birligi sayesinde ogretmen ile
aile cocuqun geli9imini birlikte takip eder ve destekler, boylece ogrenilenler
pekistirilir. sorumluluklar paylasihr.
Ailelerin okul etkinliklerine katrumrru, ogretmenlerle i§birligi vapmalanrn
amacrru Oktay (2002) a9ag1daki gibi siralarmsnr:
•

Aileye, evde yapabilecek ve cccuqu destekleyecek 9al1§malarla
ilgili bilgiler vermek,

•

<;ocugun olumlu geli9iminin sureklilik kazanrnasrru saglamak,

•

Cocuqun geli§imine katkrda bulunmak,
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•

Ailenin cocuk icin onernini vurgulamak,

•

Sorunlar buyumeden onlern alabilmek ve yontemler sunmak.

Poyraz ve Dere (2006) ise, aile katrnrmrn saglamak icin ogretmenin

yaprnast gerekenleri su sekilde denemislerdir:
•

Aile kanhrrum ogretmen objektif bir bakis acist ile kabul etmeli,
90nku okul oncesi egitim ne kadar onernf lse bunun paralelinde
aile sorumlulugu giderek artrnaktadtr.

•

Ogretmen, ailelere saqlikh bir sayqt qosterrneli, duyarh olmah,
ailelerin onern verdigi durumlan bilmeli, karsthklt quven ve anlayrsa
dayanan bir ortam olu§turmalld1r.

•

Ogretmen, aileden sonra gelen Oc;Oncu ki§i olduqu ic;in c;ocuga
bak1§ acist tarafstzdir. Buna raqrnen zaman zaman kendini ailenin
yerine koyarak da olaylara bakrnah ve onlann gorl.i§ acrlartru
antarnahdrr.

•

Ogretmen, okuloncesi egitimde c;ocuklann aile ile dsvamh ili~kiler
c;ocuklann davrani§lan

al1§kanl1klan konusunda ailelere bilgiler

vermeli ve ailenin cocuqa nasu yardimci olacaqmm yollanru
gostermek konusunda rehber oimahdrr.
•

Ogretmen, ailelerin egitimden beklentileriyle ilgili deneyimlerini
aktararak

toplumsal

ihtiyac;lan 962 onune alan bir program

hazirlanmasinda etkili olrnahdrr, beklentiler egitim felsefesine ve
c;ocugun doqasma aykm ise bu konuda yap1lacak aile egitiminin
i9eriginin belirlenmesinde rol alrnahdir.

Zembat

da (2003)

yonettci ve

bgretmenlerin,

ailelerin

egitime

kat1l1mlann1saqlarnak icin a~ag1daki uygulamalardan en az birine duzenli
olarak c;al1§malanndayer vermelerini onerrnistir.
Bunlar;
•

Ailelerle olurnlu ileti§im kurma,

•

Ailenin kuruma geldigi ilk qunden itibaren kendilerinin bu kurumun
onernli bir parcasi olduklan mesajrru verme,

•

Ailelerin kendilerini rahat hissetmelerini saglama,
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•

Ailelere okulu ve calrsrnalan tarutrna,

•

Ailelerin beklentilerini tespit etme,

•

Ailenin katrhrrurun neler olabilecegini

Okulun arnaclarina

payla§t1g1 ki§ileri

oncelikle

bilmek zorundadir.
karakteristiklerini

ulasrnasrru

isteyen

aileyi tarumak:

Ayrrca cocuqun

belirlemedir.
ogretmen,

egitim

konusundaki

geli§im ozelliklerini,

bilmek, uygulamalarda

9ocugun

egitimini

tutumlanni

seyrini ve belirgin

ona rehberlik edecektir (Oguzkan ve

Oral, 1987).
Okul

aile

gec;ekle§tirilebilir:

arasi

ili§kilerin

olumlu

yonde

geli§tirilmesi

§LI

yollarla

(Oguzkan ve Oral, 1987)

•

Ogretmen-aile

arasi ozel gorO§meler ve i§birligi,

•

inceleme tartrsrna gruplannin

•

Aileler, icin dOzenlenen egitsel konusma ve etkinlikler,

•

Sosyal etkinlikler,

•

<;evreye acrlrna,

olu:;;turulmas,,

Ogretmen, aileyle kuracaqr ili§kide -§LI hedeflere hizmet etmelidir:
•

<;ocugun qelisirninde oynad1klan onernli rolO hissetmek,

•

Ana

babaya,

Okuldan beklentilerinin
yard,min

ilk y1llannda

rastlana

problemleri,

onlarin

suurh aciklamak;

sorunlanyla
•

cocuqun

kapsamrm

neler olabilecejiini
aciklarnak:

ve okulun onlardan

istedigi

yard1mla§manin

c;ocuga

karsihkh

saglayacag1 yararlan ortaya koymak (Oguzkan ve Oral, 1987).
Ozel gorCl§melerde, ana-babarun
yard1mla§man1n
davrams

soz

ve tutumu

edilgin bir ogrenci
benimsenmesine

konusu

oldugu

bu yonelise

egitilmesinin
her frrsatta

degil, onlarla kar§tllkl1
belirtilmeli,

ogretmenin

uygun dO§melidir. Bu tutum, ana-babanm

psikolojisinden
katki saplayacakt,r

s1ynlmas1na ve egitim sOreci etkin roller
(Oguzkan ve Oral, 1987).
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Aile Katihrruru Engelleyen Durumlar
Aile katrhrnmm enqellendiqi veya engellenmesine sebebiyet veren bircok
etken olabilir. Aileler ve 6gretmenler, genelde, birbirleriyle i§ birligi yapmak
isterler. Bu istegin oldukca gi.ic;li.i olduqu durumlarda bile, bazen bu
beraberftqin saqlanarnadrq: gozlenir. Oguzkan ve Oral (1987) bu nedenleri
soyle srralarrustrr.
•

bgretmen ve aileler bu i§i nasil yapacaklanni bilmeyebilirler.

•

Arada

var

olan engelleri,

acik

yi.ireklilikle kab_ul edip

ortadan

kaldrrmaya cahsrnazlar.
•

Bu engelleri ortadan kaldirabilecek, bilgi, anlayrs ve ozgOvene sahip
olamayabilirler.

Bunlann yanmda en gOc;li.i engeller, genellikle, 6gretmen ve ailelerin
duygulanndan ileri gelmektedir. Her iki tarafta birbirleriyle ilgili yanhs bir on
yarq: icinde davraruyor olabilirler. Aileler, ogretmenlerin kendilerine tepeden
bakacaklanna;

her davranrslanru ele§tireceklerine ve kendilerinin egitim

konusunda bilgisiz kabul edildiklerine inanrrus olabilirler. Aynca, kendi okul
yasamlanndan kalma 6gretmen ve y6neticileriyle ilgili, bir-iki olumsuz am
onlan okula kars: olumsuz bir tutum icine sokmus olabilir. bgretmenlerse
aileler tarafmdan kendilerinin bilgisiz, yetersiz, sinirli, cezaci ya da fazla pasif
gorunme

endisesi

icinde

davranabilirler.

bgretmenin

sosyal

siruf

farklll1klannm olurnsuz etkileri altmda, aileyle iliski kurrnasi, onlan okuldan
uzaklastrnci bir diger engeldir. Irk ve dinsel manclarla ilgili farkll tutumlarda,
ayru

olcude,

zararli

olmakta

ve

aile-6gretmen

ili§kisini

baslanprcta

zedeleyerek, egitimde okul-aile beraberfiqini engellemektedir (Oguzkan ve
Oral, 1987).
Ailelerin, cocuk egitimi konusunda bilgisiz olduklan, okurnadtklart

ve bu

nedenle de hicbir §ey bilmedikleri gori.i§O yanlisttr. Onlann sezgi ve sevgileri
baskalanrun qozunden kacabilecek pek cok seyi qormelerine neden olur.
Bazi aileler, olaganustu bir saqduyu icinde, cocuklartrun egitiminde, daha
baslanqrctan nasil davranmalan qerektiqini eek iyi saptayabilir ve ogretmene
yardim edebilirler. Aileler, mesleksel c;ah§malan ya da ozel merak ve
acismdan,

okuloncesi

egitim
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kurumu

etkin liklerinde,

yararlanilabilecek
ortammda

-

birer kaynak ki~i olabilirler. Okulda uygulanan egitimin, ev

tamamlanmas1

ve peki~tirilmesi,

ogretmenin

oosa

9abalarmm

gitmemesini saqfar (Oguzkan ve Oral, 1987).
(Y1ldinm ve D6nmez, 2008) Okul aile i~birligini engelleyen etmenler

su ~ekilde srralarrusur:

I. Ogretmenlerin ailelere kars: sert, resmi ve olumsuz tutumlan okul-aile
i§birligini engellemektedir. Bu durum ailelerin ogretmen ile ileti§im
kurmasmda c;ekingen davranmasma yol a~aktad1r.
2. Bazt

ogretmenler

sergilemektedirler.

"Her

§eyi

6gretmen

bilir"

anlay1~m1

Bu durum ailelerin fikirlerine deger verilmedigi

izleniminin ortaya 91kmasma neden olmaktad1r.
3. Aile toplant1s1 ifadesi, "kesin yine para isteyecekler, kitap aldiracaklar,
§ikayet

cocuqumu

edecekler"

gibi

olumsuz

bakrs

a91larm1

9agn~tirmaktad1r.
Yonetici

ve ogretmenlerin okul-aile ileti~iminde etkili oldugunu ileri

surdukleri engeller ~unlard1r:

1. Okul ve ogrenciyle ilgili bilgilerin ana babalan gee; gitmesi,
2.

Sm1flardaki ogrenci sayrsuun 9oklugu,

3. Ana babalarm lslennin _9oklugu,

4. Ana

babalann

9ocuklanyla

ilgili

olumsuz

seyler

duymaktan

ho~lanmamas1,
5. Okulla ilgili bilgileri ana babalara ogrencilerin iletmesi,
6. Yonetici ve ogretmenlerle ana babalann birbirlerini tan1mamalan,
7.

Okuldaki

ogretmenlerle

yoneticilere

kryasla

daha

rahat

ileti!'jim

kurulmas1,
8. Ana babalann egitim ve okulla ilgili konularda 90k az bilgiye sahip
olrnae..
9. Yonetici ve ogretmenlerin ana babalarla para soz konusu oldugunda
goru~mek istemeleri,
Ana babalann okul-aile ileti~iminin engelleri arastnda alg1lad1klan
etkenler ~unlardtr:
1. Sm1flardaki 6grenci say1smin 9oklugu,
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2. Ailelerin, islerinin 90k olrnasr,
3. Yonetici ve ogretmenlerle ana babalann birbirlerini tarurnamalan.

-

4. Ailelerin,

6gretmenlerle y6neticilere

kryasla daha

rahat iletisirn

kurmalarr (Kocak, 1991)
Okul aile i~birligi surecini ve ailelerin okul etkinliklerine

katinrmru

engelleyen baslica etkenler §U bicirnde srralanabilir:
1. Anne babalarrn kendi okul yasantrlanndan edindikleri okula yonelik
olumsuz tutumlar.
2. Ailelerin ekonomik durumlarrnrn iyi olmamasr.
3. Ailelerin okula ayrrabilecekleri yeteri kadar zamanlannrn olrnarnasi.
4. Ailelerin egitim ve kultur dOzeyinin dusuk olrnasr.
5. Okul y6neticisi ve 6gretmenlerin olumsuz tutumlan.
6. Ev ve okular asrndaki kulttlr farklll191.
7. Okulun kaynaklannrn yeterli olmarnast (Kolay,2004).
Ensari ve Zembat (1999), en genel anlamda Zaman yetersizliq', ekonomik
kosullar ve iletisirn bozukluqu en basta gelen diger engeller olarak
gorOlmektedir.

Aile Katrhrm Stratejileri
Ailelerle

iletisirn, okulun

felsefesi,

ogretim

proqrarru, etkinlikler

hakkmda bilgi ile ailelerin gereksinim duyduqu konularda bilgi verme olmak
uzere iki temel kategoriye aynhr.
Her iki

bilgi de,

aile ve ogretmenlerin

birbirlerini anlayabilmesi

acrsindan gereklidir. Bu bilgileri .ailelere ulasttrrnak icin yuz yOze iletisim ya
da yazilt

ileti~im seklinde cesitli stratejiler kullarulrnaktadrr. Ancak her

ogretmen kendi okulunun ve suufmm, ailelerinin gereksinimlerini, 6zelliklerini,
olanaklannr dusunerek bu stratejileri belirlemelidir.. Her sene butun stratejileri
denemek murnkun olmayabilir. Bu durumlarda alternatif stratejiler dikkate
almabilir (Kandrr ve Ersoy, 2006):
I
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Aile kanlrm stratejilerini srralaytp ozetleyecek olursak;
1) Kitapc1kfar: Anne babalann, cocuk ve egitimle ilgili yeni bilgileri ve

geli§meleri
-

izleyebilmelerini

ve

kendi

c;ocuklarmin

yapt1g1

c;all§malardan haberdar oimatanrn saglamak arnacryle kitap91klar
haz1rlan1p

evlere gonderilebilir.

Gonderilen bu kitapc;1klar anne

babalann

gOnli.ik ya§amlannda

kullanabilecegi ve ev ortammda

c;ocugunun egitimine katktda bulunabilecegi pratik bilgileri ic;ermelidir.
2) Haber

Mektuplan:

Okuldaki geli§meler, planlamalar ve aktiviteler

hakkmda aileleri bilgilendirmek ve _ aym zamanda on Ian programlara
katmaya ve desteklemeye davet etmek amac1yla yaygin §ekilde
kullanilan bir arac;tir. Aileler icin yazilan haber mektuplan cok dostc;a
olrnahdrr Ozellikle c;e§itli etnik kokenli ailelerin yogun oldugu alanlarda
9al1§1ld1gmda ise, mi.imkunse evde kullanilan dil dikkate alinmalld1r.
3) Aife/erle

Yap1Jan Yaz1smalar: Ailelerle okuldan eve ve evden okula

yap1lan yaz1§malar tek ve cift yonli.i bir uetisirn sOrecidir. Ogretmen,
sm1fmdaki c;ocuklann aileleri i9in haz1rlad1g1 yaz1§ma noilanru, hangi
nitelikte olursa olsun, onlara gondermeden once saglama almal1d1r.
Ogretmen,

notlann

anlat1m

brcimi, dOzeni,

yaz1m1

konusunda

sorumluluk sahibi olmall ve genelde srruft icin profesyonel bakrs
a91s1yla notlan haz1rlamaya istekli olmalld1r. Ogretmen hazirlad1g1
yaz1§ma notlannda yazim ve gramer hatalan olmamasma ozen
gostermelidir. Kar§tllkll yaz1§malarda, ogretmen, mutlaka yaz1§manm
altma adiru. soyaduu · ve tarihi yazmaltd1r. Anne babalardan gelen
yaz1§malarda da bunlann bulunmasina dikkat edilmelidir. Kar§1l1kll
yaz1§malarda dikkat edilmesi gereken bir diger nokta ise gizlilik
esas1d1r.

Ogretmen, c;ocuklara ili$kin bu tor yaz1lan c;ocuklarm

dosyalannda,

gizli ve kilitli bir yerde tutmal1d1r. Ailelerle yap1lan

yaz1§malar c;ocugun okuldaki etkinliklere kat11Im1,

sagl1k durumu,

geli§im ozellikleri ile ili§kili olabilmektedir.
4) BOiten/er: Aile iyin dOzenli, aylrk bUltenler haz1rlanabilir. bzellikle
c;ocugunu servise veren ve bu nedenle okula her gun gelmeyen,
yogun

i§ temposu nedeni ile okuldaki bOlten tahtalanni

detayll

inceleme frrsatt bulamayan, okuma-yazmas1 olmayan ve toplant1lara
25

~~

gelemeyen ailelere ulasrna acismdan bOltenler onern kazanrmstir.
Bi.iltenlerde, Ailelere cocuklariyla birlikte yapabilecekleri faaliyetler ve
oyunlardan ornekler verilebilir, ay icerisinde cocuklann soylediklerl
-

sarkilar, bilmecelerden vb. ornekler verilebilir, o ay yaprlan gezi ile ilgili
bilgiler totoqraflarla · aktarrlabilir, srrufta cocuklarla yasanan ilginr;
olaylar ailelere anlatrlabilir.
5) BOiten

Tahtafan:

BOiten

tahtasi,

anne

babalar

ir;in,

egitim

proqrarnlanru, okul ve srrufla ilgili haberleri, bgretmen ve cocuklar ir;in
mesajlan, duyurularr, cocuk geli~imi ve egitimi ile ilgili bilgileri, gazete
kupOrlerini, cocuklarm yaptrklan etkinlikleri, ilginr; olaylari ve gOncel
bilgileri Ozerinde banndtran bir kaynaktir.
6) OokOmantasvon

Panelleri:

DokOmantasyon

panelleri,

smrf

fotoqraftanru, cocuklarin sanat cahsmalartru, bunlarla ilgili egitimsel
kazarurnlan, basvuru kitap ve dergilerinin isimlerini ve program, icerir.
BOiten tahtalan ile dokOmantasyon panelleri arasrndaki fark, panellerin
iletisirnsa' bir arac olrnasrdrr. DokOmantasyon panellerini ogretmenler
ailelerle kavramlar ve konular hakkrnda iletisim kurmak icin kullaruhr.
7) Tevp ve Video Kavttlan: Ogretmen, anaokulunda her zaman kayrt
almaya hazrr bir teyp bulundurrnahdir. Cocuklarin arkadaslanyla
sirufta yapt1g1 ilginr; konusrnalar, soyledikleri siir ve sarktlar, ilginr; bir
olay karsrsrndaki izlenimleri, kendi yarattiklan hikayeler teybe kayit
edilebilir. Cocuklann siruf ve bahcedeki oyunlan, kutlamalan, inceleme
gezileri gibi etkinlikleri kamerayla kaydedilebilir. Aynca cocuklarm,
aileleriyle okul drsmda yaptrklan etkinlikleri iceren video, teyp kayitlan
ve cekilen totoqraffan arkadaslan ile paylasmasi saqlanabilir,
8) Fotograflar: Strufta qerceklesen 6nemli olaylar, programdaki etkinlikler,
cocuklarm geli~imine iliskin ozel durumlar, okul d1~1 gezilerde vb.
cekilen fotoqraflar panoya asilarak ya da album olusturulup evlere
qonderilerek ailelere sunulabilir. Bu yolla aileler srrufta ve okulda
yapilan etkinlikler hakkmda bilgi sahibi olacak ve cocuklarrru daha iyi
tarnrna frrsati bulacaktadrr.
9) Dilek Kutusu: Dilek kutusu aileleri dusuncelerini
etmektedir.

Bu

nedenle ailelerin

iletmeye davet

istek ve arzulanru, elestiri ve

onerilerini yazarak brrakabilecekleri bir kutu haztrlanrnaltdrr. Ailelerin
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ilgisi bu kuruya

9ekilmeli

ve buraya

b1rak1lan

yazilar

incelenerek

ele;,tiri ve oneriler dikkate almmalld1r.

10)Makale Kutusu: makale kutusu, ailelere, evde yararlanabilecekleri

-

gOncel bilgi saglamaktad1r.
11 )Aile KOtaphaneferi: okulda aynlan bir bolOmde, anne babalarm
gereksinim
9ocuklara

duyabilecekleri
uygun

hikaye

kitaplann, bro;,Orlerin, makalelerin ve
kitaplannm

yer

ald191

bir

kOtophane

haz1rlanmaktad1r.
12) Telefonla Gor0$me: Ogretmenin aileyle telefonda yapt1g1 gorO;,medir.
GOnlOk olaylarla ilgili ilik ag1zdan bilgi verilmesini ve ailenin gocugun
yanlt§ aktarmasmdan kaynaklanabilecek olumsuz durumlarm ortadan
kakmasmt saglayabilmektedir.
13)Ai/e toplantlfan:Ailelerle bilgi alts verisl saqlama (c;ocugun davrani;;lan,
becerileri vb. konularda), problemleri 9ozme yollanni tartrsma, onerileri
paytasma. evde ve okulda yap1lacak etkinlikleri belirleme ve nasu
yap1lmas1gerektigini tarnsme amacryla yap1lmaktadir.
14)Ev ziyaret/eri: Okul personelinin (yonetici-ogretmen) aileleri evde
ziyaret ederek cocuqu dogal ortaminda gormelerini, okulda yapilan
faaliyetler hakkmda aileleri bilgilendirme, ailelerin evde 9ocugunun
egitimi icin neler yapabilecegi hakkinda bilgi verme ve aile ile ileti§im
kurrna olanaklan saglar.
15)Ailenin okulu ziyareti:

Ailelerin

daha onceden

okul tarafmdan

belirlenen saatlerde c;ocuklarm gruplanna yapacaklan ziyaretleri il;erir.
Aile okula gelerek bir etkinligi yorotor. Ailelere kendi becerilerini
ke;;fetme

olanag1 saqlar.

Ailenin,

c;ocugun grup

icinde

neler

yapabilecegini gorme nrsati saglar.
16)Aife/eri bifgi!endirme: Aileleri 9ocuklann geli§imleri, uygulamalan,
c;ocuklann katild1klan faaliyetleri ve evde yapabilecekleri 9all§malan
ic;eren; hrostlrler, ayl1k bOltenler, bireysel gorO;;meler dOzenlenir.
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KURAMSAL

CERCEVE

Blog Temelli Aile Katrhrn Modelinin Kurarnsal Temelleri
Sosyo-teknik

sistem

kurarru

(STS),

yaklasrk altrrus y1I

once, Trist-

Bamforth'nun (1951) ingiltere'de kornur madencitiqi sanayindeki teknolojinin
degi§tirilmesine ili~kin yaptrklan arastrrrnalar sonucunda ortaya atdrrnstrr. Soz
konusu arastrrmada, madenlerde kullarulan teknoloji ile orgi.iti.in cesitli yonleri
arasrndaki iliskiler Incelenmistir. Arastrrrna sonucunda, teknoloji ile sosyal
sistemin etkilesirn ic;inde oldugu tespit edilmistir STS teorisini olusturan ana
bilesenlerinin (Sosyal, psikolojik, cevresel ve teknolojik) her birinin tek basma
belirleyici olmad191, ti.imi.ini.in birlikte etkilesirn iclnde oldugu gozlenmi;;tir.
STS teoride, organizasyonlar di§ cevre ile karsrhktr iletisim icinde olrnasmdan
dolay: acrk sistemler olarak degerlendirilir. A91k sistemlerde, organizasyonlar
drs cevreyi etkilerken d1~ cevreden de etkilenmektedir (Heller, 2001; Owens
ve Valesky, 2010)
Kim (2008), yapt1g1 teorik cahsrnasmda blog kullarurruru, STS teorisine bagl1
olarak acrklarrustrr, Teoriyi olusturan bilesenleri kendine gore, teknik alt
sistem (blog araclarr), Personel alt sistem (Blog kullaructlan) cahsrna alt
sistemi (biogs) ve d1;; cevre (blog dunyasi) seklinde isirnlendirrnistlr, Kim
(2008), personel alt sisem (blog kullarucrlan) ile teknik alt sistemin (yayrn,
giri;; ve yorum) birbirlerini etkilediqini aynca, her ikisini birlikte blok dunyasiru
etkilediqini belirtrnistir. $6yle ki; onceleri, blog yazarllg1 HTML kodlanru bilme
gibi ozel beceriler gerektiriyordu. 21. YY'da blog araclannda qerceklesen
yeniliklerle bu ve benzeri becerilere gerek duyulrnaksizrn blog yazarlanru
yazilanru

yaymlayabilmektedirler.

Blok araclanndaki bu qelisrneler blog

kultaruc: sayisrrun artmasrna neden olrnus boylece, blog dunyasmrn ic;erigi
zengin bloglann qelistirilmeslne katkt saglam1§t1r.
[sletrneler gibi egitim de karsihkl: olarak cevre ile etkileslrn icinde olduqundan
acik sistem olarak tantrnlanabillr (Owens ve Valesky, 2010). Aynca, STS
teorisinin ana unsurunu olusturan tom bilesenlerin bOti.inlOklO ele almrnas: ve
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evrimle§mesi

Blog Temelli Aile Katrum Modeli icin de ge9erlidir. Blog Temelli

Aile Katrhm Modeli'nde blogdan aileler ile okul (bgretmen) arasrndaki
iletisimfn saglanmasin1 rnurnkun kilan arac olarak yararlanilm1~ttr. Blog
remelli Aile Kanlrm Modelinin kendisi STS teorisinde oldugu gibi 9alt~ma alt
sistemini olu~turmu~tur. Personel alt bile~eni bu modelde ogretmen, aile ve
Cocuk olarak isimlendirilmi~tir. Teknik alt sistem bu modelin program, tasanm
ve yazrlim

gorevini

Ostlenen profesyonel ekip

olarak

tan1mlanm1$tlr.

Ogretmen bileseni ile profesyonel ekip bileseni kendi aralannda sOrekli
I

lletisim halindedirler. Bu uetisim aktif egitim sureclnin ba~lang1c1 oncesinden
baslayrp surec boyunca devam etmektedir. Diger bile~enler de kendi
aralarmda kar~tl1kl1 tletlsirnlerini sOrdOrmektedir. Aile ve_ cocuk bu modelde
ogretmenden sonra ikincil personel g6revini yOrOtmektedir. Aile 6gretmenle
cocuk arasinda kopru vazifesini yi.irOtmektedir. Aile, bu sistemde cocuk ile
dogrudan

iletisirn kuran etkinlikleri

yOrOten personel rolundedir. Blog,

ileti~imin saglanmasmda kanal qorevini yurutrnekte ev ve okul ile birlikte
modelin ortam bile~enini olu~turmaktadir. Ortam bile~eninde yer alan blog,
hem ortam hem de kanal gorevini Ostlenmekte, ogretmen aile arasmdaki clft
yonlu ileti~imi saglamaktad1r. Aynca, cccuk ile coklu ortamlar sayesinde
etkinliklerin yap1lmasmda kaynak ve ortam rolunu de ustlenmektedir. Blog
ortarru kendi icinde diger sosyal paylasim siteleri (Youtube gibi) ile baglant1
saglamakta ve aile ile ogrenciye daha zengin ya$ant1larm saglanacag1 ortarru
sunabilmektedir.

Modeli

olusturan

bilesenler

verilmi$tir.
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a$ag1da sernatik olarak

evrim18-{>mesi Blog Temelli Aile Katil,m Modeli ic;in de gec;erlidir. Blog Temelli
Aile Katrhrn Modeli'nde blogdan aileler ile okul (ogretmen) arasmdaki
ileti§imin saglanmas,rn mOmkOn krlan arac olarak yararlanilm1§t1r. Blog
emelli Aile Katrlrrn Modelinin kendisi STS teorisinde oldugu gibi cahsrna alt
sistemini olu§turmu§tur. Personel alt bile§eni bu modelde ogretmen, aile ve
Cocuk olarak'isimlendirilmi§tir. Teknik alt sistem bu modelin program, tasarrrn
ve yazrhrn gorevini

ustlenen

profesyonel ekip olarak

tan1mlanm1§ltr.

Ogretmen bileseni ile profesyonel ekip bile§eni kendi aralannda sOrekli
itettslrn halindedirler. Bu ileti§im aktif egitim sOrecinin ba§lang1c1 oncesinden
ba;;lay1p surec boyunca devam etmektedir. Oiger bile§enler de kendi
aralannda kar§1l1kl1 ileti§imlerini sOrdOrmektedir. Aile ve cocuk bu modelde
ogretmenden sonra ikincil personel gorevini yOrOtmektedir. Aile ogretmenle
cocuk arasrnda k6pr0 vazifesini yOrutmektedir. Aile, bu sistemde cocuk ile
dogrudan

ileti§im kuran etkinlikleri

yOrOten

personel roli.indedir. Blog,

ileti§imin saglanmasmda kanal gorevini yorotmekte ev ve okul ile birlikte
modelin ortam bile§enini olu§turmaktad1r. Ortam bile§eninde yer alan blog,
hem ortam hem de kanal gorevini Ostlenmekte, ogretmen aile arasmdaki gift
yonlu ileti§imi saglamaktad1r. Aynca, cocuk ile coklu ortamlar sayesinde
etkinliklerin yap1lmasmda kaynak ve ortam rolOnO de Ostlenmektedir. Blog
ortarm kendi ic;inde diqer sosyal paylasirn siteleri (Youtube gibi) lle baqlantt
saglamakta ve aile ile ogrenciye daha zengin ya§antllarm saglanacag1 ortamt
sunabilmektedir.

Modeli

olu§turan

bile~enler a§a91da

verilmi§tir.
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§ematik olarak

-

$ekil 1: Blog Temelli Aile Katrhm Modeli Cali~ma Sistemi

Blog

Temelli

Aile

Katrhrn

Modelini

gene!

olarak

su

sekilde

tarnmlayabiliriz. Blog Temelli Aile Katrhrn Modeli, egitimci ve ogrenenin farkl:
ortamlarda bulunduqu. anne-baba/ailenin ogrenme ve ogretme sureclerine
aracrlrk ettigi, ogrenme etkinliklerin, materyallerin ve yonergelerin Web Blog
(bilgisayar ve iletislirn teknolojileri) arac1l191 ile iletildigi, icinde hem yOz yuze
hem de aracih itetisirni banndrran, detayll sekilde planlama ve yonlendirmeyi
gerektiren bir modelidir.
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Blog Temelli Aile Kanlrrn Modeli'nde ileti~im

-

ileti~im nedir?
Alan yazm incelendiginde ileti;;imi ac;:1klayan bircok tan1mla kar;;1la§tr1Z.

Bu tanimlardan

birkac;:m1

belirtecek

olursak:

"insanlann,

toplu

halde

ya;;amaya ba§lamasmdan itibaren, toplumsal etkile§imlerde rol oynayan,
sembolik

mesajlann

kar§1l1kll ula§tmlmas1yla bazi anlamlan aralannda

payla;;malan surecidir." (Telman ve Onsal, 2005) §ektinde tanimlanacag1 gibi;
"Bir kisinin diger ki§iyle baglant1 kurma yoluyla kendini anlatmas1; anlamlann
insanlar arasmda ortak sembollerin kullanilmas1yla yer degi§tirdigi bir i§lem ."
(Adair, 2003) olarak da tan1mlanabilir. Aslmda ya§amak ba§II basina ileti§im
agm1, ileti§im etkinliklerini ic;:eren blr otavd«. Var oldugumuz andan itibaren
cevreyle

surekli

all§kanllklanm1zla,

ileti§im,
ileti§im

etkile§im

icme

gireriz.

c;:abalanm1zla ortaya

Ki§iligimizi
koyanz.

ileti§im

Bildiklerimiz

duyduklanm1z, yapabileceklerimiz ileti§im tavnm1zla belirlenir. Ki§ileraras1
ili§kilerin araci da ileti§imdir; anlamak, ogrenmek, anlatmak, ba§kalarma
ula§mak ic;:in ileti;;imi kullaninz. Usluata'nin da (1994) dedigi gibi kendimizle,
bir ba§kas1yla ya da ba§kalanyla surekf ileti§im ic;inde olmanm d1§inda
dinleyici, okuyucu ya da izleyici olarak da ileti;;im agmm kapsammday1z.
Cuceloglu'nun (2002) yapm1§ oldugu ileti§im tanim1 ise; "iki birim arasmda
birbiriyle ili§kili mesa] aus veri;;idir" ;;eklindedir. lki birim kaynak ve auci olarak
isimlendirilir. ileti§im kar§11lkl1 gerc;:ekle§en bir olgu oldugundan kaynak
duruma gore alter; ahci ise duruma gore kaynak konumuna gec;mekte ve bu
durum Osgood-Schramm dairesel ileti;;im modelinde goruldugu gibi sonsuz
bir dongu §eklinde surmektedir (Mc Quail ve windahl, 1997).
Yukandaki tanimlar incelendiginde genel olarak §LI ozellikleri ta§1d191
gorulur;
•

lletlsirrun bir sure<; oldugu,

•

lleti§imde en az iki farkll birey (birim) oldugu,

•

ileti§imde iletilen bir ic;:erik (mesaj) oldugu,

•

ileti§in;tde iletilen ic;:erigin cesitli sembollerle iletildigi,
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•

lletisirnde ic;erigin bir aracla (kanalla) iletildigi,

•

ileti~imin clft yonlu bir surec alma gerekliligi,
lletisimde bir arnac doqrultusunda

Yukanda

bir etkinin oldugu soylenebilir,

belirtilen ozellikler de goz onune almarak ileti$im genel olarak

"en az iki fark/1 birim arasmda, be/Ii bir amaca gore kod/ananlann (mesaj)
bir erecle (kanal) iletilmesi sonucunda olusen gift yon/0 bir sorer; olarak
tan,mlanabilir.

Bu surecte amac dogrultusunda kodlananlarm ahcrlar

tarafmdan doqru anlasilrp anla$1lmad191ahcilardan saglanan donutlerle
belirlenmektedir. Ayrica, iletil?imi engelleyen yanlrs anlamalar, c;evreden
gelen diger uyancrlar kisacasi iletlsirne engel olabilecek tom unsurlar da
guri..ilto olarak tarurnlanabilir.
llettstmde yer alan unsurlar $ekil 2'de gosterildigi gibidir.

---·--·-·
•' _,
!;,ekil 2: lletis'm SOreci

Grunig ve Hunt tarafmdan 1984 yrtmda literature kazandmlan iki yonlu
simetrik ileti$im modelinde arnac olarak karsihkf anlayrsrn onernine deginiyor
ve ilgili kamu ile g6r0$ ve enformasyon alt$Veri§i yonunde buyuk caba
gostermesi gerektigini one suruyor. Bu ileti$im stratejisini McQuail ve windahl
(1997), okulu destekleyen veya desteklemeyen ailelerle ve siyasal gruplar
gibi toplumdaki farklt gruplar arasmda diyalogu devam ettirmeye cahsan yerel
okullar tarafmdan da kullanilabilecegini one surmektedirter.
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Dengeli lieti~im

Sekil 3: iki Yonlu Simetrik Model (Grunig ve Hunt, 1984)

iki yonlu simetrik model gonderen/kaynak ile kamu'nun (kamular)
inisiyatifi ve gOcO daha esit bir sekilde paylastiklart iletif?im ili~kisini aciklar.
Bu modeli, amacrn sorunlan cozrne, catrsrnalan cozrne oldugu ve uzun
zaman

sOren iletisirn iliskisinin istendigi durumlara ozellikle

uygundur

(McQuail ve Windahl, 1997).
Blog Temelli Aile Katrlrrn Modelinde ise egitimi organize eden ve tom
etkinliklerin doqru yOrOti.ilmesinden sorumlu olan ogretmen esas kaynak,
egitilen durumunda olan ogrenci ise esas ahcidrr. Bu model okuloncesi
donern

cocuklarmm

duyulrnaktadrr,

egitimlerini

<;unkO

bu

hedef

donem

ald1grndan aileye

cocuklart

okur-yazar

de

ihtiyac

degillerdir.

Ogretmenden teknoloji kanali ile qonderilen mesajlan 9ocugun dogrudan
almasi mOmkOn degildir. Bu durumda aile araci rolO Ostlenmektedir. Blog
Temelli Aile Katrhrn Modeli'nde kullamlan iletisim yapismt daha iyi anlamak
i9in Sekil 4 incelenmelidir.
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$ekil 4: Blog Temelli Aile Katihrn Modeli Iletisirn :;,emas1

Blog Temelli Aile Katrlrrnh Modeli lletisirn $emas1 incelendiqimde
anne-baba/ailelerin

ogretmen

ile

ogrenci

arasmda

ogrenme-ogretme

sureclerinde aract rolunu Ostlendigi gorOlmektedir. bgretmen

tarafmdan

kodlanan mesajlar bilgisayar ve iletisirn teknolojileri arac1l191 ile (ki burada bu
ortam sosyal iletisim ortamlanndan biri olan bloqlardir.) araci ahcrya (anne baba/aile) iletilir. Araci ahci esas kaynakta ald1g1 mesajlan esas ahci olan
kendi cocuquna tekrardan kodlayarak iletmektedir. Anne-baba/aile esas
alicrdan ald1g1 donutleri ve qozfern sonuclanru e-posta arac1hg1 ile esas
kaynaqa iletmektedir. Tom bu surecte gOrOltu unsuru sOrecin her asamasrru
etkilemektedir. Kodlanan mesajlann araci ahci tarafrndan yanl1~ veya eksik
almrnast ve bu sekilde iletilmesi gibi durumlar gurOltoye ornek gosterilebilir.
Blog Temelli Aile Katrhrn Modelinde iletisirn ortarru olarak kullarnlan
Web Blog yoneticisi tarafmdan kisisel kullarurn arnacma gore tasarlanma
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ozelligi tasiyan sosyal paylasirn yap1sma sahip bir ic;erik yonetim sisternidir.
Bu sistemle ilgili bilgilere a~ag1da a91klanmaktad1r.

-

i(;erik yonetim sitemi
lsteqe gore uyartanrme ic;erigi olu§turrnak ve yonetirnini saglamak ic;in

kullanilabilen bag1ms1zicerik olu§turma arac;lanna i9erik vonetirn Sisterni adi
verilmektedir. Bir naska degi§le lcerik voneurn Sisterni kat1hrnc1 teknikleri ile
beige ya da benzeri i9eriklerin yarat1lmasma ve dOzenlenmesine yard1mc1
olan yaznrrn dizgeleri olarak tanimlanabilir. [cerik yonetirn sistemi, ortak
causrna gerektiren ortamlardaki i§ akrsim yonetrneyi saglayan i§lemleri
manOel veya bilgisayar tabanll yapabilmeye olanak tarur. Bu islemler: 90k
miktarda msarun payla§1rnll veriye ula§mas1 ve degi§tirmesine imkan verme;
eri§ilen veri icln rol tamrnu yetkilerin verilrnesini saglama; verinin kolay
saklanrnasm1 ve okunmasm1 saglama; tekrarlanan veri miktanni azaltrnak
i9in gerekli ortamlan saglarna; rapor yaz1lrnasm1 kolayla§t1rrna; kullan1c1lar
arasi ileti§imin artrnasm1 saglarna lcin tasarlanrn1§t1r.
[cerik

venenm

Sistemlerinin hepsi "kullan1c1" ve "i9erik yonetirni" ad:

altmda bazi temel ozelliklere sahiptirler. Kullanic1 yonetirni daha 90k

uve

hesaplan, yetki ve rol yonetimi ile ilgiliyken, ic;erik yonetirni sayrsal bilginin
bOtOnOni.i oiusturma, yaymlarna,

di.izenlerne, payla§rna, depolarna ve

raporlarna sOre9lerini ic;erir. PHP web prograrnla dilinin ortaya 91krnas1 ile
birlikte modern bir varhk yonetirn teknigi haline gelrni§ olan icerik yonetirn
sisternlerinin geli§irn oykOsOne krsaca bakacak olursak §LIOU goruroz. ic;erik

vonetm

Sistemi kavrarru ilk olarak web sitesi hazirlarna ve yonetme

fonksiyonu icln kullan1lrn1§t1r. Onceleri hircok organizasyon kendi i9erisinde
amaclart dogrultusunda yaz1hrnlar geli§tirmi§tir. Web sitelerini dOzenleyen bu
ufak si~ternlerin bir pazar olu!_?turabilecegifikri ilk kez 1995 yrlmda belki de
hala en kalabahk icerik grubuna sahip olan CNET firrnasmm kendi i9erik
yonetim sisterninin geli§tirilrnesi i9in Vignette firrnas1 ile anla§rnas1 noktasmda
ortaya 91km1§ttr. Boylelikle Vignette firmast ii;erik Yonetirn Sistemi kavrarnm1
bir sektor haline getirrni§tir. Zamanla kendi igerisinde portal sisternleri, wiki
sisternleri, web tabanll groupware vb. alt dallara ayrilan endOstri gOnOmOzde,
halen geli~irnini sOrdOrmektedir.
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Bir

lcerik

DokOmanlar,

Yonetim

filmier,

Sisteminde

resimler,

telefon

veri

numaralan,

Yoaetim Sistemi genelde veriyi kaydetmek,
ve yaymlamak

icin kullarultr. Sistem,

herhangi

bir

bilimsel

~ey

olabilir.

veri vb.

lcerik

kontrol etmek, qozden gegirmek

Merkezi bir veri ambannda

9all~1r ve

yeni eklenen dosyalara surum bilgisi ekler.

Blog

Blog, genellikle gOncelden eskiye dogru srralanrrus yazi ve yorumlann
yayrnland191, web tabanh bir yayrnt belirtir. <;ogunlukla her gonderinin
sonunda yazann ad: ve qonderi zarnam belirtilir. Yayrnctrun sec;imine gore
okuyucular yazilara yorum yap1labilir. Yorumlar, blog kOltOrOnOn cok onernli
bir dinamiqidir: bu sayede yazar ve okuyucular arasmda ileti~im saglanir.
ilk bloglar elle vazihp gOncellenirken, bugOn bu i~ lcin ozel yazrlrms
yaz11!mlarkullanilmaktadir. Bu yaz1ilmlardan baztlan bir blog servisi saglay1c1
sitenin alt alan adlan olarak yarattlabilen. bazilan ise kullanicmm kendi
sunucusuna kurup gal1~tirmas1gereken yaz11lmlardir.

Blog'un gecmi~i

Bloglarm ic;erigi geleneksel internet ic;eriginden farkl1ilk gtisterdigi icin
sadece bloglar icin kurulrnus ozel indeksleme mekanizmalan ve arama
motorlan bulunrnaktadtr. Technorati en basanh blog teknolojilerinden biridir.
Aynca Google Blog Search admda bir blog arama motoru i§letmektedir. 2005
y.hnda Verisign tarafindan satm ahnan Weblogs.com, di.inyanrn en bOyi.ik
blog ping servisi olarak tom internet indeksleme mekanizmalanna

veri

saglamaktad 1r.
Bloglann
baslamasr

ve

kutlanuru 1999 y1hnda Blogger'rn bu hizmeti vermeye
kisa

sure

sonra

bunu

Ocretsiz hale

getirmesi

ile

yayginla~m1§t1r. 2003 y11i Subat aymda Google, Blogger'1 satin aldr ve
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Google

arac 9ubuguna,

ziyaret

edilen

sayfanm

adresini

dogrudan

bloga

girmeyi saglayan 'Blog This!' tusu yerlestirdi.

-

Kullanicrnm

kendi sunucusuna

kurarak 9al1;;t1rd191 blog yaz1l1mlannda

WordPress liderdir. Kokleri ve qetisirni 2000'1i yrllann basina dayanan
Wordpress, GPL lisansrna sahip acik kaynakll, Ocretsiz dag1t1lan; Php ve
MySQL ozerine kurulmus bir kisisel yaymlama/blog sistemidir. Wordpress'i
kullanmak icin yazrhm uzmaru ya da webmaster olrnaruz . gerekmez.
Wordpresle blog olusturmanm Ocretsiz ve Ocretli olmak Ozere iki yolu vardir:
Birincisi

trpki

digerlerinde

oldugu

gibi

bir

hesap acarak,

site

adr.

Wordpress.com seklinde bir blog kurmaktrr ki bu tamamen Ocretsizdir. lkincisi
de domain ve alan adt kiralayarak bunlarm Ozerine Wordpress kurmaktrr, bu
sekilde yapt191niz zaman www.siteadr.com gibi bir adresiniz oldugundan
blogunuz daha profesyonel gorOnecektir. Wordpress'in en bilinen ozellikleri 5
dakikallk kurulumu ve pratikliqidir.
Ba;;lang19ta yola basit bir blog sistemi olarak 91km1§ olan Wordpress,
hali hazirda dOnyada en fazla tercih edilen icerik yonetlm sistemidir. Bu
basarrmn altrnda yatan temel taktor ise yonetici ara yuzunun kullaruci dostu
olmast ve Ost sOrOmlere uyarlanmasmm

kolay olmastdtr. Wordpress'in

kullanrrn kolayllgrnm ke;;fedilmesi dOnya Ozerinde bircok kullanicmrn yeni
eklenti ve buesenler Oretmesine neden olrnustur. Ba~lang1g duzeyindeki
[cerik Yonetim Sistemi kullarucilan icin uygun bir secim olan Wordpress,
farkh temalar ve gerekli eklentiler (plugin) yardmuyta sitenizi bir r;evrimic;i
dergi

veya

ausveris

sitesine

donO;;tormenize

(<;elik,2011).
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olanak

sunmaktad1r

SOLUM 3

YONTEM

Bu bolurnde arastrrmarun modeli, eylem arastrrrna sOreci, ortam,
kat1hmcliar, verilerin toplanmas1 ile verilerin 9ozOmlenmesi ve yorumlanmas1
alt ba~llklarma yer vernrntstir.
Blog

Temelli

Aile

Katrhm

Modelini

aile

gorO§lerine

gore

degerlendirmeyi amaclayan bu ara§t1rma, uygulama ile arasnrrnavr bir araya
getirdiginden

dolavi eylem arasnrmasi

arastirrnast,

uygulamada

ortaya

bic;iminde desenlenmi~tir. Eylem

cikan

sorunlann

anla§ilmasma

ve

96zOlmesine yonelik olarak uygulay1c1lanntek baslanna ya da bir ara§tirmac1
ile birlikte uygulama sOrecini causrnaianru icerir. Eylem ara§tirmasmda esnek
bir yapt soz konusudur. Ara§tirmacmm veriye yakm olrnasr, sOreci yakmdan
tarnmast ve sOrdOrmesionemlidir.
Eylem arastrrmas: surec odaklidtr. Belirli bir sOrecin kendi ortarrn
i9inde uzun bir sure 9al1~1lmas1 ve odaklanilan soruna ili§kin veri toplanmas1
soz konusudur. Boylece soruna ili§kin qelisrneler. degi§imler ve ortamda yer
alan bireylerle etkile§imler aynnt1II ve derinlemesine anla§ilabilir. Sorunun
anla§1lmas1ile c;ozOm sec;enekleri ortaya crkacak ve bu secenekier yine elde
edilen veriler 9er9evesinde degerlendirilerek en uygun alternatif secllecektir
(Y1ldmm ve $im§ek, 2006; Patton, 2002).

Eylem

arastrrmasr,

anlamak, ilmi cahsmalara
uygulanabilir,

sosyal

yap,

ve

mOnasebetlerin

katkida bulunmak gibi hedeflerden

ozelliklerini
ziyade, pratik,

somut cozurnter getirecek neticeler elde etmeye yonelik olarak

yapnan veya yaptmlan sosyal arastrrrnalardrr

Yrldmrn'a
basamaklardan

ve $im$ek'e

(2006)

(Seyyar,2003).

gore,

eylem

arastrrmas:

sureci

su

olusrnaktad rr:

a) Arastrrrna problemine

karar verme ve sorulan belirleme

b) Veri toplama ve alanyazrm tarama
c) Veri analizi ve yorumu
d) Eylem uygulama plan, ve izleme plam qelistirrne
e) Eylem plarurun uygulanmas,
f)

Uygulamanrn

analizi,

ve izlenmesi

degerlendirme

ve

yeni

eylem

plaru

hazrrlarna
Eylem arasnrmasi
kar$1la~t1g1

sorunlara

girmektedir.

Bu

6gretmenlikte

standart

sureci ic;:erisinde ogretmen kendini sorgulama

bir arastrrrnacr

caba

etkili
ogretim

gozOyle cozurn arama

ogretim

ic;:in

becerilerden

oldukca

cabasi

onemlidir.

ve

icine
<;onkO

ve standart 6grenci tiplerinden

soz etmek artrk rnurnkun degildir. Her ogretmen kendi siruftnda farkh bir
durumla ve farkll sorunlarla kars: karsryadrr, Bu problemlere tek tip cozurn
uygun olmayabilir. Bir arastrrrnact olarak kendi srruf ortarm icinde problemi
irdeleyebilen ve cozurn arayrslan icinde olan ve bu cozurnleri deneyen
ogretmen "iyi ogretmen" olmaya adaydrr, Bu tor ogretmenler arasnrrna ile
uygulama

arasmdaki

ucururnu

yok

edebilen

ve

arastrrmayi

uygulamalannm bir parcasi haline getirebilen ogretmenlerdir

kendi

(Yrldrnrn ve

$im~ek, 2006).
Geleneksel

olarak

ogretmenlerin

buyi.ik

c;:ogunlugu

kendilerini

arastirmaya uzak gormekte veya baskalan tarafmdan yaprlmis arastrrrna
sonuclanru kendi srruflarmda uygulamakta guc;:li.ik c;:ekmektedirler. Oysa
eylem

arastrrrnasmm

ogretmenler,

kendilerine

kendi ogretim

sunduqu

sureclerine

yaklasim

cercevesinde

elestirel bir gozle bakma, bu

sureclerle ilgili arastirma srrurlart belirleme, veri toplama, sonuclan analiz
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,~,

etme

ve

buna

gore

iyile§tirmeye

yonellk

onlemler

alma

olanag1

bulabilmektedirler. Ayrn zamanda, eylem ara§t1rmas1yapan ogretmenler yeni

--

uygulamalari oaylasrna ve bir ekip olarak uygulama ve ara§tirma yapma
konusunda da kendilerini donanm1$ olarak alg1lamaktad1rlar (Y1ldtnm ve
$im§ek, 2006).

Ara§ttrma Problemini Belirleme
Eylem ara~tirmas1, bir arastrrma

konusu ve bu konuya ili§kin

problemin belirlenmesi ile bastar. Bu ara§tirmada, Blog Temelli Aile Kat11tm
Modelinin aile g6r0$1erine gore degerlendirilmesi ama9lanm1§ttr.
Arasnrma probleminin belirlenmesi a~amasinda 2011-2012 ogretim
y1l1 gOz doneminde okula kayrt yaptiran ailelere okulda yeni olu§turulacak
internet sitesi Ozerinden verilmesi d0$0nOlen hizmetler srralanrrus ve bu
hizmetlerden uygun gordOklerini i§aretlemeleri isternistir. Ayrica, kendilerinin
de onerileri varsa belirtmeleri istenmi~tir. Anket ~a11$masma okula kayrt
yapt1ran ailelerden 57'si cevap vermeyi kabul emustir. Buna bagl1 olarak elde
edilen sonuclar a$ag1daki gibidir.

Tablo1: Ailelerin Okul WEB Sitesi Hizmetlerine ili~kin Goru§leri

internet uzerinden;
Qgretmen - aile ileti~im ortami yarattlmah
Ok:ul yonetimi - aile [letisim ortami yaratilmah
Duyuni!ar verilrneli
C::ocuk geli~imi ve egitimi ile ilgili ailelere bilgi verilmeli
Egitici ev etkinlikleri verilmeli
Ders prograrrn ve simf etkinliklerinden haberler verilmeli
Etkinlik fotograflari -videolar1 yayrrnlanmalI
Qgrencilerin haftahk geli~meleri hakkma bilzi verilmeli
Ailelerin okul - suuf etkinliklerine yorum ve oneri
yapabilecegi ortarn saglanmali

Evet
f
35
27
34
34
28
40
30
31

%
61.4
47.4
59.6
59.6
49.1
70.2
52.6
54.4

27

47.4

Bilmiyorum
Hayrr
%
f
%
f
26.3
15
12.3
7
26.3
15
26.3
15
26.3
15
14
8
26.3
15
14
8
26.3
14 24.6 15
26.3
15
3.5
2
26,3
15
12 21,l
26,3
15
11 19,3
15

26,3

15

26,3

Eide edilen bulgular l$1gmda okul Web sayfasma bir Web Blog entegre
edilerek olu$turulan ortam Ozerinden ailelerle sekiz hafta sOrecek bir 9ali§ma
yOrOtolmeye karar verilmi~tir.
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Ortam

Ara§tirma 2011-2012 ogretim y11tnda Lefko§a'da Yeni Yuzytl Anaokulu
aileleriyle Okul web sayfasma entegre edilen Web Blog arac11tg1 ile
g e rcekles ti ri Imi§ ti r.
Web blog ortammm haz1rlanmas1
Okul - Aile ileti~imini saglamak tcin ilk olarak Word Press blog servis
saglay1c1http://wordpress.com adresinden kay1t yapt1nlm1!;,t1T. Kayit i§lemi ve
web sitesinin saglad1g1olanaklarla blogun kullanimma ili§kin bilgiler a~ag1da
asarnau olarak verilmi~tir.
Yeni Yuzyrl Anaokulu web sitesi altma yerle~tirilen Wordpress bloguna
"Yeni YOzy1! Anaokulu Ouyuru Takip Sistemi" aoi verilmi§tir. Blog ana
sayfasmda 9all§maya kanlan aileler i9in genel haberler yayinlanm1~tir. Yeni
haberler, etkinliklerle

ile ilgili ailelere duyurulmas1 gerekenler

hep bu

sayfadan duyurulmu!;,tur. Aynca ana sayfada yan bolumlerde, son haberler,
Faydall siteler, sayfasm1 geli§tirenler, ileti~im, en fazla t1klananlar ve son
yorumlar

ba!;,llklan altmda site ile ilgili bilgiler verilmi~tir. Bu sayede

kullan1c1lar site i9eriklerine daha kisa yoldan ulasma ve ana sayfadan tom
siteyi takip etme imkanm1 elde etmi~lerdir.
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Yeni

Vii-zytl Anaokulu

Resirn I: Ana sayfa

Btog'un Ost menusunde ogrencilerimiz,

etkinlikler, okulumuz, proje

hakkinda ve vardirn sayfalan igin baglant1lar bulunmaktad1r.

Resim 2: Ust Mentt

Ogrencilerimiz; Bu baQlant, altmda ,a11,maya katilan her bir ogrencinin
ki,isel

sayfasma

u1a,1lan baQlant1lar bulunmaktadtr. i;:ocuklann kisisel

sayfasmda, ,a11•ma boyunca yapt1Q1 etkinlik oronleri sergilenmi,tir. Aileler
,ocuklann1n

yaymlanmas1m istedikleri

bilgilerini koordinat6r ogretmene
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ilettikten

sonra

koordinator

ekleyerek

yaymlarrustrr.

ogretmen,

bu

Her ogrencinin

bilgileri

ogrencinin

sayfasrna

sayfasrrn altmda yorum yapabilmek

i~iLL.bir bofum mevcuttur. Siteyi ziyaret eden herkes bu bolOmden o sayfa i/e
ilgili

dO~Oncelerini

yaymlanabilmesi
(koordinator

yaymlayabilmektedir.

site yoneticisinin

ogretmen)

uygun

Ancak

yapilan

onayt ile olabilmektedir.

gordOgO

yorumlann

yorumlarm
Site yoneticisi

yaymlanmasrna

izin

vermektedir.
Yienl Yu;ey'd Ao~okuJu

Sekizinci ffldta

Xa~S.U:::.~k~tiam~:~'l~~~m!si.::~ci:i:·ar.n,:l12

----- :;,_~.:!ayit~-~~ .... ~~:_ilip,~-

-

·-

Yonnn yapm

Resim 3: Kisisel Sayfa

Etkinlikler:
onqorulen

Bu sayfada

etkinlikler

her hafta ailelerin 9ocuklanyla

yaymlanmaktad1r. Etkinlikler sayfasrnda

etkinliklere iliskin aciklarnalar ve baglantllar yer alrnaktadrr.
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yaprnast
o haftaki
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Resim 4: Etkinlik Sayfas1

Okumuz baglantts1 altmda okulurnuzun tarih9esi, vizyonu ve rnisyonu
ile ilgili bitgiler verilrni§tir.

i't:1!:JitG'l,JL~i:lt~Z~i;,..-o~

s"""'1

~.,a"IOJt

Jid~#z
~~gii
.4Jio.obdu
<fflllon

gilZfde srwtfl.,.-btden
ou:m ,,..
Fazu
.R>l~@:'ibt de ·tlDgUP
Qrlakiiifik
i;uaman xod ·1,Six1,nl
bin~t,
aace~
Mlgocin run ik
~
i~ol:1<111....,. ee
~
or.

yaprnaJcta¥<h-

Resi.m 5: Okulumuz

Proje hakkinda: Proje hakkinda baglant1sinda proje ile ilgili ailelere
yonelik haz1rlanm1§a91klamalar vardir.
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Proje Hakianda

AILE

KATILIMLI UZ.AKTAN EGITI'M
UYGULAN[A.SI

Be !;3bpna .0, am.a,Jad,gumx; ,,.
ilgile.oml<,~bnin il$Udanbirp~

8" ~
·~prop.,m,

.U.!mmai ~
olmmm ,~.

eptimlari ile dab>.

,aklnd=

.s!zlu,,.=~
o!Jtimi,,l .nilo plmhbit 1ekild•
,ilrt!tebllm,jili' !;in ""'1%
bir p~
1,aml,,hi;8'l proy-un S3j"5inde l"cut==
,@timi De yu,rul,.n
"' nmmla. IilielildI g,,¢meimkaru bu].rus,nit.
Ayttc>; be.
n.rtd dilnemler<J< ol<nl <>lank °,,ip>,:¢mu ~m.JM
!QI< de bu: "'"1W

.•·i.~""'""'""'"''~:..,,,.'"'"'"'"'•~z~"'"'·'.-'"'"""""''·"''··•0";1;,,-",~,:;.,.~'
--------------------------------------~-

.--

Resim 6: Proje Hakkmda

Yardirn: Yardrm baglantisinda

ise ailelerin siteyi kullanmaya veya

etkinlikleri surdurrneye lliskin lhtiyac duyduklan bilgiler yaymtanrrustrr. Bu
bolum ailelerden gelen taleplere gore duzenlenrnistir.

Yeni

Yu:zyil

Anaokulu

.,,~,-~· r,i!=":~~~;~--~- .·

----·

-.

Y~l:rit

Stk<;a Sorulan
:s.J Xoo~

~c;,~r-a~_°!'.ihat
.ij. Si'C2l:ful. zi)~
~d.D::Ulantr~~

Soru:ia,:-

a11--e~.c.2SU·uet1p.m.

~?

Ekb;oAJu Ile 11~ k:an~
-Qdt.rint: uot. y.zar.i.k.. Zi~~~

ile~
defrl!'rin.11

Resim7: Yardirn
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Y~niYQzy1I Anaokutu

ProJe i-laki<liida

AiLE KATILIMLI UZAKTANEGiTtM
UYGULM.1.ASI
Be~
ik, ~~
,., .U.!erlmm~
ilgilwml<~hnin~birp~olmanms~.

ejitiml,ri ile dahayakuldan

,oo,t=,mm

Btt miaj> ..wu-e,
•ifliminl ~
p1m1t bit 1e1:0de 1,,iro1eiiilm,;,;, 1.;n ""1<!z
"l>aJ\i&lil: bfr. prngru,,. haml.wk Ira proyam s.yo;lnde 1ocu~
eptiml Do y,l<lruim
ilgil.erumils~k. ve ammla.. tiltellldI ~~imkaru
buhCci::s;nm. Ayn~ bu
piop,,,,,,iw:k! donemlerd• olrnl }~p-.!opmu.. ~na);u: !Qi! de b!r z,.nln

.i.:.""""'"""""'"''"'~~""""'""'=-±l-·,;,;,,,""'"'""™"''""''··•·'',,.,.,,,,..";~w,1c~ Resim 6: Proje Hakkmda

Yardrrn: Yardrm baqlantrsrnda ise ailelerin siteyi kullanmaya veya
etkinlikleri sOrdOrmeye itiskin ihtiyac duyduklan bilgiler yaymlanmrstrr. Bu
bohim ailelerden gelen taleplere gore duzenlenrnistir.

Veni

Yuz:ytl

Anaokuiu

Y&l"d•m

s,'.l;c,;a S.o.u).a.n.

Soruia,r

;s.)JCoo~l5t,.-e~.n..asil·nl!'t4iJn~?

lmq-~r-0"~.'!',;-ibat

E;JazoAJ,u:lle 11~ bn~

;aj.Si'buifu. 2:i.)~-didte~
:a.dn:nlan6~.it;in

Il!Of.ya;z.acik...

Zi~

~t:tp.i:n, kurab~
defreri.Da a,:;,t'.\r.azabfknek
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Resim7: Yardirn
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Egitici Filmlerin Geli§tirilmesi
Ara~t1rmada,

"Ya~ad1g1m

Olke

K1bns"

Onitesine

bagll

30

olarak

animasyon destekli egitici filmlerin haztrlanmasma ili~kin stirec a~ag1daki gibi
geryekle§mi§tir.
·ljndigi ozere, baz: 6grenciler gorsel betimlemeler yoluyla daha kolay
~renmekte,

hatta sozel yolla daha kolay ogrenen ogrenciler bile bazt

amlart 6grenmede gorse! destege ihtiyac; duymaktadtrlar (Seferoglu,
0(~~~\i\
'l~~)- C)~~e'\\ll~e~\ffi\"'ll\\,
~b~~\\.'\\\\. ~~\m~,~1~\'\\'\\\\~i.m~, \<...a\<...lama,
1,5'ini dokunma ve % 1'ini tatma du)'ulanrn1z\a edinir\z \y\\en\\, '\ 9'o'o'). 'ou
verilerden de anla~1lacag1 uzere ogrenilenlerin % 94'0 gibi bOyOk bir cram
qorrne ve isitme yoluyla edinildigi gorOlmektedir.

Bilgisayarlann ve dijital

teknolojilerin gorsellige getirdigi katkilar gorse! ogelerin egitimdeki onemini
daha da arttirmakta (Seferoglu, 2006) ve ogrenmede onemli olan qorme ve
lsitrne duyulanm1za yonelik ortamlann hazirlanmasma irnkan saglamaktad1r.
Alanda yap1lan c;all§malar incelendiginde videoyla ogrenmenin bOyOk gruplar
icinde utanan, konu§maya 9ekinen 90cuklar lcin guvenli, yuz yuze ileti~imin
risklerini tasrrnayan bir ogrenme yontemi olabildigini vurgulamaktad1r. Aynca
okutoncesi ve ilkokul c;agmdakiler lcin bir dil ogrenme materyali haztrlarnak
dO§OnOldOgOnde c;izgi filmlerin

c;ekici oldugunu belirtilrni§tir. BOyOleyen

hikayeler ve rnaceralann ic;inde hedef dilin yaltn bir §ekilde sunumunun c;ocuk
izleyicilerin dikkatini c;ektigini ve program, anlamak icin motive ettigini belirten
Jylha ve Laidea, (1994), bilginin hem qorse' hem de isttsel olarak yalm bir
§ekilde sunulmastntn, seyrederek ogrenenlere soz konusu dili kullanmaya
irnkan verdigini
Egitimde

ve kavramasma

etkile~imli

gorse!

yard1mc1

materyaller,

oldugunu da vurgulamt§ttr.
animasyon

destekli

videolar,

canland1rmalar ve qercek goruntolerin kullanilmas1 ogrencilerin derse kars:
ilgisini

arttirmakta,

kendilerine

6grenme

motivasyonunu
olanaqt

yOkseltmekte,

yaratmakta,

ogrencilerin

ogrenmelerinde

kendi
kaltc1llg1

artirmaktad1r (Yang, Chen, ve Jeng, 201 O; Ekizoglu ve Ekizoglu, 2011;
Korakakis, Pavlatou, Palyvos, ve Spyrellis, 2009; Lin -, ve Atkinson, 2011;
Ekizoqlu, Ekizoglu, ve Mesaryalt, 2011 ). Egitimde bu den Ii oneme sahip
gorsel materyallerin 9alt§man1n uygulama oncesi bolOmOnde, 9alt~mada
kullanilacak egitim hedefleri, i9erikler ve etkinlikler hazirlanmt§tlr. Bunlara
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ili§>kin

uzman gorO~leri almmrstir.

animasyon

filrnleri

191n

Belirlenen egitim iceriklerine uygun

senaryolar

haztrlanrrusnr.

Hazirlanan

bu

-

senaryolardan bir tanesi tarnarnlanarak ornek bir ckuloncesi ogrenci grubuna

izleti'rnis ve onlarm bu animasyon destekli egitirn filmine ve filme ili~kin

etkinliklere yonelik tepkileri gozlenmi~tir (Ekizoglu, Ekizoglu ve Mesaryall,
2011 ). Eide edilen bulgular t§tgmda egitirn filrnlerinin senaryolan tekrar
gozden qecirilerek hazrrlanrrustrr.

Katrhmcrlar

Bu arastrrmada arnach orneklerne yonternlerinden benzesik (homojen)
orneklerne ku'larulmrsur. Amaclt orneklerne, nitel arasttrmalarda kullanrlan
orneklerne yontemlerinden biridir. Bu orneklerne ycnterni, zengin bilgiye
sahip oldugu dusunulen durumlarrn derinlemesine cahsrlmasma olanak
vermektedir. Benzesik (Homojen) orneklerne yonterni kOc;Ok, benzesik bir
orneklern olusturrna yoluyla belirgin bir alt-grubu olusturmaktrr (Yrldmm ve
$im§>ek, 2006).
Bu arastrrma 2011-2012 ogretim yilmda Yeni YOzy,I Anaokulu'nda
ogrenim qoren ogrenciler ve ailelerinden (n=20 aile) olusan bir cahsrna
grubuyla

yurututmustur.

Cahsrnarun

internet

ortammda

yOrOtolecek

olmasmdan dolayr evinde bilgisayarr ve internet baglant1s1 bulunan, aile
bireylerinden en az birinin bu araclan kullanma becerisi olan ve sekiz hafta
surecek calismaya gonOIIO katrlmayr kabul eden aileler ve cocuklan dahil
edllrnistir. Buna baglr olarak a~agrda ozelfikleri verilen aileler ve ailelerin
cocuklan calisrna grubunu olusturrnustur.
Tabla 2: Cahsrna Grubu

!'

Aile

Ogrenci
Cocuk

r Ad:

Cinsiyeti

Saytsi

Anne

y~

Baba
Egitim
Durumu

Meslegi
Kres
Ogretmeni
Sa~
Elemam

y~

Egitim
Durumu

34

Lise

33

Universite

I
I

KB

E

2

32

Universite

!i

K3

E

I

30

Lise

: K.4

K

1

34

Universite

Ev Harumi

33

Universite

i
, Kil

K

2

39

Universite

Ogretmen

44

Yuksek
lisans

; Kl6

K

2

29

Lise

Ev Harumi

47

Meslek
lisesi

i

''

I

47

Meslegi
Serbest
Meslek
Elektrik
Mnhendisi
Makine
MOhendisi
Ziraat
Yuksek
Muhendisi
Elelctrik
Teknisyeni

Tablo 2 devam
Aile

Ogrenci
Cinsiyeti

AdJ

" Kl3
Kl4
K18
Kl5

Cocuk
Sayist

E

2

E
E

1
2

E

2

Baba

Anne

y~

Egitim

Durumu
Universite

Ev Hammr

40

Ilkokul

38
54

Lise

42

Lise

29
24
33
42
38
41

Ev Ranum
Emekli
memur
Sekreter
Ev Harumi
Memur
Kuafor
Gazeteci
Ev Harumi
Yonetici
Memur

50
41

Oniversite

E

2

35

K20

E

2

29

Lise

E

K

5

E

2

K
K

I
l

K

K5
K7

I

E

2
2

25

36
47

Lise
, Universite

30
25
36
51
44

Meslegi

Durumu
Oniversite

Ev Ranum

K17
K6
Kl9
Kl
K9
Kl2
K2
KIO

2
2

Egitim

y~

Lise

38
29

Lise
ilkokul
Lise
Ilkokul
Lise
Lise
LiseUniversite

K
K

Meslegi

Ekonomist
Serbest
Meslek
Tornaci
Resto ran

Ilkokul

Sahibi

31
36

Ortaokul
Universite
Lise
Universite
Lise
Askeri Okul
Universite

Memur

30

Lise

Sekreter
Ogretmen

42
38

Ortaokul
Universite

50

Mermerci
Berber
Memur
soffir ··
Yonetici
Emekli
Astsubav
Mimar
Serb est
Meslek
Saline Dekor
Memur

Sekiz Haftahk Egitim Sureci
Bu asarnada egitim sOreci ile ilgili bilgi verilecektir.
Sekiz haftahk egitim sOreci okul oncesl programmda

yer alan

"Ya~ad191m Olke Kibns" Onitesi ile strurlandmlrrustrr. Bu Oniteye iliskin
kazarurnlar asaqrdaki gibidir.

Tabla 3: Sekiz Haftalrk Egitim Surecl
Hafta 1
Kazarumlar
-Yasadigi iilkenin bir ada
oldugunu bilir.
-Yasadigi iilkenin ad1D1 soyler.
-Kibns adasinin kuzey ve
giiney olarak ikiye
bolundugiinii bilir.
-Turklerin adamn kuzeyinde
yasadigim soyler,
-Kibns haritasim tarur.
-Harita uzerinde ilceleri
gosterir.

Film 1: Zoko Kibns Adasi'nda
Etkinlikler
Etkinlikler
Turleri
Izledigim filmin resrnini
Mas a
9iziyorum
Cahsmasi
Kibns haritasmi taniyahm
Arastirma

Kibns kiiltiirtine ait cocuk
oyunu arastirahm, ogrenelirn,
oynayahm

Uygulama

Benim kosem
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Degerlendirme
Aile Gozlem
Formu
Aile Gozlem
Formu

Tablo 3 devarn
Hafta2-Hafta3
-Lefkosa'nm baskent oldugunu bilir.
-Baskent'te devlet dairelerinin ve
kummlanrun oldugunu bilir.

-Kurban bayramuun dini bir bayrarn
oldugunu bilir
-Kurban bayrammda yapilanlan ve
neden!erini fark eder

Hafta4

-Aile Paylasim Gtinil Etkinligi

-Lefkosa'nm tarihi yerlerini gordtigti
zarnan tarur/aduu soyler.

Film 2: Zoko ve bilge'nin Lefkosa Gezisi
Izledigim filmin resmini
Mas a
ciziyorum cizgi calismasr
Calismasi
Bayragnmzi tamyahrn
Lefkosa'yla ilgili bir
Arasnrma
§ arla/tiirkii din]eye I im
Arasnrma

Kurban bayrarru ile ilgili
bilgi edinelirn

Gezi
Gozlem

Kurban Bayrarru

-Adaya ozgti belli bash meyve ve
sebzeleri tamr/adun soyler.
-Adaya ozgti belli bash cicekleri
tanir/adnu soyler

Hafta6

-Sehir ve koy arasindaki farklan
aciklayabilir.

Hafta7
-Girne ilcesini tamr.
-Girne ilcesini diger ilcelerden aynt
eder/gordugu zaman ilcenin adim
soyler
-Ilceye ait onemli tarihi ve turistik
yerleri gordtigti zaman tamr.

Aile Gozlem
Formu
Aile Gozlem
Formu

Film 3: Lefkosa'nm tarihi yerleri
Belgesel: Tarihimizden Esintiler ve R. R Denktas ile
Soylesi
Aile Grup
Gorusmesi
Tuz Seramigi Yapuni
Video Kaydi
Mas a
Cahsmasi

-

Gezi
Gozlem
Hafta5

Aile Gozlem
Formu

Haydi resirn yapahm
Bilge ve zoko 'ya rehberlik
edelirn

Aile Gozlem
Formu

15 kasim cumhuriyet
bayrami

Aile Gozlem
Formu

Film 4: Zoko Kibns'ta yetisen bitkileri arasnnyor
Meyve ve sebze!eri
ayirahm.

Mas a
Cahsmasi

Aile Gozlem
Formu

Aile Gozlem
Formu
Aile Gozlem
Uygulama
Meyve salatasi
Formu
Film 5: Zoko'nun maceralan Sehir ve koy yasarm
Gezi
Gozlem

Zeytinin sertrveni (gozlem)

Mas a
Calismasi

<;iftlik hayvanlanni
taniyahm
Hayalirndeki koyu
ciziyorum

Aile Gozlem
Formu

Gezi
Goz!em

Sehir turu yapiyorum

Aile Gozlem
Formu

Uygularna

Dar-genis oyununu
oynayahm

Film 6: Zoko ve Bilge'nin Girne Gezisi
Mas a
Cahsmasi

Cizgi cahsmasi

Gezi
Gozlem

Gezelirn ogrenelim

Uygularna

Kagrnan gemi yapmu
Zeytinli yap l1Ill
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Aile Gozlem
Formu

Tablo 3 devam
Hafta2-Hafta3
-Lefkosa'nm baskent oldugunu bilir.
-Baskent'te devlet dairelerinin ve
kurumlanrun
oldugunu. bilir.
..•...

-Kurban bayrammm dini bir bayram
oldugunu bilir
-Kurban bayrammda yapilanlan ve
nedenlerini fark eder

Hafta4

-Aile Paylasun Gil.nil Etkinligi

-Lefkosa'nm tarihi yerlerini gordiigti
zaman tamr/aduu soyler.

Hafta5
-Adaya ozgu belli bash meyve ve
sebzeleri tarur/adnn soyler.
-Adaya ozgii belli bash cicekleri
tanir/adnu soyler

Hafta6

-Sehir ve koy arasindaki farklan
aciklayabilir.

Hafta7
-Girne ilcesini tamr.
-Girne ilcesini diger ilcelerden ayrit
eder/gordugu zaman ilcenin adim
soyler
-tl.9eye ait onemli tarihi ve turistik
yerleri gordligii zaman tamr.

Film 2: Zoko ve bilge'nin Lefkosa Gezisi
Izledigim :filmin resmini
Mas a
9iziyorum cizgi cahsmasi
<;~mas1
Bayra~
tarnyahm
Lefkosa 'yla ilgili bir
Ar~a
~arla/ttirkii dinleyelim
Arastirma

Kurban bayrami i!e ilgili
bilgi edinelim

Aile Gozlem
Fonnu
Aile Gozlem
Fonnu
Aile Gozlem
Fonnu

Gezi
Kurban Bayrami
Gozlem
Film 3: Le:fko§a'.run tarihi yerleri
Belgesel: Tarihimizden Esintiler ve IL IL Denktas ile
Soylesi
Aile Grup
Gorusmesi
Tuz Seramigi Yapmu
Video Kaydi
Mas a
Cahsmasi
Gezi
Gozlem

Haydi resim yapalim
Bilge ve zoko'ya rehberlik
edelim

Aile Gozlem
Formu

15 kasnn cumhuriyet

Aile Gozlem
Formu

bayrami

Film 4: Zoko Kibns'ta yetisen bitkileri arastinyor
Mas a
Cahsmasr

Meyve ve sebzeleri
ayirahm.

Gezi
Gozlem

Zeytinin seruveni (gozlem)

Uygulama

Meyve salatasi

Aile Gozlem
Formu
Aile Gozlem
Formu
Aile Gozlem
Formu

Film 5: Zoko'nun maceralan Sehir ve koy yasami
Mas a
Cahsmasi

<;i:ftlik hayvanlanm
tamyahm
Hayalimdeki koyti
ciziyorum

Aile Gozlem
Formu

Gezi
Gozlem

Sehir turu yap1yorum

Aile Gozlem
Formu

Uygulama

Dar-genis oyununu
oynayalim

Film 6: Zoko ve Bilge'nin Girne Gezisi
Mas a
<;al!§mas1

Cizgi cahsmasi

Gezi
Gozlem.

Gezelim ogrenelim

Uygulama

Ka.gittan gem.i yapmu
Zeytinli yapl!lll
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Aile Gozlem
Formu

Tablo 3 devam
Hafta8

Film 7: Zoko ve bilge'nin iskele gezisi
Kalavac Koyune ziyaret ve
Zeytinli /hellimli/Corek Yap1ID1.

-Aile-Payl~1Il1 Gunu Etkinligi
-Y eni iskele ilcesini diger ilcelerden
aynt eder/gordugu zaman ilcenin adiru
soyler
-Ilceye ait onemli tarihi ve turistik
yerleri gordiigti zaman tarur.

Mas a
Calismasr

Eksigini tamamla ve boya
T~ boyama

Uygulama

Hafiza oyunu (iskele ilcesi)

Video
Kayd1

Veri Toplama Araclan

Arastrrmarun kuramsal temelinin olusturulrnast igin yerli ve yabanc,
kaynaklar

taranrrus bunun yarn srra

kaynaklanndan

bilgi

toplanrrustrr.

uygulama sOrecinde farkh veri

Arastrrma

verilerinin

toplanrnasmda

kullarnlan veri toplama aracran soyledir:
•

Aile Bilgi ve Garo~ Formu

•

Aile Tamma Formu

•

Aile Gozlem Formlan

•

Yan Yaprlandmlrrus Gorusrne Formu

•

Video Kayrtlan

•

Ses Kayrtlan

•

Fotoqraflar
Aile bilgi ve gorO§ formu
Calrsrnaya baslarnadan once 2011-2012 egitim-ogretim y1l1 kayit

doneminde (Haziran ve Ey!OI aylannda) doldurmak i9in gonOIIO olan ailelere
uygulanan forumdur. Bu formda aileye ait, kisisel bilgiler (anne ve babanm
ismi, Iletisirn bilgileri, mesleq], ya~t cocuk sayrs: gibi) aynca, bilgisayar ve
internete

sahip

olma

durumlan

ile

bu araclan

kullanma

durumlari

serqulanrrnstrr. Bu formda ailelerden okul web sitesinden nasrl bir hizmet
almak istediklerine ili~kin gorO~ ve oneriler de alrnrmsnr. (Ek1)
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Aile taruma formu

Aile tarnma formu, ara§tirmaya kat1lan aileleri daha iyi tamyabilmek
am'a"C1yla haz1rlanm1;;tir. Bu form ailelere 9all;;ma ile ilgili bilgilendirme
toplant1smda uygulanm1§a91k uclu sorulardan olu§maktad1r (Ek:2).
Bu formda ailelerin ki§isel bilgileri ile bilgisayar ve interneti kullanma
dOzeylerinde kendilerini alg1lay1§lanna ili§kin bilgiler alinm1§t1r. Aynca,
ailelerin bilgisayar ve internetin egitimde kullari11mas1na ili§kin g6rO§leri ile
imkan verilmesi

halinde 9ocuklannm

egitimlerini

ustlenmelerine

ili§kin

gorO§leri ahnrrustrr

Aile gozlem formlan

Ailelerin, blog arac11lg1 ile yuruttukleri ev etkinliklerini uygularken
yapt1klan gozlemleri

kaydettikleri

formlardtr.

Bu

forumlar

ara§tlrmac1

tarafmdan etkinliklere ili§kin hazirlanm1§ ve etkinliklerin yaymland1g1 sayfa
altinda ek olarak verilmi§tir.
Bu formlarla ailelerin yaptird1klan etkinliklerde nelere dikkat edecekleri
vurgulanm1§ aynca,

aile

gozuyle

9ocuklann

etkinlik

uygulamalannin

degerlendirilmesi allnm1§t1r. Etkinliklerle ilgili ya§anan gu910klerbelirlenmi§ ve
oneriler dogrultusunda bir sonraki haftanm etkinlikleri haz1rlanirken bu bilgiler
qoz onunde bulundurulmu§tur.
Bu formlann etkinlik haftalanna gore dag11lmlana§a91daki gibidir.

Tablo 4: Aile Gozlem Formlannin Haftalara Gore Dag1l1mlan
Gozlern Formlan
Haftalar
Hafta 1

Hatta 2

Form1: (Egitici Film) Zoko K1bns Adas1'nda (Ek3)
Form2: izledigim filmin Resmini c;iziyorum (Ek4)
Form3: K1bns Haritas1rn Taniyal1m (Ek5)
Form1: (Egitici Film) Zoko ve Bilge'nin Lefko~a Gezisi (Ek6)
Form2: lzledigim filmin resmini 9iziyorum (Ek7)
Form3: Lefl<osa ile ilgili ~ark1/aa1t dinlivorum (Ek8)
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Gozlem Forrnlan
Table 4 devam
Haftalar
"Zoko Lefko~a·nin Tarihi
Form1: Kurban Bavram1 Etkinlicii (Ek9)
Hafta 3
Form1: 1: Zoko ve Bilge'nin Lefko~a Gez.isi 2
Hafta 4
Yerlerini bgreniyor" (Ek 10)
Form2 izledigim film in resmini 9iziyorum (Ek11)
Form3: Etkinlik: 15 Kas1m Cumhurivet Bavram1 (Ek12)
Form1 (Egitici Film) Zoko'nun maceralan: K1bns'taki Bitkiler (Ek14)
Hafta5
Form2: Meyve Salatas1 (Ek15)

-

Form3: Zevtinin Seri.iveni (Ek16)
Form1: Dar-Geni~ Oyunu (Ek17)
Form2: Sehir Turu (Ek18)
Form1: Zeytinli yap1m1 (Ek19)
Form2: Girne Kalesine ziyaret (Ek20)
Form3:KM1ttan Gemi Yap1m1 (Ek21)
Form1: Genel Oeqerlendirme (Ek22)

Hafta6
Hafta7

HaftaB

Yan yap1landmlm1§goru§me formu
a) OM haftal1k uygulama siirecini deijerlendirmek amac,yla gerc;ekle§lirilen
grup gOrii§mesinde kullan1lan formdur. Bu form araotirmac1 tarafmdan
hazirlanm1§tir. Ara§tirma sorulan surec ic;erisinde toplanan aile qozlern
formlan,

video kay1t1an ve fotoijraflar

dikkate ahnarak hazirlanm1otir.

Forurnda vapuan 9all!;irnada ailelerin kar!;i1la~t1klan gu9lukler, web blog ve
9ocuklann ogrenrneleri ile ilgili sorular yer almaktadtr (Ek 23)
b) Sekiz Haftahk silreci deijerlendirmek amac,yla yap1lan bireysel gOrii§me
formu. Bu form . kat1l1rnc1 ailelerin 9all~rnanin butunune ili~kin goru~ ve
Onerilerini belirlemek

amac1yla hazirlanm1•

sorulardan

olu•maktadir.

oerosrne Sorulan gene! olarak ailelerin uygulama silreci ve etkinliklerle;
web blog sayfalarma ili§kin sorulardan olu§maktadir (Ek 24)
Video kay1t1an
Uygulama

siirecinin

dOrdiincii

hafta

ve

sekizinci

haftalannda

ger9ekleotirilen aile paylao1m etkinliklerinin video kay1tlan ahnm1otir. Aynca
dOrdiincii nafta gerc;ekle§tirilen aile grup gOriiomesinin video kayd, ahnm1otir.
Video kay1tlan daha sonra izlenerek i9erik analizleri yap1lm1§t1r.
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Ses kayrtlari
Uygulama surecinin sonunda ailelerle yapllan bireysel qorusmelerin
turnunun ses kaydt ahnrmstrr. Alman bu ses kayitlart dinlenerek icerik
analizleri yaprlrrustrr.
Fotograflar
Aileler cocuklan

ile yaptrklart etkinlikleri ve etkinlik OrOnlerinin

fotoqraflanru cekerek haftalrk albOmlerini olusturrnuslardrr. Bu fotoqraflar
arastrrrnacr tarafrndan derlenip etkinlik kanrtlan seklinde kullanrlmrsnr.

Eylem Arastrrmasmda Gecerlik ve Guvenirlik Cah§mas1
Nitel arastrrrnada gerek dr§ gerek i9 gi.ivenirlik kapsamrnda ahnmasi
gereken bazr onlernler vardir. Bu 6nlemler daha 90k nitel arastrrrnacrnm,
arastirmarun cesitli asarnalarmda kullandrg1 stratejilerin daha belirgin hale
getirilmesi

ve bu sekilde diger arasttrrnacilarm,

bu

stratejileri benzer

bicirnlerde kullanabilmesine olanak saglamasrna iliskindir.
01;;

gOvenirligin saqlanrnasmda

arastrrrnacrnm alrnasi

gereken

onlernler a§ag1da stralanrrustrr.
1) Arastrrmacmm, arastirrna sOrecindeki kendi konumunu acik hale
getirmesi:

Bu

koordinatorluk

arasnrmada,

arastrrmac:

arasnrrnarun

genel

qorevin: ustlenrnistir. Blog Temelli Aile Katihrn

Model in de koordinator ogretmen, hem uygulama oncesi hem de
uygulama sOrecinden sorumlu ki;,idir. Arastirmamn tom asamalari
icerisinde yer alrrus ve modelin uyqulanrnasrru yonetrnistir.
2) Arastrrmada

veri

kaynaq:

olan

bireylerin

acik

bir

bicirnde

tanrmlanmasr: Bu arastrrmada calisma grubu belirlenirken bu
kurala dikkat edilmis ve arastrrrna grubunun arastrrrnayla ilgili
ozellilderi detayh bir sekilde ortaya konrnustur. Bu asama ile ilgili
veriler arastrrmarun yontern bolurnunde detayh olarak anlatrlrrustrr.
3) Arasnrrna

surecinde

olusan

sosyal ortamlarrn ve sureclerin

tarumlanrnasr: Bu asarnada ailelerle saqlanan iletisirn ortamlarr
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yine yontern b610m0nde web blog ortarm ve i~leyi;;i ile ilgili bilgiler
verilrnistir.
4) Eide edilen verilerin analizinde kullarulan kavramsal cercevenin ve
varsayrmlarin

tamrnlanrnasi:

Arastirrna

probleminin

tarurnlandrqt

ile ilgili aynntrh

acrklarnalann

birinci bolurnde bu bilgilere yer verilrnistir.
5) Veri toplama
yaptlmasi:
yontern

ve analiz yonternleri

Arastrrmarun
bolurnunde

edildigine

veri

yer

toplama

verilmistir.

araclan

ile ilgili bilgilere

DokOmanlann

nasll

analiz

i!i~kin bilgiler ise bulgular bolurnunde her asarnarun giri§

paragrafmda

anlatrlrrustrr.

Arastrrrnarun i9 gOvenirligine iliskin stratejiler a§ag1da siralanrrustrr.
1) Arastrrrna

kapsammda

yaklasunla

dogrudan sunulmasrna

Arastrrmac:
herhangi

toplanan

verilerin

bir yorum

ahntilar

katmadan

okuyucuya

Bu arastirmada

seklinde

sureci boyunca

gorO§melerden

verilrnis

ve yorumunu

da arastrrrna kapsammda

elde

elde edi!en veriler

ve sonrasmda

birden fazla arastrrmacmrn
darusmanlar

hafta qonderilecek

etkinlikler,

hafta elde edilen

yapilrmstrr.

sunmah

arastrrrnactmn

ile butunlenmistir.

2) Ayn, arastrrmaya

onceki

bir

ili§kindir.

edilen veriler oldugu gibi verilmis

yorumlan

betimsel

gorO§me, qozlem ve dokOmanlar yoluy!a e!de ettigi verileri

sonraya brrakmalrdrr.

doqrudan

cncelikle

dahil edilmesi: Arasttrma

ile gdrO§OlmO§tor. Cahsrna grubuna her
aciklamalar

donutlere

ve gozlem formlan

baglt olarak

icin bir

son dOzenlemeler

SOre9 etkin bir sekilde denettenrnistir.

3) Ozellikle gozlem yoluyla elde edilen bulgulann qorusrneler yoluyla teyit
edilmesi:
incelenrnis
calisma
etkinliklere
4) Onceden

Bu arastirmada,
ardmdan
grubuyla

ailelerin cocuklarina

iliskln gozlem raporlart

da hem sOrecin ilk yansrnda

hem de sonunda

gorO§OlmO§tor.

ger9ekle§tirdikleri

Ailelerden

ili§kin fotoqraf albOmO olusturmalan
olusturulrnus

istenmistir.

ve ayrmtih olarak tarumlanrms

bir kavramsal

cerceveye

bagl1 olarak yapilan veri analizi yapma, arastirmada

saqlarnak

icin kavramsal

bunu

yap, cizelqe olarak bulgular bolurnunde yer

verilmistir.
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Verilerin Analizi

Nitel arastrrrnada veri analizi cesitlilik, yaratrcrlik ve esneklik anlarruna
gelir. Her nitel arastirma farkh birtaktrn ozellikler tasir ve veri analizinde
birtakrrn yeni yaklasrrnlan

gerektir.

Bu nedenle arastrrrnacmrn, gerek

arastrrrnanm, gerekse toplanan verilerin ozelliklerinden yola crkarak ve var
olan veri analizi yonternlerini gozden gec;irerek, kendi arasttrrnast icin bir veri
analiz plan, geli~tirmesi beklenir.
Verilerin Analizi: verilerin toplama surecindeki analizler ve veriler
toplandrktan

sonra yapilan

analizler olmak Ozere iki asarnada ve nitel

verilerin betimsel analizlerinden yararlanrlarak gerc;ekle~tirilmi~tir. Verilerin
toplama

sOrecindeki analizlerde

betimsel

analizler c;ogunlukla makro

dOzeyde, krsrnen de mikro duzeyde vaptlrrus ve bu asarna tarnamlanrrnstrr.
Veriler toplandrktan

sonra yaprlacak analizlerde ise betimsel mikro analizler

qerceklestirilrnistir.
Betimsel analiz, arastrrmanin kavramsal yapisinm 6nceden acik bir
sekilde belirlendigi arastrrmalarda kullaruhr. Bu yaklastrna gore, elde edilen
veriler, daha onceden belirlenen temalara gore 6zetlenir ve yorumlarur.
Veriler arastrrrna sorulanrun ortaya koydugu temalara gore dllzenlenebileceqi
gibi, gorO~me ve qoztern sureclerinde sorulan sorular ve boyutlar da dikkate
ahnarak da sunulabilir. Goztenen ya da gorO~Olen bireylerin gorO~lerini
yans,tabilmek arnacryla, srk srk doqrudan almtrlar yaprlrr (Yrldmrn ve Simsek,

2006).
Yrldrnm ve $im§ek'e (2006) gore betimsel analiz dart asarnada
qerceklestirtlrnektedir:
1. Betimse/ analiz icin bir cerceve olusiurme: Arastrrma sorulanndan,
arastirmarun kavramsal cercevesinden, qorusrne ya da qozlemde yer alan
boyutlardan yola cikarak veri analizi icin cerceve olusturulur ve bu cerceveye
gore de verilerin

hangi temalar

altrnda duzenleneceqi ve sunulacaqt

belirlenir.
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2. Tematik qen;eveye gore veri/erin i§fenmesi: Bu a§amada, veriler

okunup dOzenlenir. Verilerin dOzenlemesinde, veriler tarnmlama amac1yla
s~c.iJmeli, anlamll ve rnannkh bir bic;imde bir araya getirilmelidir.
3. Bu/gulann tantmlanmasJ: Bu asamada dOzenlenen veriler tanimlanir
ve gerekli yerlerde dogrudan almt1larla desteklenir. Verilerin kolay anlasuu ve
okunabilir

bir dille tan1mlanmas1 ve gereksiz tekrarlardan

kac;m1lmas1

gerekmekted ir.
4. Bulgulann

yorumlanmast:

Bu asarnada tarumlanan bulgulann

ac;1klanmas1, ili§kilendirilmesi ve anlamlandmlmas1 yap11ir. Bulgular arasmda
neden-sonuc; ili§kilerinin

a91klanmas1, kar§tla§ttrma yap1lmas1

yap1lan

yorumlan daha nitelikli hale getirir.
Tabla 5: Arastrrrna Surecine ili~kin Zaman ~izelgesi
Uygu\ama Oncesi Sure
E~ltim Materya\lennin Haw1annnas,

Ay

Literator
Tarama

I

Rapor
Yaznna

Senarya
yaztrtu

Tasanm I Yaz1\1m

I

Oan,,.manl1k

i;:ali§ma
Grubu
Belir1eme
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Uvgulama soreci
A\anda Uygulaman1n Yaprlmasi
Birtnci 4
lkinci 4
haf\a
Hafts
i;:a1,,.ma
Payla§1m
Payla§im
Gnubu He
Gono
gunono
Tani§ma
EtkinliOi
EtkinliOi
toplantrst
Ara
S0nu9
Toplanli
Taplant1s1

Geyer1ik
Komitesi

Arastrrrna yirmi dart aylik bir surecte tarnarntanrrustrr. Bu surec genel
olarak uygulama
ayanlrmstrr.

oncesi surec ve uygulama

Literator

-

Arastrrrnarun

tararnasi

ve rapor yaztrm surec buyunca

uygulama oncesi sOrecinde egitim materyallerinin

qerceklestirilnustir.

Bu surecte arastrrrnaci,

Ulke Krbrrs Onitesindeki

kazarurnlan

egitim materyalleri

senaryolannr

ile cocuk geli§imi

uzmanlanna

1§1gmda

senaryolara

program,

sonrast surec olarak iki kisrna

basta

modellemeler

olmak

belirfernis

Uzmanlardan

verilrnistir.

Bundan

animasyon

Senaryolara

qoruntuleri

filmlerine

son

etkilestmli

oyunlarla

egitim filmlerinin
ise

tasanrnmda

dOzenlenerek

cahsma

katilacak

ailelerin

arastrrmact

grubu

de

icerisinde

dart

sonunda

ailelerle

paylasim

qecerlik

yaymlanacak

etkinliklere

tararnast

kazarurnlara

ili§kin

Oyunlann

tasanrnrnda

da

ve

tanrrnalan

onlarla

tarusrna

toplantrsi

yamnrrus

aynca

cahsmaya

Bu

toplannda

saqlamrstir.
ili;,kin aileleri

haftalrk

bir sureci

uygulama

sOreci

bilqilendirmistir.

icerrnistir.

Bu surec

gerc;:ekle§tirilmi§

surec

gOnO ad: altmda bir ortak etkinlik ve ilk dart
toplantt ger9ekle§tirilmi§tir.

Ardmdan

ikinci dart

yine paylasirn gOni.i ad: altrnda ortak

sOrecin ailelerin butunune ili§kin gorO;;leri ahnrrustrr. Tum

hafta toplanan

Literator

asarnasrnda

yakmdan

ve sonunda

sOreci boyunca

kornitesi toplantuan

daha

birinci

haftallk surec nastatilrrus

uygulama

egitim

belirtenmis

sekiz

haftaltk sureci degerlendiren

etkinlik duzenlenip

hirlestirilerek

igerigi ve onernine

haftalik

yaprlmts,

montajda

tasarlanrrustrr.

birbirlerini

uyqularnast

Bu karakterler

izlenen yol takip adilmistir. Uygulama sOrecinde

grubu

arastrrrnarun

Arastrrmanm

Yazrlirn

web sitesi

cahsrna

kullanrlarak

inceletilmi§ ve karakterler son

gorOntuleri

verilmistir.

oncelikle

3d animasyon

ili;,kin olarak video ve ses kayrtlan

ile video

halleri

dil uzmanlan

program,

yaprlrrus, egitim film karakterleri olusturulrnustur.

sekli verilrnistir.

iliskin

alrnan dontltler

sonra

grafik tasanrn

ve kullamlan renkler yine qelisim psikologlanna

Ya§ad191m

ve bu kazanrmlara

Yazilan senaryolar

lnceletilrnistir.

uzere bircok

tasarlanmas1

ogretim proqrarmndan

yazrrustir.

son sekf

surrnustur.

ailelerden

haftallk etkinliklere

komitesi tarafindan
son

halleri

ve raporlama

yirmi dort

her

incelenmis ve bir sonraki hafta

verilerek

sekiz haftalrk uygulama

iliskin raporlar

yayrnlanrmstrr.

Gec;erlik

sOreci boyunca devam etrnistir.

ayhk arastrrrna suresi boyunca

surmus ancak raporlama uygulama sureci tamarnlandtktan sonra daha yogun
olarak qerceklesrnistir.
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B6LOM4

BULGULAR

VE YORUM

Bu bolurnde, arastrrma kapsammda elde edilen bulgular ve yorumlara
yer verilmistir Bulgular ve yorurnlar, arastirrna sOrecinin betirnsel analizinin
yaprlmas., olusturulan ternalann arastrrmarun amacryla ili~kilendirilmesi ve
ulasuan
bulgular
yaprland mlmrstrr,

cercevesinde

yorumlar

yapilmas:

biciminde

Blog Temelli Aile Kattltm Modeli Tarutrm Toplantrsi

Tarih: 20 Ekirn 2011, Persernbs
Tanrtrrn toplantrsrnda, katthmci aileler yurutulecek faaliyetler hakkrnda
bilgilendirilrni~tir. Bu toplantrda ailelere Blog ve kullanrmr ile ilgili bilgiler
vertlmisfir

Blog Ozerinden birinci hafta yaprlacak olan etkinlikler ve bu

etkinliklere nasrl ula§rlacagr gosterilrni~tir. Ailelerin sekiz haftalrk uygulama
sOreci boyunca etkinlikleri nasrl yapacaklan, etkinllk qozlern forrnlarrnr nasrl
doldurup arasturnac.ya ulastrracaklan bu toplantrda acrklanrrusnr. Aynca,

toptantroa

ailelerle

formu

ailelerin

-

egitimde

ve

teknoloji

ilgili kisisel bifgilerin tekrar teyit edilmesi
teknoloji
kullanrrruna

kullarurn

becerilerine

ili~kin

ve ailelerin cocuklarinrn

icin aile bilgi
dusuncelen

egitimine

ile

dogrudan

katrlrrnma ili~kin gorO~lerinin yer ald191 "Aile Tamma Formu {Ek 2)"
doldurulmu~tur. Ailelerin arastrrmac: ile ileti~im kurabilmesi ve okul web
sitesine sorunsuz girebilmesi icin arastrrrnaci tarafmda ileti~im bilgi kagrdr (Ek
36) hazrrtanrms ve tom katrhrnc: ailelere dag1t1lm1~t1r. Toplantr strasinda
yOrOtolen soru cevap btilOmOnde uc ailenin e-posta adresleri olmasrna
ragmen hie; e-posta gtindermedikleri ve e-posta gtindermede bilgi eksiklerinin
oldugu

belirlenrnlstlr.

Bunun

Ozerine arasnrrnac:

tarafmdan

e-posta

gtindermeye yonelik uygulama ornek olarak toplant, sirasrnda gosterilmi~tir.
Ardtndan Blog Ozerinde yardrm baqlantrs: (Ek, 25) altrnda, e-posta gtinderme
adrrnlanru iceren bir acrklarnarun (Ek 26) yaymlanmasma karar vertlmlstir,
Aynca ailelerin bu ve benzer konularda gOc;IOk yasarnalan durumunda
telefon, e-posta veya bizzat okula gelerek destek alabilecekleri befirtilmistir.

Aile Tamma Formundan Eide Edilen Bulgular

Table 6: Ailenin Bilgisayarve internet Kullanrm Becerilerini1-10 Arasmda
Degerlendirmeleri
B ilgis_a_rar
f
20

/
)

internet

X

f

6

X

20

6

Ailelerin, bilgisayar ve internet kullamrn becerileri duzeyi birbirine esit
crkrrustrr. Aileler hem bilgisayan hem de interneti ortalama olarak orta
dOzeyde kullanabilmektedir.
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Arastirrnaya

katilan

17

aile

internetten,

arastrrma

edifff'rnek, yardrrn almak, ileti§im kurmak, sosyal paylasirnoa
yapmak,

haber edinmek, eglenmek

yapmak,

bilgi

bulunmak, ceviri

(film izlemek, rnuzik dinlemek veya oyun

oynamak), fatura odernek, bankacrlik islernleri qercektestnmek, ahs-veris
yapmak gibi alanlarda yaralanrnaktadrr. 09 aile ise interneti hit;: kullanma
ihtiyac1 ouyrnadrklann. belirtmistir,

Tablo 7: Evde

Cocuqun Egitimiyle Kimin ilgilendigine ili~kin Bulgular

f
Anne
Baba
Anne-Baba

9

2
9

Yukarrdaki tablodan da anlasrtacaqr uzere evde cocuqun egitimiyle
anne

ilgilenmekte

iken

bir

o

kadar

ailede de anne

baba

birlikte

ilgilenmektedir. Sadece iki ailede baba cocugun egitimi ile ilgilenmektedir.

Tablo 8: Ailelerin, internetin Egitimde Kullarurru lle ilgili Dusuncelert
Dii§iinceler
A8

Anne
Baba

A3

Anne
Baba

A4

Anne
Baba

All

Anne
Baba

A13

A 14

Kontrollu bir sekilde kullamldigr surece 90k faydah olabilecegini dusunuyorum,
Egitim ile birlikte hayatm tum alanlannda yasanumizi ciddi oranda kolaylastiracagmi
ve gereksiz kullarulan bircok seyden tasarruf edilecegini dusunuyorum.
internet yeni seylerin ogrenilmesi acisindan 90k gerekli olan bir sey, Yeni olan her
seyin ogrenilmesine olanak saglar.
Gerek:li
Dogru yonlendirilirse cocuklar icin faydah olduguna inaniyorum.
Gunumuzde internet bilgiye ulasmanm en kolay yolu olmasi nedeniyle egitime 90k
katki koydugu dii§tincesindeyim.
Faydali olacagi inancmdayrm,
Ogrencinin bilgiye ulasimimn kolayhgi ve surekliligi acismdan 90k faydalr olacagiru
dusumlyorum.

Anne

Cok faydali, gelecekleri hep intemetle olacak.

Baba

Gtiniimiiz kosullanna gore 90k onemli. Fakat bunun kadar onemli olan intemeti
kullanmaktir.

Baba

Amacma uygun kullanilirsa faydah,

Anne

Artik mecburen kullarulacak.
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Tabla 8 devam
Al5

Al 7

A6

A19

Baba

Faydali buluyorum.

Anne

Faydah oldugunu dusunmuyorum. Kendi zamannnizi dii§iindiigiim zaman gunlerce
kiitiiphanede z.aman harcryordum. Yeterli kaynak kitaplan da bulamiyordum. Arna
bilgisayar ve intemetle arunda istedigimiz bilgilere ulasabiliyoruz.

Baba

Iyi.

Anne

Bilincli kullamldiginda

Baba

Bence cocuklar icin cok iyi olacagmi dusunnyorum. Interneti bu yasta ogrenilmesi
90k olumlu bir durum. Hem okul hem de evde egitim siirecek.

Anne

Cocuklar acisindan iyi olacagim dti§iiniiyorum.

Anne
Baba

Al

Anne

Baba
A9

Anne
Baba

Al2

A2

A16

Giizel, yenilikci, zamanumza

uygun.

Dogru zamanla ve dogru sitelerle egitime katki saglar, Ancak simrh kullamlmahdir
ki; cocugu etkisi altma almasin.
Global diinyadaki en son yenilikler haberler bilmedigimiz sorulara yanit bulmada 90k
iyi ve de §U vea butun diinyadaki erisebilme acisindan super.

Etrafuna bakngimda 90k gereksiz seylere kullamldigr icin merakh degilim. Arna
egitim icin gerekli olduguna eminim.
Dogru kullamldigi takdirde intemetin bir bilgi denizi olduguna inarnyorum.
Yonlendirme ile egitime biiyiik katkisi olabilir.
internet egitimine karsiyim.

Baba

Temel bilgim olmadigmdan fazla merakim yok. Biraz ogrensem yeterli.

Anne

Intemetin egitim iein gerekli oldugunu dusunuyorum.
Arnk teknolojinin her alanda biiyiik bir faydasi var ... Cocuklann egitim ve ogretim
hayatim daha da kolaylastmyor. Egitimde bir devrim olarak goruyorum.
Cok etkili yardunci kaynak icermektedir.

Anne
Baba

AlO

cok gerekli olduguna inarnyorum.

Anne

Y aratici etkinlikler ve egitici oyunlar ile cocugun internet kullanuni saglanmah.

Baba

internet egitimde onemli bir arac.

Anne

Hem iyi hem kotu,

Baba
A18

AS

Anne

Dogru alanda kullanildigi muddetce iyi ve intemeti de seviyorum.

Baba

Insanlara kolayhk sagliyor.
Internetin yeterli sekilde kullammi bana gore onemli, Cok kullanma degil dogru
kullanma bana gore onemli.
Hizli bilgi. Fakat cocuklarumzi bir bakima tembellige goturuyor. Birebir
arasnrmacihk azahyor. Her sey hem en hazir. Yanhs anlasilmasm, faydalan da elbette
var.
Y aran var fakat cocuklann mutlaka anne baba kontroltinde kullanmalan gerekir,
bana gore. Mesela bizim bilgisayar salonda ve caktirmadan siirekli kontrol ediyorum.
Her bilgiye rahatlikla ulasabilmesi zaman kazandmr. Calisma icin kolayhk saglar
fakat i;:ocuklaricin bu_lcadarkolayhk faydahclegil.

Baba
Anne

All

Anne

A20

Anne

Caltsrnaya katrlan bir baba disinda tom ailelerin egitimde internet
kullarurnma ili~kin olumlu gorO§e sahip-olduklan behrlenmistir. Gene! olarak,
teknolojinin her alanda faydall olduqunu belirten aileler, teknolojinin bir urunu
olan internetin, egitimde kullarulmastru gerekli ve faydal: qormekte, aynca, bu
durumu egitim igin bir devrim olarak nitelemektedirler. Bunlara ek olarak
aileler internetin qeteceqin egitimi ortarm oldugunu ve egitimde kullarulmasmt
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sart oldugunun genel olarak vurgulamakla internet kullarurruna ili~ki olumlu
gorO~e sahip olduklar,n, ve bu alanda farkrndalrga da sahip olduklann,
gostermi~lerdir. internet onlar ic;:in guzel, yenilikc;:i, zamana uygun, butun
aiinyada ensirn ac;:,srndan super bir arac ola.rak nitelenmektedir. internetin
dogru yonlendirmelerle egitime bOyOk katki saglayacagrn, belirten aileler,
yarancr etkinlikler

ve egitici

oyunlarla c;:ocuklann

internet kullanrmtnrn

saglanmasrn, vurgulam,~lard1r. Ailelere gore internet egitimle birlikte hayatm
her alanmda kullarnlmakta olup bilgiye ulasrnarun en kolay yolunu te§kil
etmektedir. internetin bilinc;:li, amacma uygun kullan1lmas1 ile cok fayda elde
edilecek bir arac oldugunu belirtmi§lerdir. Aileler internet sayesinde egitimin
hem okul hem de evde surecegini belirtmi§lerdir

ki bu ifade causmarun esas

amac, olan ailenin egitime kattlrnasiyls dogrudan ortu~mektedir.

Tabla 9: Ailelerin Evde <;ocugunun Egitimi ile ilgilenebilmeDurumlan
Dii§finceler
A8

Anne
Baba

A3

Anne
Baba

A4

Hayir, yeterli oldugunu dii§iinmiiyorum. Bunun nedeni cahsma saatleri ve
yogunluktan oluyor. Cok daha fazla ilgilenmek istiyorum.
Cahsma kosullanm nedeniyle yeterince zamarunun oldugunu dusunmnyorum.
Y eterli zamanrm olmuyor 9iinkii her giin 18 .30 da isten cikiyorurn ona zaman
ayuacagim zaman onu uyku vakti gelmis oluyor.
Ilgilenemiyorum, cahsma saatlerinden ve iste gorevim icabi yeterli zaman
aytramiyorum

Anne

. Evet oluyor. Ev harunuyim 9alI§IDiyorum.

Baba

Anne

Yeterli zaman yok, Isim ozel sektorde oldugu icin isten t;:Iki§ saatleri gee vakit
oluyor. Eve gelince kizunin uyku vaktine kadar 90k zamanuruz olmuyor.
Y eterince zaman olduguna inanIDiyorum. Cahsma saatleri disinda kaliteli zaman
gecirmek icin iyi bir zaman planlamaslillil yapilmasi gerektigini dii§iiniiyorum.
inaruyorum. Daha da onemlisi bu zamanr her durumda yaratmarmz gerektigine
inaruyorum. Cunku, egitimin belki de en onemli kisminm evde ger9ekle§tirilen
egitim olduguna inaruyorum.
Evet

Baba

Evet dii§iiniiyorum. Cunku biiyiik oranda cahsma saatleri dismda vaktimi ailemle

A 14

Baba

Fazlas1yla var. Ikimizde evdeyiz. Calisrruyoruz

AIS

Anne
Baba

Dli§iinmiiyorum. Cok yogun 9alt§1yorum.

All

Anne
Baba

Al3

Anne
Al7

Baba
Anne

A6

A19

Evet. Ciinkii ev bamnuynn onun egitimi icin cahsrnayi biraknm.
<;ocugumun egitimi icin gerekli zarnam yaratmaya calisacagim.
Hayir, ~al1§1yorum

Anne

A9Ik9as1 dti§iinmiiyorum. Calrsan anne babalar oldugumuz icin zamarumiz 90k az
oluyor ama elimizden geldigince beraber zaman gecirmeye 9al1§1yorum.
Hayir. <;:iinkii sabah ise gidip aksam donuyorurn. Aksam 7-8 arasi cocukla
ilgileniyorum.
Zamarum var. Evdeyim.

Anne

Evet, egitim icin zaman olmasa da yaranlmas, gerekir.

Baba
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Tablo 9 devam

-Baba

Al

-

A9

All

Tam olrnasa da zaman ayumaya cahsiyorum.

Baba

Hayrr cahsma saatlerinden dolayr ilgilenemiyorum.

Anne

i§ saatlerim

Baba

Hayir.

Baba

Dil§iiniiyorum. Cocuguma karsr sorumlulugum var her ne kadar biitiin giin r;ah§nu§
olsam da zaman ayirmam gerektigine inamyorum.
Evet onunla zaman harciyorum, oynuyoruz

Anne
A2

Evet. Her zaman soyledigim gibi egrtimde temel cok onemlidir

Anne

Anne

90k uzun oldugu icin yeteri kadar olmasa da oldukca ilgili oldugumu
dii§iiniiyorum

i§ saatlerimden

artakalan zaman dilimi yetersiz.

Hayir, dii§iinmiiyorum. Cunku calrsan bir aile oldugumuz icin aksamlan
r;ocugumuzla -alma firsati bulan:uyoruz. Hafta sonu vakit var sadece o da r;ocugu
gezmeye ve onun isteklerini yerine getirmeye 9ah§tyoruz. Az bir sure de olsa
cocuguma elimden geldigi surece dogru seyleri ogretmeye cahsryorum.

Baba

Cahsmamiza ragmen zarum oldugunca degerlendirmekteyim istemek yeterli bence

AlO

Anne

Evet, mesai 9tki§mdan sonra belli bir zamam sadece ona ayirtyorum

Baba
Anne

Yeterince zamanrm12 var ama oglumuz sadece oyun icin babayr gorilr

A16

Evet ilk once cocuk onemli sonra diger isler

Baba

Hayir. i§imden dolayi

Anne
Baba

Ev hannnr oldugum halde bazen islerin yuzunden s;ok titizim fazla ilgilenemiyorum
ama babaya gore 90k iyiyim.
Hayir butun guntim iste geciyor

Baba

Hayir calisma dolay1s1 ile

Anne

Cah§ttgim icin yeterince zaman ayrran:uyorum hafta arasi aksarnlan ilgileniyorum
hafta sonu biraz daha zamarum oluyor.

All

Anne

A20

Anne

Aslinda zaman istenilirse yaratihr fakat ortaokula giden oglumun derslerinden fazla
anlanuyorum sorun bu ilkokulda yardunci oluyorum
Tam anlamiyla zaman ayrrmak imkansiz, ~. ev geri kalan zaman odev yaparak
ge9iyor. <;ah§maya 9olc zaman kalmiyor

A18

AS

Yukandaki venter incelendiginde katrhrnc: ailelerin dordOnde hem
anne hem de babanrn cocukla ilgilenmeye zarnaru oldugu, altismda annenin,
ikisinde ise babanrn i;:ocugun egitimiyle ilgilenmeye zamanm,n oldugunu
belirtmi§lerdir.
ilgilenecek

Bes ailede ne anne ne de babanrn i;:ocugun egitimiyle

vakitleri

olmad191,

iki ailede de annenin valctinin olmad1g1

seklindedir, Bu veriler 1§19,nda on uc katrhrnc. ailenin y0cugunun egitimiyle
ilgilenrnek icin yeterince zamanlannrn oldugu belirlenmi~ oldu.
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Tabla 10: Ailelerin <;ocuklanyla YOrOttOkleriFaafiyetlere ifi~kin Dusuncelsr!
Dii$iinceler
Anne
Baba
Anne

Bahce sulamak, kopeklerimizle ilgilenmek vak.it buldukca parka gitmek vb
<;ocugumuzla baliga gideriz. Piknige gideriz. Onu geleneksel olan festivallere
gidiyoruz.

Baba

Bilgisayar balik Muma zihin gelistirici oyunlar yapiyoruz.

Anne

Kendini geli§tirmesi ( dikkat, Algi ve zeka) gelistiren kitaplanmiz var. Onian
i;:al1§1yoruz. Kalan zamanmda onunia oyun oynuyoruz.
Resim yapma, hikaye okuma, parka gitme oyuncaklan ile oynama (bebeklerini
konll§turuyorum tiyatro gibi). Yazin bo! bol yuzme,

A3

A4

Baba
All

Anne
Baba

AI3

Anne
Baba

A 14

AIS

AI7
A6

A19
Al

Baba

Al2

A2

Bilgi ve becerisini arttiracak nitelikte oyunlar oynuyoruz. Cevreyi goz!erniyoruz.
Cevredeki canlilann varlJgI11ID ve hayata dair dinamiklerle ilgili farkmdahk egitimleri
kavramlann ii;:eriklerinin anlasilmasi faaliyetleri ...
~u an yapnnyoruz, Y az tatilinde daha eek yapiyoruz .
.iki oglumuz oldugu icin genellikle onlann yas grubuna uygun bir seyler yapiyoruz.
Bisik!et silrmek gibi ...
Parka gideriz, hernen her gun yiirilytise cikanz, top oynanz, denize gideriz vs.

Anne

Daha cok resim yapiyor ve onun akbnca ders calisiyoruz.

Baba

Cok yogun 9alJ§tJgun icin onunla pek ilgilenemiyorum.

Anne

Ternizlikle ilgili, cevre ile ilgili, dunyamizla ilgili kisa kisa yeri geldigince bilgiler
verip, yine yeri geldigince ornegin, temizlikle ilgili uygulamalan gostermeye
calismm.

Baba

Oyun oynama sarki soyleme ve dans etme

Anne

Oyun oynama sarki soyleme ve dans etme

Baba

Bahklan yemliyoruz. Bisiklet suruyoruz. Aga9lan suluyoruz.

Anne

Bahklara yem veriyoruz, oyun oynuyoruz.

Anne
Baba

Y asa uygun egitici ve eglendirici oyunlar, boyama

Anne
Baba

A9

Birlikte resim yaptyoruz. Oyun hamuru, kitap okuma ve mutfakta birlikte pasta
yapryoruz, Kreste yaptlan faaliyetleri evde Mustafa ile birlikte tek:rarlamaya
i;:al1§1yorum. Film izliyoruz.

Bahce temizligi spor ve sinema
Gene1de yasi itibariyle, oyun oynanz sarki soyleriz bazen de guzel, duzgun
konusmasma yardimci oluyorum.
Yaparruyorum.

Anne

Gene1likle resim, suluboya baski, tutkal ve kag1t ile yapilan faaliyetler, yapraklardan
tab!olar gibi etk.inliklerimiz var. Mutfakta da oyun adr alnnda bana yardnnci
olmasina izin veriyorum.

Baba

El becerileri- kisaca ev ile ilgili tamiratlar

Baba

Spora ve muzige karsr ilgisi var

Anne

Resim yapiyoruz, sayilan calisiyor, alfabenin bir kismun cozduk,

Anne

Boyama yapiyoruz, resim ciziyoruz, kitap okuyoruz onunla evcilik bile oynuyoruz.
Sinemaya gidiyoruz. Cizgi film izliyoruz ve odaslil!Il temizligini birlikte yapryoruz.
Cocugumun arzulad1gi konulan cevresinde O}'U!l. yap-boz, boyama, resim yapma
cizgi film izleme ...

Baba

AIO

Anne

Kitap okumak, deneyler yapmak

Baba

Deney yapma, do gal kesif

A16

Anne

Birlikte yap-boz oynanz. Parka gideriz.

Baba

Cizgi film izleme, masal okuma, sinemaya gitme vb.

Anne

Oyun oynarken, kattlmm. Pasta yaparken kansnrmak isterse birakmm, Terliklerini
toplanr. Oyuncaklanni toplar. Ben de bu alanda onu desteklerim.
Rafla Sonian gezdirme

A18

Baba
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Tab lo 10 devarn
AS

Baba
Anne

Oyuncak oynarnak ev icinde, kitap okumak disanda bahce isleri vs.
Resim diki§ bebeklere elbise dikeriz hamur isleri yapanz, Baba ile bahcede
ugra§may1 seviyor.

All

Anne

Pek bir §ey yok, Park veya markete gidiyoruz.

A20

Anne

Haftada iki kez futbol antrerunaruna gidiyoruz. Hafta sonu maclanna kanhyoruz.

Ailelerin bu soruya verdikleri cevaplardan da anla~rlacagr Ozere aileler
kendilerince

9ocuklarryla ilgilenmeye 9alr~maktad1r. Ailelerin

9ogunlukla

resim 9izme, kesme-yapr~tirma gibi masa bast etkinlikleri yaptrrdrklarr aynca
cocuklan ile oyuncak oynadrklan, onlara kitap okuduklarr, parka gotorme,
gezdirme gibi faaliyetler yaptrrdrklan onlarr ev i~i etkinliklerine oyun adr
altmda kattrklarr yeri geldigince arastirrna gozlem ve ke~if cahsrnatan
yaptrrdrklarrnr belirtmi§lerdir. Bazi aileler ise cocuklanna sayrlarr tarutrna,
alfabeyi tanrtma gibi ogretici faaliyetler yOrOttokleri gorulmektedir.
cevaplarr

veren ailelerin ayrn zamanda, zaman bulma yonnnden g0910k

ya§adrklarr dO~OnOldOgOnde bu durum oldukca dO§OndOrOcOdOr.

Tabla 11: Ailelerin lmxan Verilmesi Ha/inde Cocuqunun Egitimini
Ostlenme/eri
Dii§iinceler

A8

Anne
Baba

A3

Anne
Baba

A4

Anne
Baba

All

Anne

Baba

A13

A 14

Anne

Bu

Isterdim. Ama bunu okuldaki ogretmenlerle birlikte yapmak isterim.
Hayir, Cunku egitim profesyonel egitimcinin i§i olmali, herkesin yetenegine gore
enerji harcamasi daha yararh olacagina inamyorum.
Evet. Okulu drsmda onun ogrendiklerinin drsanda bilgilerini cogaltmak isterdim.
Hayir. Cocugunun sosyal ve toplum ortammda geli§mesini isterdim.
Evet. Her anne gibi ben de cocugumun en basanli, en iyi yetismis bir birey olmasnu
istiyorum.
Istemiyorum. Egitimin uzmanlar tarafindan verilmesinden yanayim.
Tamamen olmamakla birlikte kismen iistlenmeyi isterdim. Cocugun farkli kisilerden
de egitim almaslillil yararh olabilecegini dii§iintiyorum. Ancak kendi verecegim
egitimde de 9ocugumda eksik kald1giru hissettigim yonlerin daha kolay telaf
edilebilecegine inamyorum.
isterdim. Okulda verilen egitimler genelde temel egitimler formunda clmaktadir.
Egitimi ben verseydim, egitimin her asamasini kapsayacak sekilde ve gtlncel olurdu.
Cocuklar egitim hayanm gercek hayatm icinde olarak cok daha fazla bilgi
ti grene bilirdi.
Hayrr.

Baba

Hayir. Cunku ogretmenlik yapacak bir egitim almadim. Dolayisi ile herkes kendi
i§ini yapmah.

Baba

Hayir, istemezdim. Ogretmenler geregini yaparlar egitim verirler (hissi
davranmazlar)

Anne

Hayir, Cunku farkli bir i:igretmenin onun uzerinde daha etkili oldugunu bU: okulda
_g_ordtim.
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Tablo 11 devam

Baba

A15

Anne

~17

Baba

Evet. Di$andan y~
bir sey ogrenmesini engelleyip ona daha fazla yardunc1
oJacaguru dii§ii.niiyorum.
!sterim.

Anne
Elbette isterim. Fakat okulda aldig:i egitimin yerini hii;:birsey tutamaz.

A6

Baba

Tabii ki kim boyJe bir imkan kim istemez ki! Hem i;:ocugumlabirlikte olacag:im hem
butun zamarunu onunla gei;:irecegim.
!sterim i;:ii.n.lcii i;:ocugumadaha vakm olurum.

Anne
A19

Anne

Tamamen
degi], sonucra egitim uzmani degiJim. Ogretmenle birJikte en dogrusu olur
diye
dil$uniiyorum.

Baba
Al

Yapmak: isterdim. Ancak: fazJa sabrrs12 o]dugumdan pek basanh olacag:ima
inannuyorum.

Anne

A9

Elbette zamanun ve de imkanun olsaydj seve seve bu gorev] yapardun. Cok da
basanh olacaguna inaruyorum.

Baba

Evet. Bence babadan eek annenin ilgiJenmesi daha iyi olur.

Anne

Hayrr. Ogretmek bir sanarn- bence. Egitimini almi§ insanlar i;:ocugaegitim vermeli.
(:ocugum benim samimiyetimizi disiplinsizlik olarak: addeder. Y ani biz ogretmen
kadar ciddi ve disiplin!i egitim vermeyiz.

Baba
A12

Hayir. Egitimini alan ki§ilerin yapmas1 daha uygundur.

Baba

Hayrr. Belli bir yerden sonra beni a§acag:inainamyorum.

Anne

A2

Hayir, (:ii.nkiiiyi bir egitici o]dugumu dii§iiruniiyorum.
Tabii ki ilstlenirdim. (:ocuga en iyi egitimi aile verebilir. En ozel ilgiyi aile gosterir.
Insan yeti~tirmek zor ve ernek ister. Insan yeti§tirirken yap1Ian hatalarm telafisi
olmaz,
C::ii.nkii ben bir anne olarak dogruyu ve yanl1§1 en mantikh §ekilde i;:ocuguma
izah
ediyorum.

Anne
Baba

Egitimi zaten biz veriyoruz ogretim cevre ve okulda olur.
AlO

Anne

Hayrr. Egitim ve ogretimin ne sekilde ve dogru olarak ogretilmesi hakkmda yeterli
bilgim yok, Hatah ve yanlis bir seyler ogretip ogrenme istegini kirmak istememe.
Hayrr. (:ii.nkiiprofesyoneI insanlar tara:findan egitilmesini isterim.
Evet. Hem ben bilgi ahnm hem cocuk

Baba
A16

Anne
Baba

A18

Hayn, Egitimi bu konuda egitim alm1§ ki§ilerin vermesi daha dogru.
Anne
Baba

AS

Baba
Anne

All

Anne

A20

Anne

Yeti§tiririm. A.ma cok bilgiliysem. Ama ogretimlerin daha 90k bilgi verecegine
inaruyorum
Hayrr, yeteri kadar bilgili oJamayacagiz.
Bunu hii;: dii§ii.nmedim. 0 bilgiye sahip degilim_ $ayet o bilgi birikimine sahip
olsaydllll olabilirdim.
Elbette ilstlenmek isterdim. Fakat bu o kadar kolay degil bunu aynca egitimini almak
gerek hayat sartlan zor. I§Jememizj gerektiriyor. Su durumda elimden gelen her seyi
evlatlanm ii;:in yapmaya 9ah§1yorum.
1mkan derken eger ben okumu$ olsam ve anlasaydun. Zaman yaraur ve ogJumun
yoluna I§l.k: yutard.Jm.
Evet, Bir insarun biiyiirken adnn adun neler ogrendigini izlemek ve onunla tekrar
etmek onu yakmdan izlemek takin etmek kolay degil buda g_iizel bir §ey.

Calr~maya

kat,lan sekiz aile imkan verilmesi halinde c;ocugunun

elfitimini Ustlenebilece/jini bes aile ise Ostlenemeyece/jinibelirtmi§tir. Be,
ilede

ise

anne

-stlenebileceklerini

imkan

verilmesi

halinde

c;ocuklann,n

egitimlerini

belirtmi§lerdir. Ailelerin yansindan 9ogu egitim vermenin

profesyonel bir i~ oldugunu ve bunun en iyi §ekilde ogretmenler tarafindan
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veri/ebi/ecegini

belirtmi§lerdir.

ogretmenin gozetiminde
soylemektedir/er.

Baz, aileler

bunun

cocuktarma egitim

yap1lmas1nrn

daha

uygun

verirken
olacag,n1

Uygulama sureci

Tabla 12: Ilk

dart haftallk uygulama soreci

Birinci Ha:fta 24-3 0 Ek:im 2011
Kazarumiar
../
../

../
../

../
../

Ya~ad1gi illkenin bir ada oldugunu bilir .
Ya§adigi iilkenin adinr soyler .
Kibns adasllllll kuzey ve guney olarak: ikiye boliindiigii.niibi1ir .
Turklerin adarun kuzeyinde ya~ad1giru si:iyler.
Kibns haritas!Ill tarur .
Harita uzerinde ilceleri gosterir,

Film: "Zoko Kibns Adas1'nda" Senaryo Ek 27
Etk:inlilder Tiirl eri
Etk:iniikler Ek 28
Masa Cahsmasi
lzledigim Filmin Resrnini <;:iziyorum
Kibns Haritas1ru TaruyalIID
Ara~tuma
Uygularna

Kibns Killtiiriine Ait Cocuk Oyunu
Ara~tirahm, Ogrenelim, OynayaI.un
BenimKci§em

Kanl.un

19
19
13
17

Aileler ve cocuktar birinci hafta Zoko ve Bilge ile tani§t1lar. Zoko ve
Bilge

"Ya;;ad191m Olke Kibrrs" Onitesindeki konulan ogrencilere anlatan

animasyon karakterleridir. <;ocuklar, bu karakterleri severlerse bu c;al1;;may1
da daha iyi yaparlar dO§Oncesiyle tasarlanmi§ karakterlerdir. Zoko uzaydan
gelip K1br,s'1 daha yakmdan ogrenmek isteyen dost bir uzayhy, temsil
etmektedir. Bilge ise Zoko'ya, Krbns': tanimada yard1mc1 olan K1bnsl1 bir
ogrenciyi
onlann

temsil etmektedir. <;ocuklarin, Zoko ve Bilge'yi sevmeleri icin
arkada;;lar,

olmasmr saglamak

adrna <;ocugun da fotografm,

yap1§t1rarak uzay gemisiyle Kibns': gezmelerine e§lik etiklerini temsilen bir
poster haz1rlanm1§t1r.
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~··

Resim 8: Poster

Bu poster Ozerine cocuk kendi resmini de ekledikten sonra onu
ocasrna istedigi bir yere asarak yeni arkadaslanru herkese tamtrna olanagr
bulmu~tur. Zoko ve Bilge'nin maceralarrnr izleyen c;:ocuklardanbiri haric hepsi
de cok sevmisnr.
Arastrrrnays

katrlan c;:ocuklar birden fazla kez Zoko'yu

izlemek

istemi~lerdir. Aileleri, Zoko'yu izledikten sonra c;:ocuklarrrnn.verdikleri tepkileri
soyle acrklryorlar:
K6: Fi/mi izlerken, sarular sardu. Hie stkttmecu, Tekrar
izlemek istedi. i!gisi sOrekfi f!Jimdeydi Zoko'nun o{Jretmeni
bilgisayar mi? ..... .Zaka'nun konusmeemm cok · komik
oldu{Junu soyledi. 5 ilr;eyi gorOnce biz Lefko§a'da ya§Iyoruz
dedi ....
K9: "Konsantre a/up filmi izledi. TV ectk almasma ra(Jmen
ilgisi da(J1/mad1. "KKTC'de Turk/er yeser" cumlesinin
srdtruisn, abisine don Op "doqn;", dedi. "... izlerken de,
izledikten sanra da hicbir saru sarmadt. Benim sordu{Jum
saru/ara da sebute cevap verdi."
K10: Ada kavramm, ve ada da iki devletin var ofu§unu
oocuqun eglenceli bir §Bkilde o(Jrenmesini saglamt§ftr.
K11: K1z1m filmi izlerken suatmed: Aksine keyif ald1(Jm1
hissetim.. .. Fi/mi izlerken ilk sorusu "Uzayda canltlar var
midtr?" a/du. Ardmdan "Bizim gibi midir!er?" "Zoko bize de
gelebi!ir mi?" gibi sorular geldi. Krumm sorularmdan sonra
yarattlan animasyanun Cail/au karakterine benzer, gerr;ek
hayatta var olabilecek karakterler/e yepttmesimn daha uygun
olabilecegini
dO§OnmO§Wm. Ancak r;ocuklann haya/
dOnyalann,n geni§ligi ve sargu!ama yonlerinin gefi§mesi
ectsmden da uzeyt, bir karaktere yer verllmesiniti ona fark/1
bak!§ ectlen da kazand1rd1gm1goz7emledim.
Bir baska ogrenci ise filmi izledikten sonra, uzay, yrldrzlar kavramm1
K12: "Ur;aga binersek ytkiuten tutabi!ir miyiz?" seknnoe irdeledi. Bir baska
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aile

ise ili;eleri i;ocuguna yine cccupunun yasarmrun icinden 6rneklerle

kodlayarak ogretme yoluna gitti. Soyle ki;
K17: Og!umuz Zoko'yu begendi; ilgiy/e iztedi. Ada'nm ne
an/ama geldigini 6grendi. Zoko'nun 6gretmeni cok degi§ik
dedi. ltceton terurken "Lefl<o§a" dedigi zaman bizim ilcemiz
dedi. ilr;eleri tentrken
babaanne licest Gaze/yurt, Mera/
teyze ltces! Gazima{Jusa, lskele itcesi Mehmet Agabey ve
Hanife ab/a llcesi, Girne ltces! Erdogan day, itcesi diye
ternatk 9Dnku hepsinin ya§ad1g1 yerler o llcelerde ...
<;al,~maya katrlan

diger

aileler

ise

cocuktanrun Zoko

ve

Bilge'den

ho~land1klar,n1soylediler $6yle ki;

K10: Zoko co« hosune gitti. Ogretmenin bilgisayar olmasr 90k
ho§una gitti.

Resim 9: Zokc'nun Ogretmeni

Film karakterlerinden birinin uzayh olusu ogrencilerin oldukca ilgisini
cekti. Onlarrn, uzayla, uzaylllarla ilgili kavramlar, sorgulamalanna

hayal

gOc;lerini c;all~t,rmalanna katk, saglad1. Bu konuyla ilgili olarak K11 soyle
diyor:
projenin ba§langrcmda iz!edigl bezt film!erde bezi
kavramlan sorgulad, mesela; "Uzeyt. var mt?" "Bize de
ge/ecek mi?" bu gibi sorularla da kar§tla§ftk... Bunlar da
onlar ir;in ayn bir kat, oldu. Yine orada gozlemledi{Ji bezi
seyleri biz/er ekstra faa/iyet/erle desteklemeye 9al1§ftk
mesela; Bi!ge'nin teleskopunu zoko'nun ucen dairesini yepts«.
Bu yon/er icin de cok fayda!, o!du.
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Resim 10: Kl l

Zoko'ya kar~1 tepkili olan ogrencinin babast (KS) $6yle bir a91klama
getirmi~tir.
K1z1m, bezt seyteri sevmedi. Hetutersemz en beste ne
dedim. Ben, size, neden zoko? dedim.
Arasnrmayta ilgili aileleri bilgilendirmek icin okulda ger9ekle~tirilen
toplantrda Zoko ve Bilge'nin maceralan adll filmin ilk bolurnu ailelere tarutrrn
arnacn izletilmi~tir. Bu film izlendikten sonra soz alan KS "Neden Zoko?",
diye bir soru sorrnustu 0 soruya yukanda 6grenciler acrsindan Zoko
karakteri ile ilgili bahsedilen ac;rklamalara benzer bir acrklarna yapuarak
cevaplanrmsn

Fakat KS bu ac;,klamadan pek tatmin olmad1g1n1 ve Zoko

karakterine kars: bir on yarg1 olu~turdugu izlenimini Zoko yerine bir baska
karakter olsa ~eklinde yaptrgr karst cevapla ortaya koyrnustu.
Babarun ifadesine gore evde yapilan calismaca cocuk Zoko'ya karsr
bir tepki gostermi~ ve bunu c;izdigi resme yans1tm1~t1. Soyle ki:
... Simdi cocuk resim yaph[jmda resimde Zoko'yu Bi/ge'nin

boiiezm! stketken resmetti. Ne 9izdin an/at dedigimde "Zoko,
Bilge efendinin bogazm, stkiyor" dedi.
Hemen ardrndan konuyu ogretmenlere baglayarak soyte devam etti;
Ogretmenler burada (okulda) bu i§i yepsyor. Her §eyi veriyor.
Yapflk!an icin de bize ai/eler bu egftimi versin dediginiz
zaman ... Aile/er yapamaz bu i§i. Ogretmenlik ba§ka §ey
annelik-babal1k beske seyd«. c;ati§an veya 9ali§mayan ennebaba da o/sa bu i§ zor.
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Babarun aslmda gen;ek endisesinm

cocuqunun egitimini Ostlenmekte

ya~ad1g1 bir gOc;IOkto. Bu endi~esini su cOmlelerinden anhyoruz:

Oncelik!e cocuqunuze
6gretim verebi!ecek kapasitede
misiniz? Oncelikle bu eiletere bir on 9aft§ma verilmefiydi. Bir
bilgilendirme yap!lmal!yd1. <;ocuk, "Baba, il<;e ne demek?"
diye soruyor. Veya srAile nedir?", "DO§Once nedir?" biz
oncetikte bu kavram!ann ne olduqunu bilmemiz gerekiyor
Ondan sonra, cocuqumun kar§tsma qecip ben bun/an
anlatabileyim.
Ben kendimi 9ocuguma egitim verecek
gOvende bissetmediqim icin zorlandtm.
Daha sonra etkinlikleri vakit bulamadrklanndan gee; basladrklanm
soyieysn baba konusrnasma soyle devam etti;
Biz Zoko'yu bitinci haftanm sonlanna dogru izledik.
<;ocugumun bir tor/a dikkatini cekemedim. Babac1g1m bak
burada bir r;izgi film var. Ogretmenin 6dev vermis dedim.
Birinci haftamn sonunda ancak izletebildim.
Baba izletememe sebebini de asltnda ogretememesinden, 9ocugunun
ilgisini

c;ekememesinden kaynaklanrnadrqrr» yine

konusmasmm

icinde

kendisi vurguluyor.
Neden izletemedim? <;unkO ba§ka seyterte ilgileniyordu,
cocuk. Anne isten ge9 citayor. Baba iiuzensiz mesai, <;ocuk
ak§am sekiz-dokuza kadar anneannesinde, o saatten sonra
o cocukten verim bek/eyemezsiniz. Ben gene/ anlamda sunu
soyiedim. Allah ba§1m1zdaneksik etmesin ogretmenleri.
Ayn, aile cahsrnamn diger haftalanna da kattldt ve cahsrnay. en iyi
sekilde tamamladr. ilerleyen haftalarda babanrn calisrnaya ili§kin yapt1g1 su
yorum baslanqicta duydugu endiselerdan s1ynld1g1n1 kendine gore bir oz
elestirt yaparak gbstermi~tir. $6yle ki;
K5: Bu 9a!t§may/a cocuqumu tenttitm. Ailey/e ilgi/i ifi§ki!erim
ortaya 91kt1. Etkinlikler bizi bir araya getirdi. Tom aile bu
etkinlikleri yapabilmek icin bir araya ge/dik. Bu r;alt§may/a
aile nesu nitelikli zaman ger;irecegini 6(Jrenmi§o!du.

Gecerlik komitesi karan:
28 Ekim 2011 tarihinde yaprlan gec;erlik komitesi toplantistnda, etkinlik
filmlerinde kullarnlan uzayh karakterinin gene! olarak ogrenciler tarafrndan
begenildiginin

belirlenmesi Ozerine bir ailenin buna tepki qostermesinin
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mOnferit bir durum oldugu ve bunun da surec icerisinde gozlenmesinin

ofacag, karanna vanlm1~t1r.

uygun

I

-Tabla 13: ikinci Hafta Uygu/ama 91kt1lari
Ikinci Hafta 31 Ekim - 6 Kasun 2011
Kazarumlar
./
./

Lefko§a'run baskent oldugunu bilir .
Baskent'te devlet dairelerinin ve kurumJanrun oldugunu bilir

Film: Zoko ve Bilge'nin Lefkosa gezisi I Senaryo (Ek: 27)
Etkinlikler Tur 1 eri
Etkinlikler ( Ek:29 )
Masa Cahsmasr
Izlediifun filmin resmini cizivorum
Arastirma

Kat1hm
15

Cizgi calrsmasi Bayrag1m1Z1 tamyahm

15

Lefko§a 'yla ilgili bir §arkl/turkil dinleyelim

14

Aile/er) bu hafta Icerisinde verilen filmi izletmede oldukc;a gOc;IOk
<;ektiklerini belirtmi~lerdir. Bu bolurnde i§lenen konu ogrenci dOzeyinin
Ostonde kald191 ve ailelerin bu kokulan cocuqun dOzeyine uygun ifadelerle
vermekte gOc;IOk cektiklen, ailelerin modele ili§kin gorO~lerinin irdelendigi
b610mde daha detayt. anlatnrnrstu. K7 cocuqunun izledigi bolurnler ic;erisinde
hie; sevmedigi b610m0n meclisin (Lefkosa Gezisi 1) irdelendigi bolum olugu
yonOndedir. K1 B'de benzer bir ifade ile "birez meclisle ilgili bolumu izlerken
stktki), izlemek istemedi." diyerek c;ocugu ile ya§ad1klann1ifade etmi§tir. K14

ise bu filmi izlettikten sonra c;ocugu ile bir Lefkosa gezisi yaprrusnr. Aile
meclisi, arutlan c;ocuguna gostererek gezdirmi§ ve c;ocugunda bu mekanlarla
ilgili bir farkindalik olu~turmu§tur. Daha sonra cocuqunur: gezip gordOgO
yerlerin resmini c;izdirerek ogrenmelerini peki~tirmi§tir. Aile bu duruma soyle
bir acrklarna getirmi§tir.
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K14:Mec/is ve saves konulanndan oldukr;a s1kJ/d1/ar. Biz de
suatdtk. <;ocuk seyretmedi. Onun dt§mda biz/er gidip o yerleri
yerinde gozledik, gidip mec/is binesun ziyaret ettik an rt/an vs.
gostermeye
r;alt§ftk bayramlanm1z1 temcu«. <;ocukta bu
anlamda oldukr;a farkmdaltk ysrettik. <;unkO sorular sormaya
ba§lad1. Neden bayrag1m1z bu kadar bOyilk ya da bu meclisi
kim yeptt. Antflar niye bu kadar uzun ya da bayram toreninae
tank/arm sopalan (nam/u) neden bu kadar uzun gibi soru/ar
sormaya
ba§ladt.
Hem bizde hem de r;ocugumuzda
farkmdaltk yarafttntz, siz.

Resim 11: K 14

Gecerlik komitesi karan:
4 Kasrrn 2011 tarihinde toplanan ge9erlik komitesi bir sonraki haftaya
kurban bayram,nrn rast gelmesi nedeniyle egitim filminin yaymlanmas, yerine
kurban

bayramma

ili;,kin

etkinliklerin

haz,rlanmasmm

uygun

olacag,

gorO;,One varnusla-du. Buna bagl, olarak Oc;Onco hafta yayrnlanacak egitim
filmi ve ona ili§kin etkinlikler bir sonraki haftaya ertelenmi~ ve arastrrmae,
tarafmdan kurban bayramma ili~kin etkinlikler tasarlanarak ger;erlik komitesi
Oyelerine 5 Kasun 2012 tarihinde yeniden toplanan komite Oyelerinin onayma
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sunulmu§tur. Komite Oyelerinin o/umlu gorO~ bildirmeleri
siteden yay1mlanm1~t1r.

Ozerine etkinlikler

Tablo 14: 09oncO Hatta Egitirn C1kt1lan
Ufiincii Hafta: 7 Kasun - 13 Kasun 2011
Kazarumlar
./
./

Kurban bayrammm dini bir bayram oldugunu bilir.
Kurban b~yrammda yaprlanlar, ve nedenlerini fark eder.

Film: yok
Etkinlik!er Ttirleri
Masa ~ah~mas1
GeziGozlem

Etkinlikler (Yonerge Ek30)
Baxramm Resmini ~izi.rorum

Katllilll
11

Kurban Bayrami
11

Uygulama haftas, icerisine Kurban Bayramrnm da girmi~ olmasmdan
cotay: "Kurban Bayaram1" da etkinlik konulan arasma almm,~t,r. Bayram
boyunca ogrencilerin yasarrun kendini gozleyerek ve sorgulayarak daha
bilinr;li bir bayram

ger;irebilmesi

ir;in etkinlikler planlanm,~trr. Bayram

sOresince verilen etkinlikleri 11 aile yaprrusnr. Etkinlikleri yapan aileler bu
r;al1~mayla cocuklanrun bayram hakkrnda daha iyi bilgi sahibi oldugunu,
neden Kurban Bayram, yap1ld1g1 ve bayram sOresince yaptlan ritOeller
hakkrnda daha fazla farkmdahk yarattrklar,n, belirtmi§ledir. Etkinlikleri yapan
ailelerin gorO§lerini krsaca verecek olursak;
K11: Bayram/a ilgili etkinlik gOze/di. ilk kez bayramla ilgili o
kadar sorguladt merak etti detaya qitdi. Bayram etkin!igi ayn
bir kezenim o!du onun ir;in, biraz fazla oldu etkinlikler ama
bence teydet. okiu, Kurban Bayramt'm, Seker Bayram!'nt
sordu.
K6: Biz daha once bayram!arda r;ocugumi.Jzla bu §ekilde
ilgilenmeyip sorufannt dinlemeyip manttklt sekin bir §ekilde
yanlflamazdtk. Bu etkinlik sayesinde i/gilenmeye ba§ladtk.
Te§ekkOrler...

Kl <;ocugumuza bayram, daha etkili ve farkmda/1k yaratarak

entettik Bu sayede daha entemt. bit bayram ger;erdik.
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K9 Rutin olarak ya§ad1g1m1z bayram o/gusunu tam anlamtyla
6{Jrendi ve resimler cizere« kafasmda iyice peki§tirdi. Onemli
bir etkintik.

Resim 12: Ogrenci Resimleri
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K11: Cami ve BDyDk Han oldukce ilgisini cekti. Sur/arm ne
ise yarad1g1n, sordu. Kendisine tentdik gelen mekanlann
(Gime Kepts), Buyak Han) Bilge
Zoko taraftndan da
tamhlmasmdan keyif ekn.

ve

15

Kasun Cumhuriyet

haftasrna denk geldiginden

Bayrarm

uygulama

sOrecinin dordOncO

hattank etkinlikler kapsarruna Cumhuriyet

Bayram, da eklenrnlsnr, Bu hafta icerisinde hem arastirma iyin onceden
planlanan etkinlikler verilmis hem de tarihi konu alan yine arastrrrnaci
tarafmdan senaryosu yazilarak cekirnlert yap.Ian belgesel film izletilrnistir.
Ayrrca ailelerin cocuklan ile Cumhuriyet Bayram, torenine katrlarak gozlern
yaprnalan etkinlik olarak verilrni~tir. Havanrn yagmurlu olmas, nedeniyle
torene 90k az aile kattlrmstrr. Ailelerin dordOncO haftaki etkinliklerle ilgili
gorO~leri a~ag1daki gibidir:
K10:Lefko§a'y1 terudt; llceten
keotstru ogrendi.

temat;
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hepsini ogrendi. Gime

K11:Tarihimizden
esintiler
filmini
severek
iz/edi
ama
Denkta§'la
yapJ/an soyfe§iyi Jzlemede zorlendt.
S1k1!d1.
Oturup izlemedi. 15 Kestm etkinliklerini yapmak istemedi.
Sadece tankm resmini yapt,.
K7:En cok be{Jendi{Jf bolum Osman Alka§'m oldugu bolumdt:
Gercekten 90k da zorlendim enletttken seves). Osman Alka§

bana yerdimc, ofdu.
K2:Egitim sitesinde, meclisin, sevestn konu a!tnd1{J1
bo!Dm!erde cocuk cok zottendt. Ben dusundum be§
yesindeki cocuk mecfisi tammak zorunda de{Jil Mil/etvekilini
tammak zorunda degfJ, 9DnkO cocuqun dDnyas, bembeek«
<;ocu{Ju o kadar gergegin icine sokmsntn bir an/am,
olmad1{Jm1dD§OndOm.Bizier o bolumde ai/ece stktkitk. Ama
onun dt§tndaki botumier gaze/di. Zoko ve Bilge'nin
konu§malannda cOmlelerin biraz daha basite indirgendigini
fark ettim. <;ocuk izledigi film/erde sorular soruyor, o niye
sava§h? Dr KO<;Ok niye oldO? OWm koto bir §ey hani biz de
6/ecegiz. Mesela, boyle §eylere giriyor cocukier. Tebi biz
on/an hesap edemiyoruz izlerken ama onlar oyte yer/erden
noktalar seciyoner on/an cok etkiliyor.
Belgeseli

izleten bir ailenin

oglu neden Rumlann

biz TOrkleri

sevmedigini merak ederek 6grenmek istemis. Aile de ona bu konuyu 90k
basit bir sekilde anlatrnrs. Bu yas 9ocugun sadece birfarkindahk olarak bazt
seyleri hissetmesi yeterlidir. Ailenin bu konudaki anlatirm soyledir:
K19: Oglum belgese/i izledikten sonra Rumlar ile Turk/er
neden dO§man olduklsrirn sordu. Ben de ona Rum/arm aday,
tek beslenne idare etmek istediklerini ve TOrk(eri adada
istemediklerini soytedim. Bu sebepten do/ay, Tutkiye'nin bizi
korudu{Junu entstum.

Resim 15: Elisi Calrsmasi
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Birinci Aile Paylastrn ve Kayna~t,rma Etkinligi

Tarih:19 Kasrrn 2012
Am a 9:
./ Ailelerin birbirlerini daha yakmdan tarurnalanrn saglama,
./ Onlann cocuklan ile birlikte nitelikli zaman ge9irmelerini saqlarna,
./ ilk dort

haftalrk surecte

cocuklanyla

Orettiklerini diger ailelerle

pavlasma,
./ Ailelerin ilk dort haftahk uygulama sOrecine ili~kin gorO~lerini alrnadrr.
Bu amar;:lardogrultusunda gen;ekle~tirilen etkinlige 10 aile katrlmrstrr. Katrlrm
etkinliginde elde edilen OrOnleretkinlik sonunda serqilenrnistlr.

Resim 16: Birinci Okul Paylasim Gunu Etkinliginden

Daha sonra arastirrna koordinatoru (arastrrmacr) tarafmdan, arasturnarun
gelmi~

oldugu nokta, ailelerin performanslan yaprlacak olan etkinlik ve

arnaclan hakkmda ailelere bilgi veri'rnistir.
Etkinlik: Tuz seramigi yaptrm
Konu: Kibns (tarihi yerleri, bitkileri, dogas,, hayvanlan .... )
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Arnao:
./ Ya~ad1g1 Olke ile ilgili bir farkmdallk yaratrnak
./ Dort haftal1k surede islenen konulan tekrarlamak
./ Daha sonra i~lenecek konulara atifta bulunrnak
Bu etkinlikte

her rnasada en az iki ailenin oturabilecegi bir dOzen almm,~tir.

Daha sonra ailelere hamur dag1t1lm1~t1r.

Aile/er cocuklan

ile birlikte

harnurlardan c;;e~itli ~ekiller yaprrusnr. Etkinlik srrasrnda hem cocuktarin hem
de ailelerin eek mutlu olduklan yaprlan etkinlikten bOyOk zevk aldrklarr
gozlenrni~tir.

BO

Ogrenciler aileleri ile birfikte Lefko§a'da yer alan ve dordOnco hafta
etkinligi konusu olan tarihi yerlerin O~ boyutlu 9al1§malann1 yapmr§lard,r.

Resim 18: Birinci Payla§l.Ill Gunu Etkinlig:i

KB bu etkinlige anne, baba, krzlan ve k090k cocuktan ile birlikte
katrldr/ar.

Tom

gozlenebi/iyordu.

ailenin

etkin/ikten

Tom aile

bOyOk

i~birligi yaparak

zevk

ald191

yOzlerinden

ke/ebek, Selimiye

Camii,

kap/umbaga, Girne Kalesi yaptrklarrn, soylediler. Baba ve anne 9all§may1
cocuklan ile birlikte yOrOtto. Anne etkinlikle ilgi/i su yorumu yapn:
f(9ocu{Jum/a birlikte eglenceli vekit ge9irdim. Hem e{Jlendik
hem o{Jrendik. <;ocugum bu etkin!ik!e ilgili fazla soru sormad,.
Hamur/a diledigini yeptt. Gene/de 90k soru soruyor. izledi{Ji
film!er/e ilgi!i her §eyi enltyor ve daha fazla ogrenmek istiyor.
<;ocu{Jum Ktbtts'i teruti), Eglendi, ogrendi. Bu cettstruuien
doteyt fe§ekkur ederim.

81

Baba ise (K6) annenin sdylediklerini

destekler §ekilde soyle soyledi:

Bu etkinlik cok faydalt oldu. Hem bize hem kiztmtze cok
e{J/enceli okiu. Hir; soru sormedt, hamura delrmsti. Gene/de
soruyor ve biz de cevepliyoruz. Evde yapt1[J1m1z etkinlikte
BOyOk Hanfa ilgili sordu. Eskiden insanfar niye orada
ka/Jyordu?... Araba yak muydu? ... K1z1m1z tarihi yer/er/e ilgi!i
film! cok be{Jendi.
... <;ali§malar cok zevk/i ger;ti. <;ok soru sotuyor. Ogreniyor.
Bazen s1k1/Jyorsun, bi!medi{Jin konular da oluyor bezen.
<;ocuk her zaman ogrenmek istiyor. Sen ne verirsen o, onu
eltyor. Web saytasmda her §ey var. Ben ktztms izletmeden
once ben iz/iyorum; ben an/Jyorum. Verdi{Jiniz not/an
okuyorum.
Gozlem formlanm
okuyorum. Cocuqum«
izfetirken on/an takip ederek izletiyorum. Bu projeyi annesi ile
birlikte yorotoyoruz. Ben eve geldigim zaman filimin
resimlerini cizmesint istiyorum. Hemen r;iziyor. <;unkO
onceden birkar; kez iz!emi§ oluyor ve ha/a daha izlemek
istiyor. Haya/ gOcO ge/1jiyor. Ben siteden besketennm
sayfa!anm da kontro/ ediyorum. Biz neler yepuk; onlar ne/er
yapmJ§ kontro/ ediyorum. On/an da takip ediyorum. Ben bu
etkinlikleri yapf!rmak icin bit haftanm yeter/i o!dugunu
dO§OnDyorum."
Babanm yapt191 acrklama aslmda bizim tom yaprnak istediklerimizdi.
Ailelerin gocuklanyla ilgilenmesi, onlann egitimlerinin farkrnda olrnasr, onlan
tarumas. idi. Aile de bu konuda bir egitim almamasma ragmen Blog'dan
kendilerine verilen ycneroeleri dikkatlice okuyarak, yonerqeler dogrultusunda
hareket ederek,

cocuquna olrnast gereken sekilde yardrmcr olrnustur.

Toplantrda belirtmi§ oldugu bu goru~ler onun calrsrnaya ve aynr zamanda
gocuguna verrnls oldugu onemi gostermektedir.
K16: benim kmm bugun daha cok begendi r;Dnku herkesle
beraber bir §ey veptlo: Evde o kadar hosun« gitmez 9al1§s1n.
K15: Zoko ve Bilge'ye eek merekii bakalrm bir sonraki hafta
ne yapacaklar diye cok merektsmycr,
Oiger bir aile ise bu aileye benzer gorO§ler dile getirmi;;tir. Anne (K14)
paylasrm ve kaynastirma gOnO etkinligi ii;:in su ifadeleri kutlanrnrstrr.
"<;ocu{Jumuzla birlikte harika ve de{Ji§ik bir gun ger;irdik.
Beraber bir seyte: payla§frk. Co« e{Jlence/iydi. Devamm,
§ahs1m edttie istetirn."
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Baba ise;
"Beraber vakit ge9irdik.
<;ocu{Jum/a bereber:

ilk defa

ben hamur

yepttm

Babanrn bu ifadesi aslrnda 90k onem/i bir duruma isare! etmektedir.
Biz yeti~kinler hep 9ocuklanm1za bir yeti~kin gibi davran,nz ve on/arm da
bizim bu davranr~/anm,za kar9rltk vermesini isteriz. Arna sunu da iyi bilmemiz

gerekir ki asltnda bir zamanlar bizler de ¢ocuktuk. Bu baba etkinlik sirasrnda
9ocugundan daha faz/a hamurla oynadr, denilebilir. Cocuguy/a birlikte birgok
9eki/ yaptr ve yapt1g1 bu 9al1~madanbOyOk zevk aid 1. Babanrn;
"Hayaftmda ilk defa hamur/a oynuyorum. Onunla §ekiller
yap1yorum. Sag otesm Hocam. ,,
ifadesini kullanmas,, bu durumu en acrk ~ekil ile ifade etmektedir.
Dort haftalrk etkinlige ili§kin anne soyle soylemektedir.
"Nihat Hoce'nin dedi{Ji gibi bunter ilk adtmlartmtz. Yava§
yava§ yDrumeyi o{Jrenecegiz. ilk/er hep zordur. Ama ben hi9
bir zorluk/a kar§tla§madtm. Ben, ilk etapta resim ve
belgelerin gonderilmesiyle ilgili biraz zorluk ya§ad,m. Ama
o{Jretmenimizin yakm ilgisiyle bu sorunlan kolayca a§ttk. ,,
Ailelerin teknolojiyi ev/erine ald1klarr ancak, bu teknolojinin kullan1m1yla
ilgili giig/i.ik ya~ad1k:lan 9a1J9manrn ilk hafta/annda ortaya 91kt1. Bizier ailelerin
tomOne bu k:onularla ilgili toplu egitim vermek yerine onlardan gelen talepler
dogru/tusunda dan,§manllk hizmeti vermeyi uygun bulduk ve tom yard1mlan
onlarrn talepferi dogrultusunda

verdik. Bu da ailelerin

kendilerine olan

guvenlerini yukseltti. Ba§aramama endi§esini ortadan kakirrdr Bu K13'0n
yukarrda belirttigi durum beklenti/eri karsilar niteliktedir.
Ca/J~manrn ana unsurlannda biri olan egitim filmlerinin de ogrenciler
Ozerinde olumlu etkiler birakt1g1 onlann yakrn 9evresini algilamasmda ona
katkr

saglad1g1

yadsmamayacak

bir

ger9ek

olarak

ortadrr.

Aileler,

r;ocuklarmrn bu 9al1§mayla Krbns'a dair bilgiler edindigini su ifadelerle
belirtmi§lerdir:

83

K14:" ... daha once so
ne demek onu ogrendi.

hir; dO§Onmemi§fjk•

ae11g1 sorulen sormaya bested: Sur
aha once suru cocuqume enletmeyt

K6:" ... cocuqumuzu tsnuitk; eglendik, ogrendik, o{Jrettik. Bazt
seyieri en azmdan oralardan ger;tigimizde "baba, burest
Gime Keptst. Baba bak bayrag, gorOyorum.,, gibi !fade/er
kullandt. On/an da terumis okiu.

Kl: Lefko§ay1 terudt. ltceleri terudi. Hepsini ogrendi. Girne
keptsttu o{Jrendi.
11

Ge9erlik Komitesi Karan:

21

Kasirn

toplantisrnda

2011

ailelerin

tarihinde
paylasirn

gen;:ekle~tirilen
gOnO

ge9erlik

etkinliginde

komitesi

ger9ekle§tirilen

degerlendirme toplannsmda one crkan etkinliklerin 90k olusu ve bir haftahk
sOrenin bu etkinlikleri yapnrmaya yeterli olrnayrs: durumlanna ili§kin haftal1k
yayimlanan etkinliklerden bir tanesinin azaltrlmasrna karar verilrnistir,

Table 16: Besinci Hatta Egitim <;1kt1lan

Besinci Hafta:21 Kasun - 27 Kasun 2011
Kazarumlar
..,- Adaya ozgii belli bash meyve ve sebzeleri tarur/admi soyler,
..,- Adaya
ozgii belli bash cicekleri tamr/admr soyler
Film: Zoko Kibns'ta Yetisen Bitkileri Arastinyor" Ek 27
Etkinlikler Tiirleri

Etkinlikler (Ek 32)

Katllun

Masa Cahsmasi

Meyve ve Sebzeleri ayirahm

13

Gezi Gozlem

Zevtinin sertrveni

7

Uygulama

Meyve Salatasi Yapahm

15

Besinci hafta etkinliklerinde Kibns'ta yetisen bitkiler konu olarak veriunlstlr.
<;ocuklann besinci haftada verilen filmin izlenmesi srrasmda hi9 stkrlmadrklan
ve filmi severek izledikleri aileler tarafmdan g6zlenmi§tir.
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K 12: Egitici
tilmin,
qercekten
de
e{jitici
oldugunu
dD§Onuyorum. Adam,zda yetisen meyve ve sebze/eri daha iyi

tentms ttrsett bu/du. izlerken hi<; stknmedt.
K19: Be{Jendi. o{Jlum Kolakas't cok seviyor. Gorur aormez
tamdt. Molohiyay, da qorunce temdi. Koyae bahr;eden
ye{jenim molohiya bir;mi§ ve tum ai/e top/amp molohiya
ay1klam1§fJk. O{j!um, ondan da cok zevk afmtst; Onu
hettried),
Kl: Sevdigi meyvelerden soz edilmesi ve resimlenmesi onu
cok keyiflendirdi. Bezt meyve/eri ve sebzeleri tammad1{Jm1
gordOk. Ona yerdimc, ofup daha iyi tentmesi ictn vepmemiz
gerekeni yapt1k.
K5: 9ok yeret, o/du.
Meyve ve sebzeleri tammasmm
yamnda K1bns'a ozga olanlan temmesi daha gaze! ve olumlu
o/du ...

Cocuklar masa bas: calrsrnada kendilerine kan§rk olarak verilen meyve ve
sebzeleri ayrrma etkinligi yaprrustrr.
K13: "Meyve sepetini heurterken, tam meyvelerinin edtru
tekretteai«. Birr;ok meyve ve sebze edtru oglum bilmiyordu.
orne{Jin: ayre/fi, babutsa, kolakas, ve harnup. O{Jlum bu
efkinligi merak/a tiezutea« A{Jabeyi de yerdim ederken daha
cok hosune gitti."

Resim 19: Ev Etkinligi

Cocuklar konu ile ilgili filmi izledikten sonra aileleri ile birlikte meyve
salatast yapabilmek i9in ahs-veris yaprrustrr. Bu etkinlik sayesinde cocuk hem
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gen;ek yasarnda yapllan i;,lerle ilgifi bir deneyim elde etrnis hem de
meyvelerin isimlerini ogrenme frrsan bulrnustur, Ayrrca i;ocugun kendine
gOVeni yOkselmi;, aile de cocuqun

eline break vererek

ona gOvendigini

belirtmi;,tir. Bu etkinlikle ilgili ailelerin elde ettigi deneyimler ;;oyledir:
K18: Afl§veri§ i91n markete gittik. 9ocugum/a beraber meyve
sebze aldtk. Ald1{j1m1z sebze ve meyve/erin isimletini sordum
ve hepsini bi/di. Tabii 9ocu{juma biraz ipucu verdim.
Soy/eyemedigi sebze/eri, "Bu hangi sebzedir?" diye sordu.
9ok zevk ekn. Ald1{j1m1z meyve/eri beraber y1kay1p taba{ja
koyduk, do{jrad1k. Dograd1g1meyve!eri babasma ve ablasma
ikrem etti. Bun/an yaparken ne§e/i anlar ge9irdi.

Resim 20: Alt~-Veri~ Etkinliginden

K12 Ar;1k9as1 bir llki ya§ad,. Yard,mla da olsa meyveleri
ytkedt, soydu, btcekl« dograd,. Meyve salatas, yapf!, kendine
gOveni a/du. Benimde kizime gOven duygusu esitemem
gerektigini ger; de olsa anladtm. Size ne kadar tesekku:
etsem ezdir. Meyve/eri ytked; dograd,. Sebze seleisst
yaparken, "Ben erttk bilyildOm, ya!mz yapabilir miyim?" diye
sordu. Haz1rlad1{j1 yiyecegi bize verirken yOzunde gO!ilcilkfer
a<;Jyordu. Babasma, "Bunlsrt ben veptim. Ben ertik'
bcvuaam." dedi.
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K1: Meyveferi kesmesine yerdtrnci okiuk diger isteri zaten
kendisi yepmek istedi. 9ok zevk/i ger;ti. Kendi yapfJg1 sa/atay,
kendisi yemek istedi. 9ok eglendigini dD§Onuyorum.

Resim 21: Meyve Salatasi Etkinliginden

K5: Kendine guveni ertt; aynca meyveleri ierudt. On/arm
nest! soyuldu{Ju ve nestt haz1rland1gm16{Jrendi. El becerisi
ertti. Aile ile birlikte payfa§1m1o{Jrendi.
Kt 5: Bi!di{Ji meyveler di§mda isimlerini bilmedi{Ji meyveleri
de iyice tenun ve 6{Jrendi. Kesme i§ini de zevkle yept:
K19:0nce birlikte ellerimizi y1kad1k. Ben kabuklan soyulacak
olan meyvetenn kabuklann, soydum. Tum meyveleri bir
taba{Ja haz1rlad1m. suers da dograma ve servis yapma
aorevtn! verdim. Elma keserken biraz zorlandt. Ama en 90k
havucu keserken zorland1{Jm1soyledi. En 90k muz ve armut
di!imlemeyi sevdi. Her meyveyi eline ald1{Jmda ismin sordum.
Faydalann, konu§fuk. Karde§i ve benim 19in tabaklara servis
yapt,. Onu alk1§lad1kve biz/ere 90k lezzetli bir meyve sa/atas,
haz1rlad1g1ir;in fe§ekkOr ettik. Bunu hemen anneannesiy!e
payfa§ft. Cok mutlu okiu.
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Tabla 17: Altmcr Hatta Egitim Ctktrlar.

Altinci Hafta:28 Kasun - 04 Aralik 2011
Kazanunlar
./

$ehir ve koy arasindaki farklan aciklayabilir.

Film: Zoko 'nun maceralan Sehir ve Koy Y asarm"
Bilgisayar Oyunu: "Koprudeki Arabalar" (9)
Etkinlikler Tiirleri
Etkinlikler (Ek3 3)
Masa Cahsmasr
Ciftlik hayvanlanni tarnyalun
Gezi Gozlern
Uygulama

Katrlun

11

Hayalimdeki ki:iyii ciziyorum

9

Sehir turu vapryorum

5

Zeytinli Y ammi

6

Altrnc, hafta sehir ve koy yasarrunr konu alan film izletilmi~ ve bunu
konu alan etkinlikler yapt1r1lm1~tir. Aynca, dar-geni~ kavrarrurn konu alan bir
bilgisayar oyunu oynatilm1~t1r.

Resim 22: Egitsel Oyun

K13: <;ok ifgi ve begeniyle oynedt. Ozef/ikle arabalann
efektferini begendi ve dar-geni§ kevrstmni cok gOze/ ogrendi.
2 hafta once ogrenmesine ragmen her §eyi iyice
hatJrfamaktadtr. Ozellikle TOrkr;esinin geli§mesine de katkt
koymustur. r:;ankO o{jlumun Turkces! zay1ft1r. Oyun suresince
dikkatli ve heyecanftyd1.
Bu haftaki etkinliklerle bircok hayvan ogrencilere tanttrlmrs, sebir turu
yaptmlrrus, aynca el becerisi gerektiren zeytinli pi~irilmi~tir. Ailelerin bu
etkinlikleri yaparken edindikleri deneyimler ve gozlemler ~oyledir:
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K2: Beraber zeytinli yapmaktan
cok hostend: Oze/likle
hamuru yaparken keyif ekit. Onunda bu terz yiyecek seyter
haz1rfamas1 ona guven verdi. Kendisinin de bir §eyler
yapabi!eceginin farkmda okiu. Once hamuru haz,rtad!I<,
beraber. Sonra zeytini r;ekirdeginden eytrdt, Ma/zeme/eri
beraber harmanlad1k Her a§amada yard,mla§ftk ve veriten
baton gorev/eri yerine qetirdt.

K20: Oglumun qorev! zeytinlerin r;ekirdegini cikermek, una su
dokup yogurmaya yeratm etmek; tepsiyi yaglay1p zeytinleri
hamura kan§t1rmaya yard1m etmekti. Og!um, una neden
maya koydugumu bunun ne i§e yarayacagm,, suyu da
eklemenin nedenini sordu, ben de kabank gilze/ bir hamur
elde etmek ictn bun/an yapftg1m1Z1; bu hamurun ekmek
hamuru fie eyru oldugunu ve tek ferktnm icine zeytin ve stv,
yag fie nane kan§f1rmak okiuqunu an/atftm. Hamuru iyice
yogurunca ald1g1 §ekil onun 90k bosume gifti. Tom istem
bitince pi§ece{Jini soyledim. Zeytinliyi fmna pi§irmek tizere
koyduk 90k sebtrsatencn Merak/a bekfedi. Pisince kesip
afiyet/e yed1k. Ama yalmz zeytinin 9ekirdeklerini ctkerme
i§inde zor/and, ve yanm birekt;
Cocuklar bu etkinlikleri yaparken srrufta ogretmenlerin anlatmak ic;in
harcadiklan zamanm cok daha krsa sOresinde ve daha kauc: gerc;ek yasarn
deneyimleri

ile ogrenmesi saglanabilmektedir. Yukanda K20 mayarnn ne i§e

yarad1gm1 edindigi deneyimle bir daha unutmas, mOmkOn olmayacakt,r.
Mayanin ekmek ve torevlerinin yap,minda kabart,c, bir ek katk: maddesi
oldugunu bire bir gozleyerek ogrenmi§tir. Bunu kendisinin merak ederek
sorgulamas, ayn bir 6neme ta~imaktadrr. Aileler cocuklanru yaptiktar, islere
dahil ettigi zaman gerc;ek ya~amda edindigi deneyimlerle daha kalrcr ve
kendiliginden

ogrenmeler gerc;ekle~tireceklerdir. Bu etkinlikler sayesinde

ailelere c;ocuklarrrn gerc;ek yasarmn icmde nasrl egiteceklerine

yonelik

deneyimler edinmelerine yardimcr olunmu§tur.
$ehir turu yapmakla, strufta defalarca anlatllan konularm gerc;ek
ya§amda

gozlenmesi

ve

tekrarlanmas,

daha

kahct

ogrenmelerin

gerc;ekle§mesine katk: saglayacakt,r. Cocuk bu ortamda dikkatini c;ekenleri,
merak ettiklerini sorgulayacak Ve ogrenmelerini, ilgilendigi konuyla ilgili
gerc;ekle§tirecektir. Aileler buna ili§kin soyle ac;iklamalar yaprruslardir.
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K15: Kaldmmlann ne ise yarad1gm1 sordu. Ost qecttlerin
emectm kendisi bu/du. Aynca sehi: ve koyun arasmdaki
farkm ne oldugunu sordu. Kaldmmlarm islevinin ne okluqunu
ectkletiim. Ost qecitlerin amacmm ne okiuqunu soytedim.
Ayrtce, sehlr ve koyun arasmdaki farklan anlayacag, bicirnde
enletttm.
K13: Bu bolgenin Lefko§a'mn ana giri§ yo/u okiuqunu
bundan dolay, trafik ve yaya ekisuun cok yogun okiuqunu
fakat kirlili{Jin insanlann kural/ara uymeyip da e/lerindeki
posetteri yere atmalanndan kaynak/1 olduqunu soyteyip
bunun otmemesi gerekti{Jini enlettik. YunJyil§ yaparak sehri
gezmek cevresini daha dikkatli analiz etmesine katkt koydu.
Ferkl! bir ortamda cocuqumuzu qoztemteme imkenumz okiu.

Tablo 18: Yedinci Hafta Egitim Q1kt1lan
Yedinci Hafta04- 10 Arahk 2011
Kazarumlar
.,/
.,/

.,/

Gime ilcesini tarur .
Gime ilcesini diger ilcelerden aynt eder/gordiigi.izaman ilcenin adim
soyler
Ilceye ait onemli tarihi ve turistik yerleri gtirdi.igi.i zaman tarur .

Film: "Zoko ve Bilge'nin Gi.rne Gezisi" (Ek 27)
Etldnlikler Ti.irleri
Etkinlikler (Ek 34)
Masa Cahsmasi
Gezi Gozlern
Uygulama

Katilim

Cizgi cahsmasi

10

Girne Kalesini Gezelim 5grenelim

5

Kagittan gemi yapimr

8

Yedinci haftada aileler Girne il9esini tanitan egitim filmini izlediler
ardmdan

Girne

Kalesine gezi

dOzenlediler. Gezi etkinligini

bes aile

ger9ekle~tirebildi. Ailelerin etkinlikleri yaptrrrnada yasadiklan en buyuk g09IOk
gezi etkinliklerinde idi. Aile katrlrrmn dO~Ok olmas: bunun bir gostergesidir.
Etkinlige katuan ailelerin olayla ilgili gorO§leri ise soyledu:
K20: Hem kendimize hem de 9ocugumuza vakit aymp hep
birlikte bir gun plan!aytp o gOnu en keyifli sekikie ger;irdik.
E{Jlence/i anlar ya§adtk; ona vekit eyinp bir §eyleri 6{Jretip
eglenceli vakit qecinnesine
keikis! a/an bir gezi ile
oocucumuze daha da bag/amp sevgimizi kat kat erttirecek
cok verimli bir gun ya§ad1k. Bo/ bot fotograf cekti« Kalenin
en yOksek yerine 91kt1k Glme'yiizledik manzara harikayd1.
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K16:Birlikte eglence/i zaman ge9irdik, yeni §ey ogrendik ..
Her gordugOnD sordu. Gime Kalesi'nde iskence odesi 90k
dikkatini cekti.

Resim 23: Gezi. Etkinliginden

Bu haftaki etkinlilerden bir digeri ise, kag1ttan gemi yapirm idi. Bu
etkinligi cocuklar aileleri ile birlikte bOyOk bir zevkle yaptrlar. Yaptrklan
gemilerini de ya kOvette ya da bahceda yOzdOrdOler.
K10: Babas, ife bir/ikte kendi gemisini kendi yept: Daha
sonra banyoda yilzdurdilfer.

Resim 24: Ev Etkinliginden
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Tab/o 19: Sekizinci Hafta Egitim Ctkttlan
Sekizinci Rafla ll-l8Arahl2011
Kazanimlar
./
./

Yeni iskele ilcesini diger ilcelerden aynt eder/gordiigii zaman ilcenin
aduu soyler
Ilceye ait onemli tarihi ve turistik yerleri giirdtigii zarnan tarur .

Film: "Zoko ve Bilge'nin iskele gezisi"
Hafiza oyunu (7)
Etkinlikler Ttirleri

Etkinlikler (Ek 35)

Kat1lun

Masa Cahsmasi

Eksigini tarnamla ve boya

7

T~ boyama

7

Uygularna

Son haftaki etkinlikte 6grencilere iskele ilgesi tarnt1ld1. Cocuklann bu
il9enin dogal gOzellikleri ve bu ilcede yasayan hayvanlar ve onlarm dogal
yasarn alanlan ile ilgili bilgiler verildi. Cocuklara uygulama calrsmas: olarak
tas boyama etkinligi yaptmldr. Cocuklar, bu cahsmadan buyuk keyif alduar.

Resim 25: Elisi Etkinliginden

Son haftaki etkinlilerden bir digeri ise, sekiz hafta boyunca cocuklann
filmlerde izledikleri Krbns'a ili~kin tarihi yerlerin, meyve ve sebzelerin,
hayvanlarm yer ald191 oyun kartlan hazntamas: idi. Cocuklar sekiz haftalrk
surede 6grendiklerinin bir tekrarrnr, yapma ftrsati buldular.
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Resim 26: Oyun Karlan

Blog

temelli

aife

katihm

modelinin

degerlendirilmesi O<; bafrk altmda irdelenmlstlr:
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aile

qorustertns

gore

Blog Temelli Aile katrhm Modelinin yararlar,

Sekil 5: Blog Temelli Aile Katihrn Modelinin Yararlanna lli;;kin (;izelge

Yapilan analizler sonucunda Blog Temelli Aile Kattlrm Modeli'nin hem
cocuklara hem de ailelere ili$kin faydalarr oldugu ortaya crkrrustrr. Model bazi
durumlarda cocuqa dogrudan fayda saqlarken anne ve babaya da dolaylr
faydalar saglayabilmektedir.

Bu nedenle modelin faydalarr tek bir bashk

altmda incelenrnistir.
Aile goru~leri lncelendlqinde Blog Temelli Aile Katrlrm Modeli'nin
cocuklann oldugu kadar ailelerin de bilgi duzeyini arttrrrnada onernf rol
oynad@ gorOlmektedir. Aileler cocuklarma etkinlikleri yaptrrabilmeleri icin
oncelikle kendilerinin etkinliklere ili$kin yonerqeleri okuyup anlamasr, daha
sonra da bu etkinlikleri cocuklarrna yaptrrrnasi gerekiyordu. Bazi aileler bu
hazrrlrklan yaparken ve etkinlikleri cocuklart ile birlikte yaparken kendilerinin
de yeni seyler ogrendigini vurgulamaktadrr. Bu bulgular Blog Temelli Aile
Katrlrm Modeli'nin cocuklan egitmeyi arnaclarken ayni zamanda aileleri de
egittigini qostermektedir. K18 ve K6 bu durumu 90k iyi ifade etmistir.
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Bi!gi ectstruien, cocuqun daha iyi bilgi!endigini eynt zamanda
kendimin de daha iyi bilgilendigini dO§OnOyorum. Mese/a,
Ktbns adasmda ya§ad1g1m1z ha/de bircok §eyi biliyordum.
Ama cocuk soru sorduqu ir;in filmi ben de iz/iyordum. Ben de
bircok §BY ogreniyordum.
Mese!a, kaplumbagalan
r;ocuga
kaplumbaga
diye an!at,yorduk ama filmi izlerken on!ara
Karetta
Karetta
demeyi
ogrendik
<;ocugumuz
dart
ieretttruzm qercekten deniz okiuqunu ogrendi. Rum/arm

gOneyde ya§ad1gm1,eskiden seves okiuiumu ogrendi, (K18)
Ktzune filmi izletmeden once ben izliyorum, ben enltyotum.
Verdiginiz not/an okuyorum. Gozlem formlanm okuyorum. Ne
gibi sorular sorduiiurum: enltyorum. <;ocuguma izletirken
on/an takip ederek iztetiyotum. (K6)
Bu calrsrnarun cocuklar acisrndan en onernli faydalanndan

biri

ogrenilen bilginin kalrct olmas, ve bu bilginin cocuklar tarafmdan ger9ek
yasarna uyarlanabilmesidir. Bazi ailelerin goru~leri Blog Temelli Aile Kanhrn
Modeli'nin 6grenilen bilginin gerr;ek yasarna uyarlanma becerilerini artirmada
onemli rol oynad1g1yonunde olup cocuqun edindigi bilgilerin farkmda olugunu
ve yeri geldigince qercek yasarndaki durumlarla ogrenmeleri arasmda bag
kurabildiklerini vurqularnaktadrr, Bu bulgular qorsel yonden zenginle~tirilmi§,
cocuqun di..izeyine uygun bir egitim materyaliyle cocukta kahct izli ogrenmeler
saglanabilecegini gostermektedir.
. . . bitki!erle ilgili bo!OmO izlemisti. Daha sonra, ovaya
gittigimizde bu bitkileri qorimce bana on/arm edtnt soytedi.
Bun/an ben daha once o{Jretmemi§tim. <;ocuk, izledigi
filmden hetmed. ve bana soytedi. Bilge ve Zoko'da da
bun/an gordOguna soyledi. lz!edik!erini birkar; hafta sonra
hahr/adt. (KB)
Arastrrmaya

katrlan ailelerin ortak dusuncesi

modelin cocuktaki

ogrenme istegini art1rd1gm1 ve sorumluluk duygusunu geli~tirdigi yonundedlr.
Blog Temelli Aile Katrhrn Modeli ailelerin qozetim ve ycntendirmest ile
ger9ekle~tirilen

etkinlikler

hem

aile

hem de

ogrenciye

sorumluluklar

yOklemektedir.
<;ocugun oz-quveni daha da artar. Neye kar§J ilgisi oldugunu,
zaylf yonlerinin neler o/abi/ecegini be!irlemek olumlu o/du.
Sekiz hafta suren etkinlikler 90k hosune gitti. Art1k anne gel
otievimizi yepetun demeye bested: (K19)
Ogrencinin "Odevirnizl yapahrn." demesi, hem yaprlan etkinliklerden
zevk ald1gm1 hem de 6devin bireye bir sorumluluk yOkledigini ve yaprlmas:
gereken bir durum olduqunu yerlestirmistir. Atrlqan, Kan ve Dogan, (2007)
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Odevin okufda ogrenifen stratejiferi destekleme, pratik yapma ve uygulamaya
yardrmci

olabileceqtnr,

ogrenrne surecini hizlandmp zenqlnfestirebiteceqini

vurpularnaktadrrlar. Ayrrca, aileler de 6devin cocuklann karakter geli$imine
yardrmcr

oldugunu,

cocuklarin

inisiyatif alma ve sorumluk duygusunu

geli$tirdigini d0$0nd0klerini belirtmislerdir. Odev, ailenin cocuqunun egitimine
katrlrnasina- yardrrnci olur diyen Atrlqan ve digerleri (2007), odev sayesinde
aileler coeuqun okulda ogrenmekte olduklanyla ilgili bilgi sahibi olduklanru
boylece onlarm sOrece kanlrnasryla ogrencilerin akadernik basanlanrun
arttrrabileceqini vurqularrnstrr.
Blog Temelli Aile Katrlirn Modeli'nin aile ile cocuk arasinda sisternli ve
yakm

bir ili$ki kurulmasma

yardirnci

oldugu c;ogu

aile gor0$1eri

ile

destektenmlstlr. Bu modelle sunulan etkinlikleri yapmak K4'0n de dedigi gibi
"Ailenin bir arada olmestru sag/ad,." Orneqin, etkinlikleri yaparken cocuk
diger aile bireyleri ile birlikte ortak calisrnalar yurutrne irnkam buldu. Gezi
etkinliklerini tom aile birlikte yaptr. Anne ve baba cocuklan ile bir arnact
gerc;ekle$tirmek lcln ortak calisrna yuruttu. Aile c;ocuga etkinliklerde yardrrn
etmesi gerek:tiginden cocuquna zorunlu olarak zaman ayrrir.

Bu durum

normal yasarn kosullan icinde pek olanakh olrnarnaktadir. Cahsrnaya katilan
bir anne, babarnn da cocuqun egitimi ile ilgilenmesi icln etkinliklerin
yaprlrnasmda ona da bazi qorevler verme yoluna gittigini belirtrnistir. Aileler
bu etkinliklerle ve saglad1g1 yararlarla ilgili soyle soylernektedir:
Norma/de botun anneler cocukleriy!« ilgilenirler. Ancak, eile
sadece anne degildir. Biz bezt odevteri bebemizte bir §eyler
payfa§al1m diye b1rak,yorduk... Norma/de cocuqumuzte
ilgilenmek ic;in zaman aymyoruz. Ama egitiminde c;ogun/uk/a
ben ilgileniyordum. Ama simd! bebetntz da kensince i§in
icine daha bir birlik haline geldik. <;ocugumuz daha cok zevk
almaya bested! (K4).
c;ocugumla birlikte c;al1§tlk Ona sorular sorduk. Nasif
soreceqtrmzi da siteden ogrendik ... <;ocuklanmzm da bir
dOnyast oldugunu ve bu dOnyaya dahil otauqunuzu ogrendik.
... Kendi edime bunu da fark ettim. Bu ketmesemn icinde
oyun oynesin televizyon izlesin kjfaplany/a, dersleriyfe,
boyamafanyla oynasm derken... Benim de bu hayatta var
oldugumu ve benim de ona kaliteli vakit qecirere« bir seyter.
ogretebi!ecegimi iyice anladtm. (K7)
Aileler cocupuyla zaman qeclrip nitelikli paylasim frrsatr yaratarak
onun zayif ve gOc;IO yonlerirn kesfetmeli ve onu daha iyi tarumalrdrr.
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Cocuqunu

dogru ycnlendirmesi

Cocugunun

akademik

ancak,

mumkun

olabilecektir.

yonden iler1emesini saqtarnak da yine onu yakindan

tarumakla murnkun olacaktir, Arastrrrnaya
gerc;ekle~tirdikleri

bu sayede

planh

etkinlik:ler

katrlan aileler c;ocuklanyla birlikte

sayesinde

cocuklannt

tamrna

ftrsati

yakaladuar. K6 bu konuda $6yfe bir aciklama yaprmsnr:

Cocuqumuzu bu r;aft§ma sayesinde tantdtk. <;ocugumun
bitmediqtmi: vonlerini ogrendik. Ornegin, biz/er bircok seyi
ogrensin diye u{Jra§madtk ama onun bun/an o{jrendigini
qorduk. Bu etkinlik sayesinde de plenlt bir §ekifde bir seyter
o{jrendigini qordu«, cocuiiumuze bir §BY gosterdi{jimizde
hemen kapftgm, 6grendik. r;ocu{Jumuzun dikkatinin neler
Dzerinde o/du{junu, bizim dikkat etmeyip cocuqumuzun
dikkat etti{Ji seyteti kestettik. Kaytf cinezi gibi her duydugunu
iztediqini kaydetti. Biz daha once bun/aria hi<; ilgilenmezdik
Cocuiiumuzu bu r;alt§mayla tentai« (K6.)
1

Bu r;a/J§mayla cocuqutnu ienuitm. Ailemle ilgili ili§ki/erim
ortaya 91kt1. Etkinlikler bizi bir araya getirdi. Tum aile bu
etkinlikleri yapabilmek ir;in bit araya ge/dik. Bu c;alt§mayla
ai!enin nestl nitelikli zaman ger;irecegini 6{Jrenmi§a/du. (K5)
Ailelerin cocuqunu tarurnasi, cocuquyla gec;irdigi zamanm nitelikli
olrnasryla ilgilidir. Aynca, ailelerin bir arada olrnast ancak, onlarrn bir seyleri
etkin

bir

sekilde

paylasrnasryla

mOmkOn olrnaktadrr.

K16'nm

"Ben

cocuqumun resim yapmay, sevdigini bu cehsmeae gordOm." demesi ashnda
ailelerin cocuklartyla nitelikli zaman qecirmede ne kadar yardrrna ihtiyag
duyduklarm, qostermektedir.

KOc;Ok yaslarda sozcuklerden daha 90910 bir

anlatrm araci olan resim bize cocuqun ic; dunyas: ve d1;; dunyay: alg1lay1;;1 ile
ilgili onernf bilgiler verir. (Cocuklar OzOntolerini mutluluktanru, sevdiklerini,
sevmediklerini

en iyi cizerek anlanrlar Yavuzer, 1993; Yazgm

1998).

Dolayrsryla planlt bir sekilde yOrOtolen etkinlikler sayesinde aile, surec
Icerisinde

cocupunu

tarurna

olanaqr

bulabilmektedir.

K7 de

ifadelerine benzer bir ifade kullanarak soyle dernistir:
9izgi cizme, resim yapma ktsmtnde daha yeteneklidir. Daha
isteklidir. 9izgi film izlemekten cok resmi cizmek daha uygun
geldi. Oglumun, eli§lerinde pek faz/a yetenekli olmad1{Jtn1
qordutn. §ekilleri olustutmsde, hikaye otusturmede okiukce
yeteneklidir. Bir seylere baktp bir seyleri olu§turmada otdukce
iyidir. Haya! gOcD geni§tir. Arna eliyle bir seyter yapma
kismmde biraz zeytttu.
·
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K16'nin

Ailelerin cocuklariru tarurnalarmda en onemli engellerinden bir tanesi
de cocuklanrnn neyi yaprp neyi yapamayacaklan konusunda on yarg11i bakis
acilandrr. Arna cocuklanna bir seyleri yapmalan i<;in ftrsat verme ve onlart i~
yaparken qozlemlerne, cocukla ilgili en iyi bilgileri vermektedir. K13 ve K9'un
ifadeleri de bunu aciklar niteliktedir.
Evde odev yapmasm, sever. Ben ona §a§flm, problem
ctkermezd: Bir etkinlik seytesmt verdigimde, haydi yapallm
dedigimde problem ctkermezd: Hosun« giderdi. Meyve
setetesi oteyim r;ok begendi. Her i§i r;ok dikkatli yepti. Her
seyi oyle soylenmetien yept: Hosume gitti. Ben tahmin ettim
ki biraz soyienecek, surat asacak ama oyte bir o/ay
ya§amad,m (K13).
<;ocugumun bir seferde kevremest bana ilginr; ge/di.
Lefko§a '.Yt veya adayt bir seferde kavramast, adanm ne
oldugunu bana bir seferde enleimest ve budur <;ifye
r;1k1§mas1, filmi bir sefer izledikten sonra hemen ogrenmesi
ilginr; geldi bana (K9).
Her bir ailenin kendi i<;inde bir kultur duzey. ve dunyayi alqrlayrs bicirni
vardrr. Her ailenin kendi yeti~tigi cevreden getirdigi tabulan vardrr. Aile
desteqi ile yurutulen etkinliklerle anne ve babarun dunyayt alqrlayrslanru,
tabu olarak gordOgO durumlan sorqularrus etkinlikler yaptlrrken aileler de bir
seyler ogrenmi~tir.
Biz daha once hamur i§i yapJ/d1{pnda 'cocuqum, e!leme'
derdik. Ama siz bize okulda peyiestrn etkinli{Ji yeoitrdtruz. Ve
hep birlikte hamurdan §ekiller yapt1k. Bunun gaze! o/du{Junu
fark ettik. Aile ectsmden terkl! bir ortam oldu. Daha sonra
annesiyle birlikte zeytinfi yapmay, beserd. (K6).
Blog Temelli

Aile

Katrnrn Modeli'nde,

ailelerle ileti~im

internet

ortammda saglanm1~t1r. 0 nedenle, aileler ogretmenle lletisirn kurabilmek icin
bilgisayar ve internet teknolojilerini (BiT) kullanmak zorunda kalrmstrr. Aileler
kullarurnda zorlandrq: araclarla ilgili arasnrrna yaprp, o araclarrn kullarnrru
konusunda kendilerini yenilemek durumunda kalrruslardrr. Calisrnantn ilk
toplantrsmdan itibaren aileler, web araclartrun kullarurm ile ilgili yasadiklan
guc;IOkleri

koordinator

ogretmenle

paylasrruslar ve yardim

alrruslardrr.

Yardima intiyac duyan Aileler aldrklan bu yardimlarla ve kisisel cabalarryla
kendilerini geli~tirmi~lerdir. Bu da onlarrn teknoloji kullarurnma iliskin ozquvenlerini artrrrrustrr. K18 cahsmayla ilgili soyle bir yorumda bulunmustur:
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ilk toplanflda

bilgisayar

da girecek

bu i§in icine dedim.

0

zaman daha eg!ence/i olur diye dO§OndOm. Aynca bu
9al1§ma sayesinde bilgisayarda ekslkierimi gordum. Sadece
bilgisayarda oyun oynamak veya intemete girmek degilrni§
onu ogrendim.

Bu modelin uygulanmasryla cahsrnaya katrlan ailelerin cogu evlerine
satin aldrkian bilgisayar ve internet teknolojisinden daha etkin yararlanma
yollarrnr ogrenmeye; bu konuda deneyim elde etmeye basladilar. K12, "Ben
size 90k te§ekkOr derim. Ben bilgisayan ecmesim bilrniyordum. Aruk ben
bilgisayar kullanmaya besledtm. Daha once bircok gazete satm a/Jyordum.
$imdi gazeteleri
teknolojilerinden
belirtmisfir.

internetten okuyotum."

diyerek bilgisayar ve internet

gOnlOk yasarnmda da nasrl yararlanmaya ba§lad1grn1

Bir baska aile ise teknolojiye kars: farkmdallgrnrn ne boyuta

geldigini ~oyle dile getirmi~tir:

Bu projeye beslemeder. once biz boyte seyterden bihaberdik.
Arna simd), qecen gun TV'de qordum. Tutkiye'de hang!
Dniversitede bu egitim vetitiyormus. Oniversitede protesor ve
ogrenciler bu tekno!ojiler arac1!1gwla egitim yap1yorlarm1§.
Daha once boyte bir haber benim ilgimi cekmeyecekti. Kana/J
degi§tirecektim. Ama biz de bu projeye dahil otduqumuz icin
i!girni cekti. Bektim nedir, ne degildir, nas!I yap,yorlarrnI§
(K14).

Ailelerin 9ogu cocuklan ile ilgilenme, onlara planlr egitim verme
yonunden endiselere sahip olabilirler.

Aileler etkinliklerle ilgili yonerqeleri

okuyarak ve ihtiya9 duyduklan anda ogretmenden destek alarak kendilerini
cocuklarrna egitim verme konusunda cesaretli hissettirrnistir. Arastrrmaya
katilan ailelerin 9ogu Blog Temelli Aile Katthrn Modeli'nin egitim becerisini
yOkselttigini soylemektedirler.
Ben, bunu acaba ba§arabilir rniyim?, diye dO§DnrnO§tDrn.
Arna qercekten sizin verdumnale bu a/du. Sekiz haftay, ben
tarnarnen iemsmuuum. Farkmdaysamz etkinlikfer pazar gun
bitecekken biz persetnbeden bitirdik (K12).
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r;ocu(Jumuzun dUzeyine inebildik. Zaman eytrmeye c;alt§ftk.
9ok uzun zaman degil de dolu dulu ktse zaman, nite!ikli
zaman qeclrme ectsmden onemli oldu, bence(K15).

Cahsrnaya katrlan Ailelerin tamarrurun Web Blogla ilgili olumlu gorO~e
sahip olduklan,
etmenlerden

karsrlasitan

gi.i9li.iklerin model ve web blog drsmdaki

kaynaklandrqi, yaptlan

olumlu bir bulgudur. c;a11~maya

gori.i~meler sonucunda

belirlenrnis

katrlan ailelerin tarnarm web blogun

tasanrnim yeterli, kolay ve anlasrhr bulrnustur. Bu konuyla ilgili K4 ve K15
soyle demektedir.
Ana strut ogrenci/erine yonelik yapt1{Jm1z ar;1k/ama!anmz,
sunumtenrnz, siteyi smtflara eytrmernz, suuttendumsntz
yeteni. Her §BY netti. Bilgisayar bi!meyen bir insan bile ... siz
o kadar yerdunc, o!dunuz ki; buradan gireceksiniz, bunu
yepecekstruz diye ar;,klama!ar vspttntz. Cumieietiniz,
Tiukceyi kultenme §ekliniz cok ectkit. Fark/1 ilfkelerden ge/en
insan!ar var; Turkr;eyi iyi bilmeyen insanlar var; okudu{Ju
zaman an/ayabilecek oczeydeydi (K4).
Ba§ltk!ar yeterli idi. Gayet rahat bu!abildim her §eyi. Hem yan
tarafta verdiginiz bilgilere ha/a daha da girer bakanm (K15).

Ogrencilerin kisisel sayfalart ile ilgili hicbir ailenin olumsuz bir gorO~O
olmarms, aksine kisisel sayfalann begenildigini belirtrnisferdir, Cocuklanrun
ki~isel sayfalan

kendiferinin gbnderdigi ve herkesle paylasmak istedigi

resimlerle olusturulrnustur. Calismaya katrlan ti.im aileler cocuklanrun kisisel
sayfalanm

ziyaret

ettiklerini,

aynca,

diger

cocuklann

sayfalarma

da

baktiklanru betirtmis'erdir. Web Blog'ta yo rum yapan ailelerden K19 ve K5
katrhrn etkinliginden sonra soyle bir yorum yaprrustrr:
Yagt§!t ve so{Juk havaya ra{Jmen stcectk bir atmosfer verdt.
90k gOzel ve verimli bir gun ge9irdik inanm bana ben
hayat,mda hie; bu kadar lezzetli bir hellimli, zeytinli
yememistim. Tadt bamba§kayd1. c;ankU her §eyden once
o{Jlumun o minik, tatlt e/leri de{Jdi ve sevgisi eklend). Ortamm
s1cak/1g1 da ekmequntz pi§irdi. Ketkt koyan herkese co«
te§ekkOr edetiz. Umanm yine gaze/ bir etkinlikte bir araya
ge/iriz. (K 19)
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~E'

:11lli~:.;,;r,y

Kalavag k6yOnO ve orentn kouoruno bize ve gocuk/anmrza
tanttma frrsatr verdiginiz icin size ne kadar te§ekkOr etsek
ezdir.
Sizleri
seviyoruz.
Ba§anlannmn
oevemmt
difiyoruzzz .... Hellimfi, zeytinli yaptrk, ttrtn kebab, yedik, koy
ttntunt gordDk yagmurda gezdik ve Ay§e neneyi tenuit«.
Bunun d1§mda, yeni dostlar edindik. Bundan daha gaze! ne
o/abilir. (K5)

Blog Temelli Aile Katrhrn Modelinin Uygulama Gucllikleri

$ekil 6: Blog Temelli Aile Katrhrn Modelinin GOylOklerine [liskin ~izelge

Aileler etkinliklerle ilgili hicbir soru sorma ihtiyac: duymam1~lard1r.
Ailelerin bOyOk c;ogunlugunun bilgisayar ve internet araclariru kullanma ile
ilgili

bilgi

sahibi

olmalan

da

bu

cahsmarun yOrOtolmesindeki temel

unsurlardan

biri idi. Araclan kullanmada g09IOk ceken birkac aile de

koordinator

ogretmenle

ileti§ime ge9erek bu

soruntartm, krsa sOrede

gidermi§ler ve cahsmayi sorunsuz bir sekilde tamamlam1§lard1r. K14 bu
araclan kullanma yonOnden bilgi eksikligi bulunan bir aile idi. Bu aile yai;,ad1g1
g09lukleri koordinator ogretmenle paylasttktan sonra sorunsuz bir sekilde
cahsrnayr tamamlarmstr. Ailenin bu konuda yapttg1 acrklarna §6yledir:
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Ben kendi edtms hi<; bir ekslklik hissetmedim. Hatta tezlestru
qordum.
ilk ba§fad1{j1m1z zamanlarda
ben de bir §BY
bifmiyordum.
c;anku bifgisayarfa
biz de yeni terusttk.
D0!ay1swla ben size birkar; tane mail de etmistun bun far nasJ/
olur diye. Siz bana bunu kat kat Ostonde ecikleme yepttrnz.
Yani ben web sayfasmda
teztestyte §BY bu/dum. Bize
soylemediginiz, cocuk oyunlan ite ilgi!i sayfa koydunuz, bizim
gene/ bilgi elmemtz icin gene/ bir tekim seyter koydunuz.
Yani bun/an proje kapsammda degi/ de kendi isieqiniz!«
yeptimz.
Biz de bakttk i/gilendik. Kendi edtmtze web
seytesiyt« ilgi/i hir;bir stkmt, vesemedik:

Web Blog Ozerinden birkac aile drsmda 9ogu ailenin yorum yapmad1g1
belirlenrnisttr. Yorum yapmayan aileler yapmama nedenlerini birbirlerini
tarurnadrktan

ve

yanhs

anlastlacaklartndan

cekindikleri

~eklinde

belirtrnislerdlr, Ailelerin yorum yapmama ile ilgili dusunceleri soyledir:
<;ocugun kisisel seytesiyt« ilgili bir sorun olmadt. Ben hir;bir
§BY yezmsdtm, yorum yepmedtm. Ben tentcuklenmm
sayfa!anna bakt1m(K13).
<;ocugun kisiset sayfas, gilzeldi. Yorum yepmedim. Bazen
dO§Ondilm ne gaze/ yapmt§ yezeytm diye. Bu sefer de
dil§Dndum yanlt§ anla§t/Jr diye. Hir; yezmedim ectkces, kendi
cocuqunu begenmi§ veya beskesmm cocuqune bak §Dyle
yeptyor diye yan/J§ entestlmesm diye yazmadtm (K18).
Ailelerin yandan 9ogu, Olkenin yonetimi ve baskentte bulunan resmi
kurumlarm (meclis, hastane, elcilikler, okullar gibi) konu edildigi bo!OmO
izlemek ve dinlemek drsrnda tom bolumleri cocuklanna izletme acrsmdan
bOyOk bir sorun yasarnadtklarrru belirtrnislerdir. Bu cahsrnarnn yap1ld1g1 tarihe

15 Kasrm Cumhuriyet Bayrarm'run da denk gelmesiyle cocuklara bir de
belgesel film izlettirilmi~tir. Bu film iki bolurnden olusrnustur. Belgeselin birinci
bolumunde iki cocuqun rol ald191 bir canlandirma yapilrms ikinci bolurnunde
ise, Kurucu Curnhurbaskam'yla yapilan Kibns tarihine ili~kin roportaja yer
verilrnistir. Aileler belgeselin birinci bolumunu cocuklarma izletirken bir
g09IOkle karsnasmadrklanm ancak; ikinci boturnu izletirken gOglOk cektiklerini
belirtmislerdir.

Aileler

bu gibi etkinliklerin cocugun dOzeyinin Ozerinde

oldugunu belirterek, ozelkkle tarih ve Olkenin yonetimi ile ilgili olusturulan
iceriklerin cocuklara aktanlrnasmda bi.iyOk sorun yasadrklanru soylernislerdir.
Bu etkinliklerin yapilmasmda cocuklari motive etme ve cocuklarrn dOzeyine
inebilme sorunlarr yasadrklanrn dile qetirmislerd'r.
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"Tetihimizden
esintiler" edlt filmini severek izledi. Ama
yeptlen roportej, izlemekte zorlandt. On/an sevmedi. S1kJ/d1
(K10).

Ailelerden ahnan donutlerde karsrlasrlan en bOyOk sorunun zaman
sorunu

oldugu

yonundedir.

Gezi

etkinlikleri,

gozlem

etkinlikleri

gibi

etkinliklerin bir krsrm ozel olarak zaman ayirrnayr gerektiriyordu. Bazt aileler
bu tor etkinliklere
yapamadrklanru

yeterin-ce zaman

ayrramadrklan

ic;:in

gerektigi gibi

belirtrnislerdlr.

En cok kar§1la§t1g1m1z sorun zaman sorunu idi. Biz zaman
bu/amad1g1m1zicin tam o/arak ilgilenemedik cocuqumuzun
egitimiyle (KB).
Omegin, zeytin top!amakla ilgili etkinlik, bir haftaftk bir
odevtii. Cxievin 4-5 tane §tkt vardt. Mese/a, fotokopi ceknttp
onu boyemest benim bir gilnilmil a/Jyordu. <;ocugu
apartmanda oiurduqumuz icin zeytin toplamaya kotnsunun
behcesine gotilrdOk. Fotograflann, cekil»: Degirmene
goWrmek ba§ka bir gDnDmD eiiyordu. Gonmtuteti bilgisayara
atmak, gozlem formlanndaki sorulan cevaplamak ... Yani bir
tane oiiev gibi g6r0nilyordu ama bit odev ir;in yap1/acak bir
sOrO islem vardt (K1 BJ.
<;all§mada, yer verilen etkinlikler ic;:eriklerine gore gene! olarak masa
bast etkinlikler, arastirma ic;:erikli etkinlikler, gezi gozleme dayali etkinlikler, el-

becerilerini ve uygulamanm yer ald191 etkinlikler olarak dart bolurnde
qruplanrrustir.

Ailelerin en rahat yaptrklan

etkinlikler ise; video izletme,

internet Ozerinden egitsel oyun oynatma ve masa bast etkinlikler clrnustur.
Etkinlikleri c;:ocuklar acrsmdan degerlendiren aileler, cocuklann yukanda
belirtilen belgesel izleme ve Lefkosa ile ilgili egitim filmini izleme dismda diger
etkinliklerle ilgili bir sorun yasarnadrklanm belirtrnislerdir. Etkinliklerle ilgili bir
aile soyle demektedir.
En cok masa Dstil etkinlik!erden ho~/andt. Kessin, boyestn
ornegin, bir esek vardt. Kulagt yoktu. Kuyrugu yoktu. On/an
tamamfamaktan noslends. Meyve safatas, yepstn, kek
yapsm ... Gezi uciinct: straya gird!. Girne'ye, Kar§tyaka'ya
gittik. Giderken ho§land1, ancak donerken s1k1fd1. Lefko§a ir;i
geziferden zevk ekit. Uzak yolda s1k1fd1 (K12).
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Blog Temelli Aile Katrhrn Modefi Nas,I Gelistirilebhir

Sekil 7: Blog Temelli Aile Katrhrn Modelinin Geli~tirilmesine lli~kin Cizelge

Aileler cocuktanrun okulda yaptrktan etkinlilerin de web ortammda
yaymlanrnasm.

isternisterdfr. Aileler

okuldaki etkinliklerden

daha fazla

haberdar olmak istemektedirler. $6yle ki;
Okulla i/gifi eaktemeter, struil« ilgifi eciklemster olabilir.
Ogrencilerin yapflklan 11e ilgili seyler o/abi/ir. Smit/a ilgili video
gorOnWsu ve ya totoqretter o siteye ek!enebilir (K19).
Keske cocuqutnuzun okulda yapflklan da yenstse, belki onun
icin de bir tesvl« sebebi o/ur. Bak okulda ne/er yepmtsstntz
diye daha da cok heveslenebilir cocukler (K2).
Aileler etkinliklerin tamamlanmas, icm verilen surenin bir haftadan iki
haftaya crkarrlmasrm veya etkinlik sayrsmda bir azaltmaya gidilmesini
cnermisler,

bunun

zaman

acrsmdan

yasarnlan

gu910kleri

ortadan

kaldtracaqrru belirtmislerdir. Bir aile cocuquna egitim verirken onun dOzeyine
inmede, bir aile konulan cocuquna anlatmada, guc;IOk cekrnistir, Ailelerin
yansindan c;ogu srkrc. olabilecek konulan ilgi cekici hale getirmede guc;luk
yasarnaktadrr (ulkenin yonetirni ile ilgili konular). Bir aile zaman zaman
cocuqunun sorduqu sorulara bilgi eksikligi nedeniyle cevap vermede; bir aile
ise cocuqunu etkinlik yaptrrrnak icin motive etmede guc;IOkler yasadrklanrn
belirtmisterdir. Ailelerin yasadiklan gu9IOklere ili§kin bazi ailelerin ifadelerini
soyle ozetleyebilirlz:
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Cocuqun benim!e o/an devrentsten tetkt), ogretmenle
terkltdtr. Ben her gittigimde okula soranm: "r;ocugum nesu
davrantr? Ne yapar? Ogretmeni de memnun oldugunu
soy/er. Ama bana, "Ben bunu istemem, beqenmem.: der.
Ben derim ki "iyi ki ogretmenler var." Benim o kadar sebrtm
yoktur. Bezi zaman sesimi yDkse/tirim (Kt 6).
Bazen bana dedi ki 'sen 6gretmen de{Jilsin. Sen beni niye
zor/uyorsun'. r;onkO ben tom etkin/ikleri bir gOnde yapmasm,
istedim. Ben k1Z1m1 zorlamasam daha iyi oleceqtm
dO§OnOyorum (Kt 2).
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BOLUM5

SONUC VE ONERiLER

SON UC

Ara~tirmaya katrlan aileler, modelin, ailelerin egitime katurm, actsmdan
fayda saglad1g,n1, bu uygulamayla

9ocuklarin,n

bilmedikleri brrcok ozelligini

ve yetenegini tan.ma ve ke~fetme irnkam bulduklann, belirtmi§lerdir. Ayrrca,
9ocuklarr ile nitelikli zaman ge9irme yollarm, ogrendiklerini, egitim verme
becerilerini geli~tirdiklerini belirten aileler bu sayede 9ocuklann,n egitimiyle
ilgilenmede kendilerine duyduklarr guvenin de artt1g,n1 belirtmi~lerdir. Aile/er,
internet

Ozerinde saglanan

ileti~im

ve

bilgi ak1~1

sayesinde

bili~im

teknolojilerini kullanma becerilerinde de geli~me oldugunu ve bundan da cok
memnun olduklann, ortaya koymu~lard1r.
Blog Temelli
egitime

Aile Katrhrn Modeli'nin okul-aile ileti~imi ve ailelerin

k:at1/1mlarr Ozerine yap1lan c;ali§malarda ailelerin okul katrhrrun:

engelleyen durumlar arasrnda sayilan ileti~im ve katrlrm engeline cozum
olmu§ bir modeldir. Egitim ile ilgili ailelerin

bilgi eksikligi, ileti~im engel/eri,

ailelerin egitime nasr! kat1lacaklann1 bilememeleri gibi engellerin (Arslan ve
Nural, 2004 Kocak, 1991; Kolay, 2004; Ensari ve Zembat, 1999; Aslanargun,
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SOLUM 5

SONUC VE ONERiLER

SON UC

Ara§t1rmaya katuan aileler, modelin, aile/erin egitime kat11tm1 a91smdan
fayda saglad1gm1, bu uygulamayla 9ocuklannrn bilmedikleri bircok ozelligini
ve yetenegini tamrna ve kesretrns imkan, bulduklann, belirtmi§lerdir. Aynca,
cocuktan ile nitelikli zaman ge9irme yollarm, ogrendiklerini, egitim verme
becerilerini geli§tirdiklerini belirten aileler bu sayede cocuktanrun egitimiyle
ilgilenmede kendilerine duyduklan gOvenin de artt1grn1 belirtmi§lerdir. Aileler,
internet

Ozerinde

saglanan

ileti~im

ve

bilgi ak1§1

sayesinde

bili§im

teknolojilerini kullanma becerilerinde de geli§me oldugunu ve bundan da 90k
memnun olduklarm, ortaya koymu~lardir.
Blog Temelli Aile Katrlrm Modeli'nin okul-aile ileti~imi ve ailelerin
egitime

kat1J1mlan

Ozerine yaprlan i;alt§malarda ailelerin okul katilrrmn,

engelleyen durumlar arasrnda sayrlan ileti§im ve katrhrn engeline cozurn
olmu~ bir modeldir. Egitim ile ilgili ailelerin bilgi eksikligi, ileti§im engelleri,
ai/elerin egitime nasil kat1lacaklann, bilememeleri gibi engellerin (Arslan ve
Nural, 2004 Kocak, 1991; Kolay, 2004; Ensari ve Zembat, 1999; Aslanargun,
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2007; Larnb-Parkera ve digerleri, 2001; Castro ve digerleri, 2004; Raborife ve
Phasha,

201 O;

Yrldmrn ve

Donrnez, 2008) ortadan

kalkmasma

bu

uygulamaya katrlan aileler acisrndan katki konrnustur.
Arastrrrnaya katilan ailelerin cocuklan ile nitelikli zaman gec;:irmesi
sayesinde, cocuklanru daha yakmdan tamrnalarrna olanak saqtarrustrr,
Aileler cocuklarinm yeteneklerini kesfetmisler zaytf yonlerinden haberdar
olrnuslardir. Ailelerin coeuklanru yakindan tarurnasr cocuklannrn akademik
yonden ilerlemesine katkr saglayacakt1r. Bu model sayesinde aileler okulda
gen;ekle§tirilen etkinliklerden haberdar olma olanag, elde etrnisler ve egitimin
dogrudan parcast olrnuslardrr.

Sucuka ve Kimmet, (2003) aileleri okulla

i§birligine giren c;:ocuklartestlerde ve qozlemlere dayah incelemelerde, aileleri
bu tor i§birligine girmeyen c;:ocuklaragore daha basanh clrnaktadrrlar. Aynca
okulla i§ birligine giren ailelerin hem c;:ocuklarmay6nelik tutumlarr, hem de
kendilerine olan gOvenleri artrnaktadrr. Bu i§birligine y6nelen ogretmenler
ailelerden cok daha fazla destek gorebilmektedir, demektedirler.
Arastrrrnaya
sayesinde

hem

katilan

aileler,

kendilerinin

hem

c;:ocuklan ile yOrOttOkleri etkinlikler
de

cocuklanrun

bilgi

kazandiqrru,

cocuklanrun etkinlikleri zamanrnda ve tam yapabilmek ic;:in caba harcadrqrru
bunun da cocukta sorumluluk duygusunu geli§tirdigini ifade etrnislerdir. Aile
bireylerinin belli bir amac dogrultusunda bir araya gelmesi ile hem ailelerde
birlik duygusu geli§mi§ hem de nitelikli zaman gec;:irme olanaq. artrrustir.
Etkinliklerin uygulanabilmesi ic;:in calrsan anne ve babalar, aralannda i§
bolOmO yaprruslardrr. Boylece, babalar da cocuklan ile ilgilenme ftrsati
bulrnuslardrr. Akkaya'm (2007), belirttigi baba katrhrmn beklenen dOzeyde
gerc;:ekle§memesi durumuna bu modelinde ailelere dogrudan sorumluluklar
yOklenmesi ve bunlann bir plan dahilinde yOrutOlmesi aynca; zaman
krsrtlamasrrun bulunrnas: aileler arasinda i§ bolurnunu zorunlu hale qetirmis
ve bu sayede babalann da cocuqu ile ilgilenmesine olanak yaratilrrus oldu.
Literatorde baba katrhrrurun ogrenci basansi Ozerine etkisini inceleyen
cahsrnalarda baba katihrruru olumlu etkileri oldujiunu bulunmustur (Fagan ve
Iglesias, 1999; McBride, Schoppe, ve Rane, 2002).
Modelde etkinlikler gorse! materyallerle desteklenrnistir. Gorse! yonden
zenqinlestirilrnis, cocuqun dOzeyine uygun bir egitim materyaliyle cocukta
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kalrci izli ogrenmeler saglanm1~t1r. Bandura ve Waters (1963), saldirqanlrk
Ozerine yaptrklan deneyde ogrencilerin en eek c;:izgi film kahrarnanlarmdan
etkilendiklerini gozlemlemii'lerdi. Bu cahsrnada da ogrenciler uzaydan gelen
bir ogrencinin (Zoko) Krbns Adasr'ru tarurnak icin dunyah bir cocuktan (Bilge)
yardrrn almas, seklinde kurqulanrrus 9izgi film izfernislerdtr.
Arastrrmaya

katrlan aileler en bOyOk gOc;:lOgO zaman acisrndan

yasadrklartru belirtrnislerdir, Bu gOc;:IOk cahsrnaya katllan ailelerin bOyOk bir
9ogunlugu tarafmdan dile getirilmi§tir. Ancak, aileler yasadrkian bu gOc;:lOgO
aralarrnda ii'birligi yaparak veya cahsrnalan yasamrn bir parcast haline
getirerek asrnarun yonanru ararms ve butrnuslardrr. Ailelerin ya~ad1g1 diger
bir gOc;:IOk ise, teknoloji kullarurn becerisi acrsmdan olmustur. Calismaya
katrlan bazt aileler, bu gOc;:lOgO de gerek yakrn cevrelerinden gerekse calisma
koordinatorOnden yardrm talep ederek qidermisterdir.
Arastrrrnaya katrlan c;:ogu aile ozellikte tarih ve Olkenin yonetirni ile ilgili
olusturulan

ic;:eriklerin

belirtmislerdir.

cocuklara

aktarrlmasmda

sorun

yasadiklanru

Bu etkinliklerin yaprlrnasmda cocuklan motive etme ve

cocuklarrn dOzeyine inebilme sorunlan yasadiklann: dile getirmi§lerdir.
Aileler c;:ogunlukla gezi etkinliklerini yaptirmada gOc;:IOk yasadiklarrrn
beltrtrntslerdir. Bunun da c;:ogunlukla

i§

kosullarmdan (hafta sonu mesai

yapma, gee;: saate kadar calisma vs.) kaynaklandrqm: vurqularrnslardrr.
Ailelerin tamam, modelde iletisirn araci olarak kullarulan Blog'un
yaprsmrn ve ic;:eriginin, anlasrfabifir ve kuliarush oldugunu belirtrnislercir.
Arastrrmaya katllan tom aileler, Blog'u kullanabilme acismdan hicbir gi.ic;:IOkle
karstlasmadtklanru soylernislerdlr. Blog altmda yaratrlan, ogrencilerin kisisel
sayfalarmm amacma uygun oldugunu, yaptrklan etkinliklerin bu sayfadan tom
kullarncrlarla paylas.lrnasmrn onlar acrsmdan hicbir sorun yaratrnadrqrru,
aksine onlan memnun ettigini belirtrnislerdir. Bu sayfalann ziyaret edilebilir
olrnasrnm, kendilerinin de etkinlikleri yapma acrsmdan motive olmalarma
katk: yapmasi acrsrndan onemf oldugunu vurqularruslardrr. Ancak birkac aile
haric aileler blog'da yorum yapma acrsindan cekirnser kalrrnslardrr. Birkac
aile drsmda

ailelerin

bOyOk

c;:ogunlugu

Blog Ozerinden hicblr yorum

yaprnarnrstrr. Bu ailelere bunun nedeni soruiduqunda, ailelerin birbirlerini iyi
tarurnadiklan ve yanhs anlasrtabileceklerinden c;:ekindikleriniifade etrnislerdir.
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Benzer

durum

yasanrrusn-

cocuklarm

Ailelerin

ki§isel

sayfalarrnrn

ziyaret

gogu taruyip bildikleri ailelerin

sayfalarm, ziyaret etmi§lerdir.
\

Bu da aifelerin birbirlerini

edilmesinde

de

cocuklanmn ki§isel
tanrmalannrn onernf

bir unsur oldugunu ortaya koyrnustur.
Arastirrna kapsamrnda uyguland191 grup Ozerine gene! bir sonuc
verifecek olursa, ara§trrma kapsarnrnda kullanrlan Blog Temelli Aile Katrhrn
Modeli'nin uygulanmasrndan ailelerin memnun oldugu ve modelin yararh
oldugu

soylenebilir.

Blog Temelli

Aile

Katrlrm Modeli'nden

memnun

olduklann: ifade eden ailelerin memnuniyetlerini ailelerin bu modelin okuldaki
diger aileleri de kapsayacak §ekilde yaygmla§trrarak uygulanmas,n,n yararl!
olacagrn, belirtmelerinden anlarnrstrr,

ONERiLER

Arastrrmada
geli§tirilmi§tir:

elde

edilen

bulgulara

dayah

olarak

§U

oneriler

Uygulamaya Yonellk 6neriler
Yukanda belirtilen sonuglardan da anla§1lacag, Ozere aile katrhrnlr
uzaktan egitim §eklinde tasarlanan aile katrhrn modelinin, hem ailelere hem
de gocuga saglad191yararlan g09IOklerinden daha fazladrr.
Model, ogretmenlerin srrufta yOrOttOkleri etkinliklerden ailelerin de
haberdar olrnasi, ailelerin egitimin

dogrudan bir parcasi olmasi acismoan

onernn oldugu da yine arastirma sonui;lanndan bir tanesidir. Bu baglamda
ogretmenlerin sirnf etkinliklerine aileleri de katma acrsrndan Aile Katihmh
Uzaktan Egitim Modeli'nin kullanmas, onerilebilir.
Madelin etkili bir §ekilde 9all§abilmesi, alanmda uzman kisilerin yazihm
ve programlama islerinds cahsrnasrm gerekli k1lmaktad1r. Egitim kurumlannrn

canst altrnda programlama ve yazrhrn birimleri kurulrnahdrr.
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Ogretmen

yetistiren

egitim

kurumlan

Blog

Temelli

Aile

Katihrn

Modeli'ni yurutecek beceriye sahip ogretmenler yetistumelidtr.
lsbasrndak! .ogretmenler egitimde

blog kuflarulmasryla

ilgili hizmet ii;i

egitime katrlrnahd.rtar
Aile Katrhrnl:
kanlmalan

olanakn

Uzaktan

ailelerin

lsbasmdakt

egitime

ogretmenlerin

dogrudan
bu modeli

ii;in modelde yer alan koordinator ogretmen becerilerini

getirebilmelidir.

kazanabilmek

Modeli'yle

hale gelmektedir.

egitimde kullanmalan
yerine

Egitim

Ogretmenlere

koordinator

ogretmen

becerilerini

icin hizmet i<;i egitim verilmedir.

Yaprlacak Arastrrmalara Yonelik Oneriler

Aileler modelin uygulanmas, srrasmda kendi cocuklanru tarurna,
cocuklan

ile

nitelikli

zaman

qecirme

gibi

yonterden

rnodelin

yaygrnla§itrnlrnasrnrn uygun olacaqm: acikca ifade etmislerdir. Bu baqlamda
ailelerin

egitime

okuloncesinda

dogrudan

uygulanmas,

katthmlanru

saqlanrnak

arnacryla

rnodelin

onerilir. Ancak bu modelin denenmesinde

kullarulan gurubun kO<;Ok olusu, tum uygulamanrn tek bir koordinator egitimci
tarafrndan yOrOtulmesi bir srrurlrtrk olarak karsirruza crkrnaktadrr. Calisrna
sonucunda ortaya cikan Blog Temelli Aile Katihrn Modeli'nin daha bOyOk bir
gruba ve birden fazla koordinator ogretmen kullanrlarak uyqulanmasrrn ve
ailelerin yarn sira ogretmenlerin de uygulama sOrecine ili;,kin gorO§lerinin
alrnmasr arasternacuara onerilir.
Arastrrrna grubuyla stmrlt olmak kaydryla ailelerin okul oncesinde
egitime dogrudan katiltrnlannda modelin etkili oldugu gozlenmi§tir. Buradan
hareketle, modelin ilkogretirn kurumlarmda da ailelerin egitime dogrudan
katrhrruru desteklernek

ic;:in

uyqulanabilecepl

dusunulrnektedir.

Krsaca,

modelin ilkogretim di.izeyinde de i~levselliginin degerlendirilmesi onenlir.
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EKLER

Ek 1: Aile Bilgi Formu

AiLE BiLGi FORMU
Ogrencinin adr, soyadr:
Ogrencinin Annesi

Tarihi:

D

Ogrencinin Babas, D
isim - Soyisim:
Yas:

E-posta adresi:

Ogrenim durumu:

Cep Tel. No:

Meslek:

i~ Tel. No:

$u an yapt191 i~:

Ev Tel No:

Kac; 9ocugunuz var?
Bu y1I okulumuza kacmci cocugunuzu kaydettiniz?
Daha once bu okuldan mezun olan cocuqunuz var mr? Evet
Hayir D
Mezuniyet yrh:
Bilgisayar kullanmayr biliyor musunuz?
Ne kadar zarnandir kullaruyorsunuz?
interneti kullanmay, biliyor musunuz?

Evet D
............ ylld1r
Evet D

Ne kadar zamandtr kullaniyorsunuz?

.........

Evinizde bilgisayar var rm?

Evet D

2~

Hayrr D

Havir D
yrldrr
Hayir D

D

Evinizde internet bag/anus, var rnr?

Evet 0

Hayir 0

Cep telefonunuzla internet baglant,s, gen;ekle~tirebiliyor rnusunuz?
Evet D
Hayrr D
Bilgisayar, hangi arnac;:lar ic;:in kullanryorsunuz? Uitfen belirtiniz
intemeti hangi amactar ic;:in kullan,yorsunuz? internette srklrkla hangi
siteleri ziyaret ediyorsunuz? LOtfen belirtiniz.
Bilgisayar ve internete ev dtiirnda ulasma irnkanrn,z var rm?
Evet D

Hayir D

Cevabrnrz evet ise nerede ula~ryorsunuz? Sure krsrtlarnarnz var mr?
Evde sizin dr~rnrzda bilgisayar
Evet D

ve internet kullanabilen biri var mt?

HayrrO

Cevabrn1z evet ise kim oldugunu belirtir misiniz?
A~agrda okulumuzun yeni olu~turulacak internet sitesi Ozerinden
verilrnesi dO~OnOlen hizrnetler siralanm1~trr. Bu hizmetlerden sizin ic;:in uygun
olanlan i~aretleyiniz (birden faz/a sec;:enek i~aretleyebilirsiniz) veya siz fark/J
onerilerinizi brrakrIan bo~luga yazin 12.

D Ogretmen - Aile iletislm ortam.
D Okul yonetimi - Aile ileti~im ortam.
D Duyurular
D Cocuk ge/i~irni ve egitirni konusunda rnerak ettikleriniz.
D Egitici ev etkinlikleri
D Ders program, ve smrf etkinliklerinden haberdar alma
D Etkinlik Fotograflar, - Video/an
D Ogrencinin haftal1k geli~imi hakkrnda bilgi
D Ailenin okul-smrf etkinliklerine yo rum ve cneri yapabilecegi ortarn
D Diger (LOtfen belirtiniz):

.
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Ek 2: Aile Tamma Forum

Aile lletisirn Bilgi Formu
Ogrencinin Ad, Soyadi:

S1n1f1:

Anneye/Babaya ait bilgiler
isim - Soyisim:

Mesleginiz:

Cep No:

Yasmrz:

E-posta:

Egitim Durumunuz:
AiLE TANIMA FORMU

1) Bilgisayar kullanma becerinizi
kendinize kac puan verirsiniz?

1-10 arasmda

degerlendirirseniz

···············································································································
2) internet kullanma becerinizi 1-10 arasmda degerlendirirseniz
kendinize kac puan verirsiniz?
.................................................................................................................
3) interneti hangi arnaclar it;in kullarnyorsunuz?
.................................................................................................................
4) internetin egitimde kuuarnm: ile ilgili ne dusunuyorsunuz?

················································································································
5) Evde cocuqunuzun egitimi ile kim ilgileniyor?

················································································································

6) Evde i;ocugunuzun egitimi ile ilgilenmek it;in yeterince zarnaruruzm
oldugunu dusunuyor musunuz? Neden?
.................................................................................................................
7) Cocuqunuzla birlikte ne tor etkinlikler veya faaliyetler yamyorsunuz?

·································-··············································································
8) Ailelerin cocuklarrrun egitimleriyle ilgilenmeleri halinde cocuqun
basansrnm yukselecegini dusunuyor musunuz? Neden?

················································································································
9) Size imkan verilmesi halinde cocuqunuzun egitimini Ostlenmek ister
miydiniz? Neden?
.................................................................................................................
1 O)Sizce aileler cocuklarrna ne tor egitim verebilirler?

e

~

t

················································································································

11)Aileler cocuklanrun egitimini dogrudan Ostlenmeli midir? Neden?

.................................................................................................................
12) Bu cahsrnaya katrlrnayi kabul etmenizin sebebi nedir?
················································································································

t

~

i
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Ek 3: Aile Gozlem F ormu (Haftal, Zoko Kibns Adasi 'nda)

Aile Goztern Formu
Birinci Hafta

Tarih: .. ../. . ../.

.

Konu: Zoko Krbns Adasr'nda
1. Cocuqunuz
Bilge ve Zoko'yu
begenilmeyen ycnlenru yazrruz.)

sevdi

mi?

(Cevabrruz

hayir

ise

2. Cocuqunuz filmi izlerken ne tepkiler verdi? (S1k1ld1 rru, tekrar izlemek
istedi mi, ilgisi surekf filrnde miydi vs.?)
3. Filmi izlerken sorular sordu mu? Neler sordu?
4.

Yapilan etkinlikle ilgili sizin dusunce, goru~ ve onerileriniz varsa lutfen
belirtiniz.
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Ek 4: Aile Gozlem Formu (Rafla 2, izledigim fi1min resmin.i ciziyorum)

Aile Gozlern Formu
Birinci Hatta

Tarih: .. ../. .. ../.

.

Etkinlik 2 "izledigim filmin resmini 9iziyorum."
Not: <;ocugunuzun resminde 9izdigi figOrlerin her birinin ne oldugunu
kursun kalemle resminin Ozerine not alrnrz. 9izimi ile ilgili oykOsel
anlanrnlanm a~agrya not anrnz. Notlannizr cocupun anlatt191 sekilde
yazmaya ozen gosteriniz. Kendi yorumlanrnz, anlatrma katmaymrz.

1. <;ocugumun, 9izdigi resimle ilgili anlattrklan:

················································································································
···························································································································
···························································································································
······················································································································-····
·································································································-·························
·····································-·································"··················································
···························································································································
···························································································································
···············································································································

2. Yap.tan etkinlikle ilgili sizin dusuncs, goro~ ve onerileriniz varsa
IOtfen belirtiniz.

················································································································
···························································································································
···························································································································
················································································································
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Ek 4: Aile Gozlem Fornm (Hafta 2, Izledigim fi1min resmini ciziyorum)

Aile Gozlem Formu
Birinci Hatta

Tarih: .. ../.

.I.

.

Etkinlik 2 "izledigim filmin resmini r;:iziyorum."
Not: Cocugunuzun resminde r;:izdigi figurlerin her birinin ne oldugunu
kursun kalemle resminin i.izerine not ahruz. Cizimi ile ilgili oykusel
anlat1mlarrn1 a§,agrya not ahruz. Notlannrz, r;:ocugun anlatt1g1 §ekilde
yazmaya ozen gosteriniz. Kendi yorumlannrz, anlanma katmayrn,z.
1. Cocugumun, r;:izdigi resimle ilgili anlattrklan:
................................................................................................................

..............................................................................................................................

···············-········································································-···································
···························································································································
...........................................................................................................................

······················································································································"····
··················································-·········-····························································"·
··························································································································
..................................................... ·
.

2. Yapuan etkinlikle ilgi/i sizin dO§i.ince, gori.i~ ve oneri/eriniz varsa
lutfen belirtiniz .
................................................................................................................
..............................................................................................................................

············································································#································· . ··········-·
- ~
.

..................................

"
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Ek 5: Aile Gozlem Formu (Hafta l,KJ.bns Haritasmi

Taruyalun)

Aile Gbzlem Formu
Birinci Hafta

Tarih:

../.

./.

.

Etkinlik 3 : "Krbns Haritasrru Tanryalrm"
1. <;ocugunuz el-isin! yapmaktan zevk aid, mr? (Kisaca aciklayrruz.)
............................................................................................................

···········································································································
·································································································
2. Cocuqunuz, Kibns'la ilgili sorular sordu mu? neler sordu?
.............................................................................................................

···········································································································
.

·-:.__

............................................................................................................
···········································································································
3. Cocugunuz Ktbns'la ilgili Sohbete katrldt rm? Bilgilerini sizinle
paylasmak icin istekli miydi? Neler anlattr?
.................................................·
.
.............................................................................................................
• • • o

O

•

o •

•

•

•

•

•

•

o o • • • ' • "'

0

o •

o •

o ' • • •

I

o

O

o

'

'

o

o o • o •

0

o o • o o • o o o • • • o • o o o • o o

O •

•

oo• o • o • ' o o • oo ' • • • o • • •

o

•

•

~

o • ' • • o o o • o • o. • •

···········································································································
···········································································································
··································································································

4. izledigi filmde verilen bilgileri etkinligi yaparken hatrrlad: mr? Bu
Bilgileri tekrarladt rm?

···········································································································
............................................................................................................
...................................................................................................
5. Yapuan etkinlikle ilgili sizin dusuncs, gorO~ve dnerileriniz varsa
IOtfen belirtiniz .
............................................................................................................

···········································································································
···········································································································
···········································································································
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Ek 6: Aile Gozlem Forrnu (Hafta 2 Zoko ve Bilge'nin Lefkosa Gezisi)

Aile G6zlem Formu
lkinci Hatta:
..../

./

Tarih:

.

Etkinlik1: Zoko ve Bilge'nin Lefkosa Gezisi
Cocuqunuzun:
ismi:
1. <;ocugunuz filmi izlerken ne tepkiler verdi? (S1k1ld1 rru, tekrar izlemek
istedi mi, ilgisi sOrekli filmde miydi vs.?)
'-.................................................................................................................
................................................................................................................

······································································································

2. Filmi izlerken sorular sordu mu? Neler sordu?
................................................................................................................
.................................................................................................................

3.

Yapllan etkinlikle ilgili sizin dusunce, gorO~ ve cnerileriniz varsa lutten
belirtiniz .
................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~
'
.
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Ek 7: Aile Gozlem Fomm (Hafta 2, iz:e,~.:.- ~ -';"':rin resmini \:iziyorum)

·· Gozlern Formu
ikinci Hatta
Etkinlik 2 "izledigim
Cocugunuzun;
ismi:

filmin resmini c;iziyorum."

T arih:

.I.

.I.

.

Stnrn:

Not: Cocugunuzun resminde gizdigi figOrlerin her birinin ne oldugunu
kur§un kalemle
resminin Ozenne not anrnz. <.;izimi ile ilgili oykOse/
an/at1m/arm1 a§ag1ya not alm1z_ Notlarm,zr c;ocugun an/att,gr §ekilde
yazmaya ozen gosteriniz. Kendi yorum/annrzr an/atrma katmayrnrz.

-,
1.Cocugumun, c;izdigi resimle ilgili anlatt1klan:
........................................................................................................................
......................................................................

:

.

························································································································

........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
................................................................................................................

2. Yaprfan
etkin/ikfe ilgili sizin dO§Once, gorO~ ve onerileriniz varsa
/Otfen belirtiniz
.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..............................................................................................................
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Ek 8: Aile Gozlern Formu (Rafla 2, Lefko~a ile ilgili ~arla/ag1t dinliyorum)

Aile Gozlem Formu
lkinci Hafta

Tarin: .. ../. .. ../.
Etkinlik 4 "Lefkosa ile ilgili ~ark1/ag1tdinliyorum"

.

<;ocugunuzun;
ismi:

S1n,f1:

1.<;ocugunuz, dinledigi Lefkosa §iark1sm, ve kfipini begendi mi? I
Tekrar dinlemek veya izlemek istedi mi? (Cocugunuzun olumsuz goru~leri
varsa bunlann neler oldugunu !Otten belirtiniz.)
............................................................................................................................

···························································································································
···························································································································
···························································································································

···························································································································
···························································································································
················································································································
2. Ara;;trrd1gm1z "Lefkosa" konulu sarkmm sozlen Ozerine nasrl bir
sohbet yaonruz. Bu sohbet srrasmda cocuqunuz nelerden bahsetti? "Zoko ve
Bilge'nin Lefkosa Gezisi" frlmi ile dinledigi muzikter arasmda bir ili~ki kurdu
mu?

···························································································································

............................................................................................................................

···························································································································
···························································································································
·················································································································
3. Yapllan etkinlikle ilgili sizin dO§Once, goru~ ve onernerinlz varsa
!Otten belirtiniz.

···························································································································
···························································································································
···························································································································
···························································································································
················································································································
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Ek 9: Aile Gozlern Formu (Hafta 2, Kurban Bayrami Etkinligi)

Aile Gozlern Formu
Kurban Bayram, Etkinligi

Tarih: ... ../. .... ./2011

c;ocugunuzun;
ismi:

1) Kurban Bayram, ile ilgili bilgileri yocugunuzla paylasirken size neler
sordu neleri merak etti?

2) 9ocugunuz Kurban Bayram, ile ilgili resimlerinde neler 9izdi? Krsaca
yazmrz.

3) <;ocugunuzun 9izdigi resimlerin oykOsO ne idi? Krsaca yazmrz.

4) Bu etkinlikle ilgili dO~Oncelerinizi bizimle kisaca paylasrr rrusrruz?
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Ek 10: Aile Gozlem Formu (Ha.fta 4, : Zoko ve Bilge'nin Lefkosa Gezisi 2 "Zoko Lefkosa'nm Tarihi
Yerlerini Og:reniyor)

Aile Gozlern Formu
Dorduncu Hafta

Tarih: .. ../. .. ./

.

Etkinlik 1: Zoko ve Bilge'nin Lefkosa Gezisi 2 "Zoko Lefkosa'run Tarihi
Yerlerini Ogreniyor"
<;ocugunuzun;
ismi:

Sm1f1:

1. Cocuqunuz filmi izlerken ne gibi tepkiler verdi?

2. <;ocugunuz filmi izlemekten hoslanrrussa en eek neden hoslanrms
sorqulayrruz ve krsaca yazrruz.

3. Cocuqunuz filmi izlemekten hoslanrnarmssa neden hoslanrnarrus
sorgulaymrz ve krsaca yazmrz.

4. Filmi izlerken sorular sordu mu? Neler sordu? Siz sorulan sorulara
nasrl bir aciklama getirdiniz? Krsaca anlatrmz.

5.

Yaprlan etkinlikle ilgili sizin dusunce, gorO~ ve onerileriniz varsa IOtfen
belirtiniz.
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Ek: 11: Aile Gozlem Formu (Rafla 4, Izledigim filmin resmini ciziyorum)

Aile Gozlern Formu
DordOncO Hafta
Etkinlik 2 "izledigim

Tarih:

./

./.

.

filmin resmini ciziyorum"

Cocugunuzun;
ismi:
Not: Cocugunuzun resminde yizdigi figOrlerin her birinin ne oldugunu
kur~un kalemle resminin Ozerine not ahnrz. Cizimi ile ilgili oykuse]
anlatrmlarrnr a~agrya not alrnrz. Notiannrzr yocugun anlatt,gr sekude
yazmaya ozen gosteriniz. Kendi yorumlaym1z amatrma katrnaymiz.

1.Cocugumun, 9izdigi resimle ilgili anlattrklarr:

2. izledigi filmin Cocugunuz i9in ogretici olugunu dO~OnOyor musunuz?
Neden?

3. Yaprlan etkinlikle ilgili sizin dusunce, gorO~ ve onerileriniz !Offen
belirtiniz.
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Ek 12: Aile Gozlem Formu (Hafta 4, 15 Kasun Cumhuriyet

Bayramr )

Aile Gozlern Formu
Dorouncu Hafta

T arih : .... .I. ... ..I. ....

Etkinlik: 15 Kasrm Cumhuriyet Bayrarru
Cocuqunuzun;
ismi:

1) 15 Kasrm Cumhuriyet Bayram, ile ilgili bilgileri cocuqunuzla
paylasrrken size neler sordu neleri merak etti? Nas1I aciktarnalar
yaptrruz.

2) Cocuqunuz 15 Kasun Cumhuriyet Bayramr ile ilgili resimlerinde neler
cizdi? Krsaca yazrruz.

3) Cocuqunuzun 9izdigi resimlerin oykOsO ne idi? Krsaca yazrruz.

4) Bu etkinlikleri yaptmrken siz ailelerin en cok zorlandrqrnrz
nelerdir?

durumlar

5) Bu etkinlikle ilgili dusuncelerinizi bizimle krsaca paylasrr mrsmrz?
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Ek

13: Aile Gozlem Formu (Hafta 4, Belgesel izleme)

Aile Gozlern Formu
Tarih: ... ../. ..... ./.. ....

Dorcuncu Hafta
Etkinlik: Belgesel izleme
Cocupunuzun:
ismi:

1) Qocugunuz

"Tarihimizden Esintiler'' filmini sikrlmadan izledi mi?
Sikrlrrussa nedenlerini arastmn ve bizimle paylasm.

2) Kurucu Curnhurbaskarn ile yaprlan roportajlart nasil bir yol izleyerek
cocugunuza izlettiginizi krsaca anlatmrz.

3) Roportajlan izletirken kar~1la~t191niz gO<;IOkleri krsaca anlatrruz.

4) Roportajlardan
yola cikarak
anlattiqtruz arularm veya aile
bOyOklerinizle (nene, dede gibi)
veya o donerni yasarms
kornsulartruzla izfemisseniz onlarm hikayelestirerek anlattrq: anlrlarmm
cocugunuzda nasrl bir etki yarattiqrru krsaca anlatiruz.

5) Etkinlik sonunda i;izdirdiginiz resimde cocuqunuz
Cizlmfndeki oykOsO ne idi? Krsaca anlatrruz.

6) Bu etkinlikle ilgili gorO~ ve onerilerinizi belirtiniz.
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neler

cizdi?

Ek 14: Aile Gozlern Formu (Hafta 5, Zoko'nun maceralan: Kibns'taki Bitkiler)

Aile Gozlern Formu
5. Hatta

Tarih:

/

./

.

Egitici Film: Zoko'nun maceralan: Krbns'taki Bitkiler

Cocuqunuzun:

ismi:

Srrun:

1) <;ocugunuz egitici filmi izlemekten zevk aid, rm? Gozlemlerinfzi
yazrruz. (sadece evet veya hayir seklinde cevap vermeyiniz aciklarna
da yapiruz)

2) Egitici filmle ilgili olumlu olumsuz gorO~lerinizi veya onerilerinizi
yazrruz.
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Ek 15: Aile Gozlem Formu (Rafla 5, Meyve Salatasi)

Aile Gozlern Formu
Tarih:

5.Hafta

/

./

.

Etkinlik 2: Meyve Salatast

<;ocugunuzun;

ismi:

1) Bu erkinlikle cocuqunuza neler kazandtrdtqrruz: acrklayrruz.

2) Etkinlik srrasmda ve sonunda neler yapt1gm1z1 kisaca anlatiruz.
(c;ocugunuza hangi gorevleri verdiniz, neler sordu, sorularma nasrl
aciklarnalar getirdiniz, kendi haztrladrq: yiyecegi ag1rlamaktan dolayi
cocuqunuzun ya~ad191 duygular ....gibi. ... )
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Ek 16: Aile Gozlem Formu Hafta 5 Zeytinin Senrveni

Aile Gozlem Formu
5. Hatta

Tarih:

/

./

.

Etkinlik 3: Zeytinin SerOveni

Qocugunuzun;
ismi:

Siruft:

1) Etkinlik strasmda yasadrktanmzta ilgili kisaca bilgi veriniz?
(cocuqunuza hangi qorevleri verdiniz, neler sordu, sorulartna nastl
aciklamalar getirdiniz ... gibi. ... )

2) Bu etkinlikle cocuqunuzun hangi yonunu kesfettiniz. Anlatrnrz.
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Ekl 7: Aile Gozlem Formu (Rafla 6, Dar-Geni~ Oyunu)

Aile Gozlem Forrnu
Tarih:

6. Hatta

../.

../.

.

2. Etkinlik: Dar-Geni~ Oyunu
Cocugunuzun
ad 1:

S1n1f1:

1. Cocugunuz "Dar-Genif oyununa ilgi duydu mu? (ilgi duymad1gm1
dusunuyorsaruz. sizce nedeni ne olabilir?)

2. Oyunu oynarken verdigi tepkileri nasildr?
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Ek 18: Aile Gozlem Formu (Hafta 6, Sehir Turn)

Aile Gozlem Formu
Tarih: ..... .1. .. ../. .....

6.Hafta
Etkinlik 4: $ehir Turu

Smtfi:

Cocuqunuzun adi:
1. Etkinligi nasil gerc;ekle~tirdiginizi krsaca yazrruz

2. Etkinlik srrasrnda size sorular sordu mu? Neler sordu?

3. Sordugu sorulara ne cevaplar verdiniz?

4. <;ocugunuz etkinlikten keyif aid, mt?

5. Bu etkinligi gen;:ekle~tirmi~ olmanrn size ve cocuqunuza saglad1g1
yararlar nelerdir?
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Ek 19: Aile Gozlem Formu (Hafta 7, Zeytinli Yapinu)

Aile Gozlern Formu
Tarih:

7. Hafta

/.

./

.

Etkinlik 2: Zeytinli yaprrm

Cocuqun uzun;

lsrni:

Sm1f1:

1) Bu erkinlikle cocuqunuza neler kazandird1gm1z1aciklaymrz.

2) "Meyve salatast yapma" etkinliginde verdiginiz sorurnluluklari bu
etkinlikte hatrrladi rm? (sebzeleri yikarna, temiz cahsrna, ellerini
yikarna gibi) Temiz causrnaya ozen gosterdi mi? Kisaca anlatrrnz.

3) Etkinlik sirasmda ve sonunda neler yapt1gm1z1 kisaca anlatrmz.
(cocuqunuza hangi gorevleri verdiniz, neler sordu, sorulanna nasrl
acrklarnalar getirdiniz, kendi haz1rlad1g1 yiyeceqi ag1rlamaktan dolayt
cocuqunuzun ya~ad1g1duygular ....gibi. ... )
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Ek 20: Aile Gozlem Formu (Hafta 7, Girne Kalesine ziyaret)

Aile G6zlem Formu
Tarih: ... ..I. . .I.. ...

7. Hafta
Etkinlik

4: Girne Kalesine ziyaret

c;ocugunuzun

Srn1f1:

adr:

1. Etkinligi nasrl ger9ekle~tirdiginizi

krsaca yazrnrz

2. Etkinlik srrasrnda size sorular sordu mu? Neler sordu?

3. Sordugu sorulara ne cevaplar verdiniz?

4. Bu qozlern gezisinde
yazrruz.

5. Cccuqunuz

cocuqunuzun

dikkatini en 90k ne cekti? Krsaca

etkinlikten keyif aid, mr?

6. Bu etkinligi ger9ekle~tirmi;;
yararlar nelerdir?

olmanrn
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size ve cocuqunuza

sagladrgr

Ek 21: Aile Gozlem Formu (Hafta 7, Kagtttan

Gemi Yapuni)

Aile Gozfern Formu
Tarih:

7. Hafta

/

./

.

Etkinlik 2: Kagrttan Gemi Yaprrru

<;ocugunuzun;

lsrni:

Srruft:

Not: Etkinligi yaparken gezi - qozlern gezisi ile ili~ki kurunuz.

1) Bu erkinlikle 9ocugunuza neler kazand1rd1grn1z1 acrklayrruz.

2) Temiz calrsrnaya ozen gosterdi mi? Kisaca anlatimz.

3) Etkinlik sirasmda ve sonunda neler yapt1grn1z1 kisaca anlatuuz.
(r;ocugunuza hangi qorevteri verdiniz, neler sordu, sorulanna nasil
acrktarnalar getirdiniz, kendi haz1rlad191 yiyecegi agirlamaktan dolayi
9ocugunuzun ya~ad191 duygular ....gibi ....)
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Ek 22: Genel degerlendirme fornm

Gene! degerlendirme formu
<;ocugunuzun adr:
Kryrnetli aileler, sizlerle birlikte okulumuzda bir ilk olan cansrnarun
basan ile sonuna gelmi§ bulunuyoruz. Hepinize calrsrnaya yaprrus olduqunuz
ozverili katkilardan delay: sonsuz tesekkurlerirni iletmek istiyorum. Son hafta
etkinliklerini teker teker degerlendirmek yerine sizlerden sekiz haftayi iceren
genel bir degerlendirme yaprnaruzt rica edeceqim. Bunun i9in sizlerden
a~ag1daki sorulan yarutlamaruz: ve bana e-posta ile ulastrrrnaruzt rica
ediyorum.
Boyles! etkinliklerde yeniden bulusrnak ve egitime hep birlikte katkt
koymak i.imidiyle....
Nihat Ekizoglu
Onemli Not: Sorulara verebileceqiniz en acrk yarutlart vermenizi rica
ediyorum. Yazdrklanruz ne kadar uzun olursa olsun okuyacaqrmdan ve bu
faalyetleri qelistirirken qoz onunde bulunduracaqtrndan kesinlikle emin
olabilirsiniz. Sizlerin gori.i§leri ve deneyimleri bizler icin 90k onemlidir.
Actklamalartruzt yaparken cocuqunuzla ya~ad1klar1nizlailgili somut yasanrrus
ornekler vermeye ozen gosteriniz.
1) Yaptiqrrruz 8 haftallk calrsrnarun size ve 9ocugunuza saglad1g1
yararlar neler oldu?
2) 8 haftalik si.irecin bOti.ini.inO dO~OndOgOnOzde
sizleri en 90k zorlayan
durumlar ne oldu?
3) Sizlerle yaptrqirruz ilk toplantrda etkinlikle ilgili dO§Oncelerinizle buqun
geldiginiz noktadaki dusuncelerlniz arasmda ne fark vardir?
4) Bu cahsrnarun daha da yararll olabilmesi, geli§tirilebilmesi icin
yapilabilecek daha neler olabilir? Onerilerinizi belirtiniz.

5) Sizce aileler egitimin bir parcasi olabilir mi? Acrklayrc: dusuncelerinizi
yazrruz,
6) Bilgisayar
ve internetin egitiminde
kultamrruyla ilgili neler
dusunuyorsunuz? (ilk toplantryla buqunu dusunerek varutlayiruz)

7) Tom bunlara ek olarak iletmek istedikleriniz nelerdir?
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Ek 23: 4. Hafta, Aile Paylasim Etkinligi Gorusme Formu

Aile Paylasrrn Etkinligi Gorusrne Formu
4.Hafta
Dort haftalik etkinlik sOrecini degerlendirmeye ili~ki ailelerle yaprlan
grup qorusmesine ili~kin qorusrne formu
Adrnrz:

.

19/11/2011
Cocuqunuzun adt
S1n1f1:

.
·

1) Bu cahsmaya katrlrnak size ve cocuqunuza ne gibi faydalar saqladi?

2) Faaliyetleri yaparken sikca kar~1la~t1g1niz sorunlar nelerdir?

3) Bu sorunlar sizce nereden kaynaklamyor?

4) bu sorunlarm giderilmesi icin sizce ne yaptlabilir?

5) Cocuqunuzun bu cahsrnayla Krbns'a dair bilgiler edindigine inaruyor
musunuz? Belirgin ornekler verir misiniz?

6) Okulumuzun Web Sitesi ile ilgili olumlu ve olumsuz dusunceleriniz
nelerdir?

7) Sitenin geli~tirilmesi icin onerilertniz var rm? Varsa nelerdir?
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Ek24: Sekizinci Hafta Aile Paylasim Etkinligi

Aile Gorusrne Formu
Sekizinci Hafta Aile Paylasim Etkinligi
GorO~me Tarihi:

GorO~ulen Ki~inin Adi:
Ogrencinin Adi:

1) Ailelerin qerceklestirdiklen egitimde uygulad1klan etkinliklere ili~kin
gorO§leri.
a) Masa calismasr, gezi qozlern, el isi ve uygulama-ara~tirma olarak
verilen etkinliklerden uygulamada en uygun olanlar hangileri
olrnustur?
b) c;ocugunuza
nelerdir?

egitim verme

yonunden kar~1la~t191niz sorunlar

c) Bu cahsrnada sizi en 90k ne etkilernistir?

ct) Bu etkinlikleri yaprnaruz cocuqunuzu tarurnaruz: onunla, nitelikli
zaman qecirmeniz y6n0nden etkili olrnus mudur?
e) Bu calrsmarun yayqmlastmlmasrrnn cocuklann egitimleri acrsmdan
yarar saglayacag1n1 dusunuyor musunuz? Ne gibi yararlar
saqlayabilir?
f)

Bu calrsrnaya katilmak sizlerin okulu I ogretmenleri alqtlayrsmrzda
bir degi~im yaratrrus rrudrr?

g) Ailelerin btiylesi bir etkinlikte yar almasrrun okul, cocuk ve aile
acismdan ne gibi yarlan olabilir?
2) Ailelerin Web Blog'un i9erigine ve kullaruslrhjima ili;,kin g6rO~leri.
a) Okul sitesinden verilen bilgiler etkinlikleri yapabilmenizde yeterli
olrnus mudur?
b) Okul sitesinin yapist anlasrlrr rrudtr?
c) Sitede verilen bashklar anlasihr rrudrr? yeterli midir?
d) Cocuqunuzun kisisel sayfasryla ilgili qorusleriniz nedir?
e) Ogrencilerin kisisel sayfalannm herkese acrk olrnast ve o sayfalara
yorum yapabiliyor olrnaruz sizin sizce uygun mudur?
3) Teknolojinin
dusunuyor musunuz?

egitimde

kultarulmasmm yarah olabileceqini artik

4) Cahsmaya katrlmarna/kattlarnarnarna nedeninizi acrklar rrusrruz?
5) (;al1l?may1yanda birakrna nedeninizi aciklar rrusrruz?
6) Bu cahsrna baslanqicta algilad1gm1zgibi otrnus mudur?
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Ek 25: Y ardim meniisi.i

Yerti Yuzyd Anaokulu

t~~-t~.r.t~_..:.:.:t..::,.;.,.:;
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Y11!'<{11'11

S:ik~.S~rulan Sorqlar

•)Simiin~d.li..rme.a<;it~V}-nl~~not,=,bi!mu;i,;i,,mmo<«k
adimlmii~~

Sms:ldibirdCIO)'>mn

~.

=

.

mtiiJl2

b;~

.

i!;a!~adiml>n.¢run~~

lLld.'ra!!Z.
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Ek 26: E-postaya dosya ekleme ve gi:indenne.

"yeni"

~j!)

E.J

Felofmlu £1.)
Offbbdg,ckt-1 [lJ

§

JC.l~U.:

Booking..t.Dtn
F.;rn-ya,i:yt\~1!~·-

::"J.:o. .;ou

f"'!·.-.}nM~u
·-··~..t.er.f

I EJ ~ Fid Cr. Hmz:!!' r.es.. Zi.1.U.Li!:'l:
f\'IUiA.-lru.!J 0:tt- F'r-

~v=:,
QdU!II~~

~==--

Slc'r;:,e'dV! ~

h.l:l.U....

E'.] .'~ ~1ur.g~
!-Eltu.rr.,3C:.a,1!im:e......

2l\lV.2".!!...:
'.;·

kjf»:111: 5t -~

~--~-..

~,~El:!«
~de'~mil'
~r;,IJ

L. _

~Offii21::t;lgr!ei" ::.':F::i«>gmiar .•

-~Bi>-.;!'den"

,~~d.t.ler

:{ '.-~.-0 !_Tafa:m& .. ,.·~~..'.}.1:fl.
• __1_ K., r_;':,.~-~--~.~,::;~,~-e
_ i;° J::-._~~---~--~·v·

Ooa.r,iaT~
'r,?.'!:~..!

.• H121!g6rtlniJmler

Actlan pencerede

~tii!ll

_.,OJ
Offl«-(1)

"Kime" kisrnma e-postay: gondermek istediginiz
kisinin e-posta adresini yaztruz.
"konu" krsrruna s-postaruzm konusunu yazrruz
E-postarnza

dos ya

ekleme~in

trklaynuz.
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"Ekler"

Hotmail
J

~

~.lwlal.mU.

iaaror'.er

~

GinbizOJ

i:.,,.,.~

1=
.:·~~

Gan~
!ilifV:JJ
~TS

, Hall

v~~1~1;:;;;~::.:=----

,-,e~i1 ,-=-._it~~~C1i
~~~k~t

,gtirt:nomier

bbns .hslnda

t~-;it~r:~

.1)l]Dc~---n....

11 ;=:i,~
t] IE.i~~'<lNl~

ifil~=~Si~:n~

#.Bilginylr-

lp,,~[lj

4',v~Oiu:i'(::J

f.oto§r»Rar(l)

,aftECi;NER.Yit>.J

~

t!!l: z~l.~.:~.1, ,~.,m -,:; . ~J-lik~,.,..__

Offiqibdg«krif2J

·"'••••;,•:a
=:,~JPtC.

;::~

pencerenin

Acilan

sol

kenar

meni.isOnden masa utunu secip eklemek
istediginiz dosyayt tikayuuz. Oaha sonra
pencerenin
butonuna

sag

kosesinden

alt

trklayrruz.

Boylece

ac

se9tiginiz

dosya e -oostaruza eklenecektir.

~ll'lnf
SiJir.r-if

~'=

II,'!~~

~-:;

0f.u-~§~ ddn~el:
iDer mlsi11!::?
~e
.1:iF.tt!.~p-~!llC"r

!i-'vntTti~

h&]J .•

.lhc:l!bniic: Offic:·.,-, er\ s~sOr,'.il"T!lll'li :(.lk!crn.emitolst!:.r ~lie, l:vnu g.5/fJf\til~,ilif ve ~~~1tbinrJ..er.
.

.• Halt gCronDrnler
lp;'!lS{U
NJIDj:ralbr(l.}

•

K

atr-"!'9doul"flJ

Ekleme islerni tarnamlandrktan
sonra

e-postaruzi

qonderrnek

"qonder" butonuna tiklaymrz.
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Ek 27: Egitim Filmleri Senaryosu

YA_§ADIGIM OLKE KIBRIS
Krbns Adas, Gene!
Senaryo: Nihat Ekizoglu, Melda Yigiter Mesaryah, Akile Ekizoqlu
Kamera-Montaj: Mehmet GOkyigit
Animasyon: Mehmet ilkerli
Seslendirme: Akile Ekizoglu, Cansev GUnsoy
Muzik: GUzel Krbrrs'rrn (Sozsuz)
Zoko, K1br1s'1 tarurna ve tanrtrna
gorevini alrrns uzayh bir ogrencidir.
Uzay araclart ile beige beige Kibns':
gezmekte bolqelerin, fotograflarm1
cekip gorUntolerini alrnaktadrr.
Zoko, derledigi bilgileri
arkadaslarrna aktarmaktadir.
Bilge, Zoko'nun K1bns'ta edindigi bir
arkadastrr. (Bilge Krbnsh bir
ogrencidir.)
(Uzay aracrrun ici tasarlanacak.)
Gorevler Zoko'ya uzay aracmm
ii;inde telsiz aracilrq: ile ogretmeni
tarafmdan verilecek. Gorevi alan
Zoko arkadast Bilge'den de yardrrn
alarak gerekli bilgileri toplayip
bunlan ogretmeni ve arkadastan ile
paytasacak.
Uzay aracmm dl$1 ise tarunmarnast
i<;in otobOs seklinde tasarlanmrstrr.
Eski otobusun modern cizqiierle
uzay aracina donO§torOlmU§
sekildir. Ucabilrnektedir.
Zoko, uzay kryafetleri giymekte ve
rsmlanabilmektedir.
Bilge normal bir
okul kiyafeti giymektedir. Zoko,
Bilge'nin elini tuttugu zaman birlikte

ismlanabilmektedlrler.
Zoko sorular sorrnaktadrr. Bilge,
tarutrci tom konusrnalan Zoko'ya
yonelik yaprnaktadir. Bazt
durumlarda Zoko da bilgi
verilmektedir.
Zoko, Bilge ile bir aga9 evinde
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bulusurlar. Ve ziyaret edecekleri
yerlere I!?mlanirlar.
Aga9 ev: Zoko ve Bilge'nin
bulu§tugu mekandir. Zoko ve bilge
tom karsrhklt konusrnalariru bu
mekanda yaparlar. Uygun
ortamlarda ziyaret ettikleri yerlere
ismlamrlar ve geri agac; eve
donerler.
Zoko: Her bolumOn sonunda
uzaydaki ogretmeni ile uzay
aracmda Iletisim kurar. Ogretmenin
sorduqu sorulara cevaplar verir.
Gerekli a91klamalar~ar.
B610m 1: K1bns'm DOnyadaki konumu
Kazanimlar:
Ya~ad191 Olkenin bir ada oldugunu
bilir.
Ya~ad1g1 Olkenin adim soyler.
Kibrts adasmm kuzey ve gi..iney
olarak ikiye bolOndOgOnO bilir.
TOrklerin adanm kuzeyinde
ya§ad1gm1 soyler,
Kibrts haritasmt tarur.
Harita Ozerinde ilc;eleri qosterir.
Kavramlar:
ada, Krbns Adasr, Akdeniz, Kuzey
Kibrts Turk Cumhuriyeti, Turk, Rum
ilce, t.efkosa, Girne, Gazirnaqusa.
Yeni iskele, Gi..izelyurt
Bilge, si..irekli agac; evinde teleskopu
ile yrldrzlan izlemekten hoslanan ve
yine o gi..in hevesle agac; evine
kosan bir ogrencidir. Teleskopu ile
yine gokyOzOni..i incelerken bir uzay
araci gorOr. Gozlerine inanamaz.
Tekrar bakt1gmda uzay aracrrun
aga9 evinin bancesine indigini ve
yabanct bir c;ocugun agac; evine
1~mland@n1 goror. <;ok
neyecantanrr ve korkak bir sesle
yabanci 9ocuga kim oldugunu sorar.

I Bilge: Se .. se ... Sen de kimsin?
Zoko: Korkma, benden sana zarar
qelrnez. Benim adrrn Zoko. Olkenizle
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ilgili bilgi edinmek ic;in eek uzak bir
gezegenden geldim.
Bilge: Neden bizim Olkemiz?
Zoko: Ogretmenim sizin Olkenizle ilgili
bir odev verdi. 0 yOzden buradayrrn ...
Sahi senin adrn ne?
Bilge: Aaa pardon kendimi tarutrnayi
unuttum. Ben Bilge, istersen sana
odevini yapmanda yardrrnct olabilirim.
Zoko: Yasasmnnn! Oyleyse yann
burada bulusalim.
Bilge: Harika. Cok eglenceli olacak.

Ogretmen: Merhaba Zoko
Mekan: Uzay aracrnm i9i
Zoko: Merhaba ogretmenim.
Ogretmen Telsizden dijital bir sesle
konusmaktadir.

Ogretmen: BugOn senden bizim icin,
Kibns adasirun OOnya'daki yerini
arastrrrnaru ve bizleri bu konuda
bilgilendirmeni istiyoruz.
Zoko: Anlastldr, Ogretmenim.

Bilge: Hos geldin Zokoooo. $u odevini
anlatsana. Sana yardrrn etmek icin
sabrrsizlamyorum. ilk olarak nerden
baslarnak istersin?
Mekan: Aga9 ev
Gorevi alan Zoko Bilge'nin yanma
aga9 eve ismlarur.

Zoko: ilk olarak Kibns'm dOnyadaki
yerini ogrenmek istiyorum.
Bilge: Peki Zoko, anlatayrrn. Bizier
adada yasiyoruz. Ya~ad1g1m1z bu
adarun ismi Krbns Adast'dir.
Ada, dart

taraf denizlerle cevrili olan

bir toprak parcasidrr. Kibrts adastrun
etrafrru _£~vreley_en bu masmavi deniz
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ise Akdeniz'dir.

Kibns'in dOnyadaki yerini g6steren
animasyon oynatrhr. Krbrrs'in bir
ada oldugunu anlatan animasyon
oynatrurken bilge anlatrr.
(Sezer, onceden hazrrladrq: Krbrrs
haritasi animasyonlann, buraya,
kuzey ve gOneyi anlatacak sekilde
uyarlayacak.)

Bes ilgeyi harita Ozerinde belirgin
hale getirerek harita Ozerinde
g6sterilir. Her ilcenin ad, s6ylenirken
ilceler belirgin hale gelir.

Bilge: Bilmemiz gereken eek onernli bir
sey daha var Zoko. Bizier Krbns
Adasrrun kuzeyinde yasryoruz.
Yasadiqrrruz Olkenin adt Kuzey Krbns
Turk Cumhuriyeti'dir. Adarun
gOneyinde ise Rumlar yasarnaktadir.
Zoko: Hhhmm bu cok ilqinc ... yani
Kibns adasrrun kuzeyinde TOrkler
gOneyinde ise Rumlar yasryor oyle
mi???
Bilge: Evet Zokocuqurn. Aynca Olkemiz
idari bakrrndan 5 ilceye aynlrrustrr.
Haydi gel harita uzerinde bu bes
il9enin yerini inceleyelim.
l.efkosa llcesi
Girne llcesi
Gazirnaq u sa i lc;esi
Yeni iskele llcesi
GOzelyurt llcesi

Zoko: Cok tesekkur ederim Bilqectqirn.
Sana cok onernli bilgiler verdin.
Zoko elindeki bilgilerle birlikte uzay
aracina ismlan«. Ogretmenine
odevini gonderir.
Ogretmeni Zoko'ya sorular sorar

Not: 3 tane resim kullanrlacak.
Birinci resim adayr qosterecek 4
tarafr denizle cevrili.

Ogretmen: Harika bir i§ basarrrussmrz,
Zoko.
Himrnm ... Peki, Sayle bakahrn Zoko,
bu gordOklerinden hangisi bir adadir?
Birinci resim
lkinci resim
Oc;onci.i resim
Zoko: Elbette birinci resim ogretmenim.

lkinci resim 3 taraft cevrili bir toprak

parcasi
Ucuncu resim tek taraf deniz olan
bir resim
"donut olarak ada resmi
kumlanacak.

Ogretmen: Peki Zoko harita Ozerinde
bana t.efkosa ilcesinin neresi olduqunu
qostere bilir misin?
*Zoko: isaret ederek "Lefkosa"

Harita Ozerinde Girne bbl_gesi
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sadece sekil olarak kumlanacak.
Karpaz ve l.efkosa da ayru
yontemle verilecek. Doqru cevap
verilirken de resim on plana
cikarken
* ( renk ve sekf kavramlan
soylen meyecek)
Donut olarak biraz beklenecek ve
Zoko parmaqtyta Lefkosa'yt
qosterecek.
Bofurn 2: Krbns'rn Bitki Ortusu
(~rbns'ta yetisen bitkiler}
Kazarurnlar:
Adaya ozgu belli basl I meyve ve
sebzeleri tarur/adrm soyler.
Adaya ozgu belli basl I cicekleri
tarur/adrm soyler
Kavramlar: meyve, sebze, cicek,
bitki
Sebze: patates, ayrelli, kolakas,
bullez, malohiya,
golyandro,c;ak1ztes, zeytin,
Meyve: Babutsa, incir, cilek, harup,
zerdali, uzurn, portakal, mandalina,
kavun, karpuz, nar
Cicekter: Medos Lalesi, yaban
Nergisi, Kibns Orkidesi, Arpa
Cic;egi, Tavsankulaqt

Ogretmen: Merhaba Zoko
Mekan: Uzay gemisinin ic;i.

Zoko: Merhaba, Ogretmenim.

Ogretmen telsizden dijital bir sesle
konusmaktadrr.

Ogretmen: Zoko, bugOn senden bizim
icin, Kibns'ta yetisen bitkilerle ilgili bilgi
toplarnaru istiyoruz.
Zoko: Tabi ki Ogretmenim.

Mekan: Agac; ev

Zoko: Merhaba Bilge. BugOn quze!
Olkenizde yetisen bazt bitkilerden soz
edebilir miyiz?

Gorevi alan Zoko Bilge'nin yaruna
agac; eve rsmlarur.

Bilge: Hmmm ... Harika bir fikir!
Nereden baslayalrrn ...
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Zoko Bilge ile agag evde bulusur.

Zoko: Mmm ... Patatesten bastayabiliriz
mesela, patates krzartmasrm cok
sevdim. <;1t1r 91tir ve cok lezzetli oluyor.

Yetisen bitkilerin resimleri ve
yemekler sira ile slaytlar halinde art
arda gorontolenir.

Bilge. Hele icinde ayrelli de olursa
mmm.... HARiKA OLUR!
Zoko: Ayrelli mi?

Foto: Patates, Patates c;:ipsi Ayrelli
(kuskonrnaz)

0 da ne?

Bilge: Ayrelli ulkernizde yetisen
bitkilerden sadece biri, Zoko.
Zoko: Eee ... Peki, baska hangi bitkiler
yetisiyor. (Kafastru kasiyarak)
Bilge: Ohooooo! Neler yetisrniyor ki;
molohiya, kolokas, bullez ... saymakla
bitmez.

Foto
Molohiya Kolokas Bullez ...

Zoko: Kolakas ve bullezi daha once
yernistirn ve eek begenmi§tim. Peki bu
sebzeler en cok nerede yetisiyor?
Bilge: Kolakas ve bullez en cok karpaz
yoresinde Yesilkoy'de, GOzelyurt
llceslnde ise Yesihrmak'ta yetisir,
Zoko.

Gorunto
Yesilkoy ve Yesilrrmak kcylerindeki
kolakaz bahceleri

Zoko: Aynca bunlarrn yemekleri eek
gOzel oluyor. Hele yanrnda golyandro
salatasr, cakistes ve zeytin de olursa
mmm ... yemeye doyum olmaz.
Zoko: Eee ... Bu kadarcrk mr?

Foto
Golyandro ve salatasr Cakrstes ve
zeytin

Sayrlan meyvelerin ve agac;:larrn
resimleri verilecek
Foto
Babutsa, incir, cilek, harup, zerdali,
uzum, portakal, mandalina, kavun,
karpuz, nar
Goronto
<;i~eklerin qoruntuler]

dogal ortam

Bilge: Hie olur mu? Birbirinden guzel
ve lezzetli meyvelerimiz var. Babutsa,
incir, cilek, harup, zerdali, uzum,
portakal, mandalina, kavun, karpuz,
nar bunlardan sadece bazrlan ...
Zoko: Daha basks neler var?

Bilge: Daha ne olsun ki, Olkemize
ozgO birbirinden gOzel c;:ic;:eklerimiz var.
Medos lalesi, yabani nergis, Krbrrs
orkidesi, arpa c;:ic;egi, tavsankulaqi en
eek bilinen c;:ic;eklerimizdendir.
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gorOntoleri
Fata: Medos lalesi, tavsan kulag,,
yabani nergis, Krbns orkidesi, arpa
9i9egi

Zoko: Cok tesekkur ederim Bilgecigim.
Bana yak 6nemli bilgiler verdin.
Ogretmen: Harika bir i§ basarmrssrruz
Zoko.

Mekan : Uzay aract
Zoko elindeki bilgilerle birlikte uzay
aracma rsmlarnr. Ogretmenine
odevini qonderir.
Ogretmen: Peki Zoko soyle bakalrrn
hangisi Krbns'ta yetisen sebzelerinden
biridir?

Ogretmeni Zoko'ya sorular sorar

Babutsa,
in cir,
kolakas
Zoko:Tabi ki kolakas
Ogretmen: Harika.

Fata
Babutsa,
incir,
kolakas resimleri g6r0ntolenecek.

Ogretmen: (Dusunceli) 1mm .. Hangisi
Krbns' ta yetisen bir meyve idi Zoko?
Molohiya,
Ayrelli,
Portokal
Zoko:Tabii ki portakal.
Ogretmen: $u ciceklerden hangisi
Kibns'ta yetislyordu Zokocuqurn?

Foto:
*Molohiya, Ayrelli, Portokal

zeytin,
qollandro,
rnedos lalesi
Zoko:Tabii ki medos lalesi

Foto: zeytin, gollandro, rnedos lalesi
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Zoko Bilge ile aga9 evde bulusur.

Zoko: Mmm ... Patatesten ba~layabiliriz
mesela, patates krzartmastrn 90k
sevdim. c;,t1r cmr ve cok lezzetli oluyor.

Yetisen bitkilerin resimleri ve
yemekler sira ile slaytlar halinde art
arda gorOntolenir.

Bilge. Hele icinde ayrelli de olursa
mmm .... HARiKA OLUR!
Zoko: Ayrelli mi? 0 da ne?

Foto: Patates, Patates clpsi Ayrelli
(kuskonmaz)

Bilge: Ayrelli Olkemizde yetisen
bitkilerden sadece biri, Zoko.
Zoko: Eee ... Peki, baska hangi bitkiler
yetisiyor. (Kafasrrn kasryarak)
Bilge: Ohooooo! Neler yetismiyor ki;
molohiya, kolokas, bullez ... saymakla
bitmez.

Foto
Molohiya Kolokas Bullez ...

Zoko: Kolakas ve bullezi daha once
yernistirn ve eek begenmi§tim. Peki bu
sebzeler en cok nerede yetisiyor?
Bilge: Kolakas ve bullez en eek karpaz
yoresinde Yesilkoy'de, GOzelyurt
llcesinde ise Yesihrrnak'ta yetisir,
Zoko.

GorOnto
Yesilkoy ve Yesiltrmak
kolakaz bahceleri

koylerindeki

Zoko: Aynca bunlann yemekleri eek
gOzel oluyor. Hele yanmda golyandro
salatasi, cakrstes ve zeytin de olursa
mmm ... yemeye doyum olmaz.
Zoko: Eee ... Bu kadarcik mt?

Foto
Golyandro ve salatast Cakistes ve
zeytin

Sayilan meyvelerin ve agac;lann
resimleri verilecek
Foto
Babutsa, incir, cilek, harup, zerdali,
uzurn, portakal, mandalina, kavun,
karpuz, nar
Gorunto
Ci~eklerin goruntoleri

dogal ortam

Bilge: Hie; olur mu? Birbirinden gOzel
ve lezzetli meyvelerimiz var. Babutsa,
incir, c;ilek, harup, zerdali, uzurn,
portakal, mandalina, kavun, karpuz,
nar bunlardan sadece bazilan. ..
Zoko: Daha baska neler var?

Bilge: Daha ne olsun ki, Olkemize
ozgO birbirinden gOzel ciceklerirniz var.
Medos lalesi, yabani nergis, Krbns
orkidesi, arpa 9ic;egi, tavsankulaq: en
£Ok ~Hin_e_~ic;eklerimizdendir.
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gorOntoleri
Foto: Medos lalesi, tavsan kulag,,
yabani nergis, Krbns orkidesi, arpa
c;ic;egi

Zoko: Cok tesekkur ederim Bilgecigim.
Bana 90k onemli bilgiler verdin.
Ogretmen: Harika bir i§ basarrmsstruz
Zoko.

Mekan : Uzay aract
Zoko elindeki bilgilerle birlikte uzay
aracma ismlarur. Ogretmenine
cdevini qonderir,
Ogretmen: Peki Zoko soyle bakaltm
hangisi Krbns'ta yetisen sebzelerinden
biridir?

Ogretmeni Zoko'ya sorular sorar

Babutsa,
in cir,
kolakas
Zoko:Tabi ki kolakas
Ogretmen: Harika.

Foto
Babutsa,
incir,
kolakas resimleri qoruntulenecek.

Ogretmen: (Dusunceli) trnm .. Hangisi
Ktbns' ta yetisen bir meyve idi Zoko?

Molohiya,
Ayre Iii,
Portokal
Zoko:Tabii ki portakal.
Ogretmen: Su ciceklerden hangisi
Kibns'ta yetisiyordu Zokocuqurn?
Foto:
*Molohiya, Ayrelli, Portokal

zeytin,
qollandro,
rnedos lalesi
Zoko:Tabii ki medos lalesi

Foto: zeytin, gollandro, medos lalesi
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BolUm 3: Lefkosa ltcesi
Kazan1mlar:
Lefl<o!_;>a'nin baskent oldugunu bilir.
Ba!_;,kent'te devlet dairelerinin ve
kurumlannm oldugunu bilir.
Kavramlar: ba§kent, Lefl<o§a,
Cumhuriyet Meclisi, devlet dairesi,
Milli Eqitim Bakanllg1
Mekan: Uzay Gemisinin i9i
Ogretmen Telsizden dijital bir sesle
konu!_;,maktad rr.

Mekan: Aga9 ev
Gorevi alan Zoko Bilge'nin yanma
aga9 eve l§tnlanir.

Ogretmen: Merhaba Zoko
Zoko: Merhaba Ogretmenim.
Ogretmen: BugUn senden bizim icin,
Olkenin ba§kenti ile ilgili bilgi toplamani
ve toplad1gm bu bilgileri bizlerle
payla§mani istiyoruz, Zoko.
Zoko: Peki Ogretmenim.
Bilge: Merhaba Zoko, seni 90k
dO§Onceli gorOyorum?
Zoko: Evet Bilgecigim, bugunkO
odevim ba§kent Ile ilgili ... Arna
ba§kentin ne demek oldugunu
bilmiyorum. Sen biliyor musun?

Foto
Meclis, Bakanllklar ve devlet
daireleri ile ilgili resimler slayt olarak
verilecek
Bu yerler say11lrken tek tek
gorOntoler, video veya fotograf
olabilir. Her bir gorOnto 3-4 saniye
bekletilip 9ocugun dinlediklerini
alg1lamas1 saglanacak.
Lefl<o§a'nm naritast sirur kuzey
gOney kavram1 flash olarak
hazirlanacak sezer tarafmdan

Bilge: Tabii ki biliyorum,
Ba§kent, devletin yonetildigi §ehir
demektir, Zoko. Sa§kentte Olkenin
yonetimini saglayan meclis, bakanl1klar
ve devlet daireleri bulunur.
Zoko: Peki Bilge, Olkenizin ba§kenti
neresi?
Bilge: Ba§kentimiz Lefl<o§a'd1r, Zoko.
Lefl<o§a, Kibns Adas1'nm tam
ortasinda yer ahr.
Zoko: Peki baskent Lefl<o§a ile ilgili
baska neler bilmem gerekiyor, Bilge?
Bilge: Hadi gel Zoko Lefl<o§a'y1 birlikte
gezelim, neler bilmemiz gerektigini

Mekan: Gezilen yerlerin gorOntoleri
uygun ortamlar (Zoko ve Bilge
ortama af:lac evden 1§inlanir)

birlikte ogrenelim.
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Goruntu:
Meclisin d1~-i9 gorontoso ve gene!
kurulda herhangi bir yasa-tuzuk
oylama gorOntosO almacak.
Goruntu:
MEB (i9-d1~) goruntoler: Bakanin
odasr, toplanti salonu, sekreter,
uzmanlann cahsrna ortamlan
qosterllecek. (Zoko ve Bilge ortama
rsmlarnr.)

Bilge: Bak Zoko burasr, Cumhuriyet
Meclisi. Burada, Milletvekilleri ve
Bakanlar toplantrlar yaprp Olkemizin
yonetimi ile ilgili yasalan, kurallan
haztrlryorlar. Hadi gel neler yapryortar
izleyelim.
Bilge: Buras, da Milli Egitim Gen9lik ve
Spor Bakanhqr. Burada Egitim bakaru,
Daire MOdOrleri, Egitim uzmanlan ve
sekreterler, i.ilkemizdeki tom okullarda
cocuklann daha iyi egitim alabilmesi
ii;in cahsiyorlar.
Zoko: Hepsi bu mu? Baska neler var?
t.efkosa'da bircok bina qordum ben.

Mekan: Agag ev
Goruntu/toto:
Bilge bu yerlerin adrru sayarken
qoruntuter' verilecek

Mekan: Agag ev

Bilge: Bu kadar degil tabii ki. Baskent
l efkosa'da elcihkler (or: ingiliz/TC
elgiligi), Ercan Devlet Havalimaru,
kOtophane, ticaret sirketleri (erc;ikalar,
ozok, canqar), maqazalar
(dereboyundaki rnagazalar) ,
hastaneler (Dr. Burhan Nalbantoqtu,
etik), okullar (y.yuzyrl ve BTMK/ 9
EylOI) , Oniversiteler YOO, UKO

ahsveris merkezleri (Onder), fabrikalar
(sanayi bolqesi) ve lsyerlerl
(restoranlar, boyacr, dogrultmac1 vs.
atolyeleri) bulunur.
Zoko: Cok tesekkur ederim Bilgecigim.
Sana 90k onemli bilgiler verdin.

Mekan: uzay aracrrun igi
Ogretmen: Harika bir i~ hasarmrssiruz,
Zoko.
Foto
Hastane
Meclis
Kutuphane

Ogretmen: Zokocuqurn milletvekilleri
Ulkenin yonetirni ile ilgili yasalan
nerede hazrrhyorlarrrus?
Hastane
Meclis
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Kutuphane

.

Zoko: Mecliste ogretmenirn .

o-gretmen: H mm ......111
B6l0m 4: Koy ve sehir ya;;am1
Kazan1mlar:
$ehir ve koy arasmdaki farklan
acrklavabilir.
Kavramtar: Sehir, kov
Mekan: Uzay gemisinin ic;i

Ogretmen: Merhaba Zoko
Zoko: Merhaba ogretmenim.

Ogretmen Zoko ile telsizden dijital
bir sesle konusur.

Ogretmen: BugOn senden bizim icin,
krbns adasmdaki k6y ve sehir
ya§am1ntara;;tirmani ve bizleri bu
konuda bilgilendirmeni istiyoruz.
Zoko: Anla§lld1 Ogretmenim.

Mekan: Agac; ev

Bilge Zoko'yu bu konularla
bilgilendirirken gorOntulerle
desteklenir. Zoko ve Bilge Uygun
gorO'ntolerde (rnekanlarda) aga<;
evden bu mekanlara
l§mlanabilecekler.

Gori.into
Koy ya;;ammdan gorOntoler koy
meydaru, kahvehane, misafirlik
eden kadmlar vs. gorOntoleri

Gori.intO
$ehrin kalabatrg1m qosteren, yogun
trafik kalaballk kald1nmlar, ahsveris
yapan insanlar, Sosyal konutlar,
apartmanlar Q6rlint0lenecek.

Zoko: Bilge, sen hie; koyde ya;;adm mt?
Koy vasarmrun nastl olouqimu biliyor
musun?
Bilge: Bilmez miyim? Benim dedem ve
ninem koyde ya;;1yorlar. S1k srk ailemle
birlikte onlan ziyarete giderim.
Zoko: Peki o zaman, koy ya;;amm1
bana biraz anlatrr rrusm?

Bilge: Tabii ki anlatmrn ... Meseta
koyde, sehre gore daha az insan
ya§ar. Bu nedenle de koydeki insanlar
birbirlerini tarunar.

Zoko: Himrn, eek ilginc;. Oysa $ehir o
kadar buyuk ve katabahk ki butun
insantarm birbirini tammasi cok zor.
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Goruntu

[se/okul gidi§ donus saatleri trafik
yogunlugu
Koy yollan ova yollan, sehirden
cadde ve sokak qoruntuler!

Goruntu
Kalabaliq: qostermek arnacryla
sabah 7:30- 8:00 civan Girne
kaprsmdaki trafigi g6r0nti.ileyip
buraya ekleyeceqiz.] Kugulu parkrn
onunde otobusten inen ogrenciler,
polis kontrolunde yaya gecidinden
yolu karsrya qecenler). Aynca Astra
onundeki Ost gec;itten trafiqin yogun
olduqu qonyef cernberi ve Atati.irk
spor salonu 6nlindeki trafik isiklartm
gorOnti.ileyip buraya
ekleyeceqiztsabah veya aksarn
trafiqini!')
insan kalabahqrru qoruntufemek i9in
Lefkosa veya Gonyeli acrk pazarr
ve ozellikle Arasta carsisma
gidilecek.

Gorunti.i
Tarlalardan g6r0nti.iler verilecek
ekim donemi, hasat donemi ile ilgili
qoruntuler
Tarla sOren traktor, ekin bicen
kombay vs.
Agll gorOntuleri, sot saqrrm
hayvanlann yemlenmesi, coban,
otlayan suru vs.
Seralar, bahceler gori.intolenecek,
ekim ve hasat donerni
gorOnti.ilenecek
Zoko'nun konusmasi sirasmda bir
devlet memuru qoruntusl; verilecek

Bilge: Ostelik sahirlerde, Trafik 90k
yogundur, Zoko. bzellikle cahsanlarin
ise gidi~- donus saatlerinde trafik daha
da yogun olur. Bu nedenle de geni§
caddeler vardtr. Koy yollart ise tam
aksine dardtr. Toprak ova yollarr vardir.

Zoko: Kalabalrk trafikte cok dikkatli
olmauyrz. Trafik kurallarrna her zaman
uymahyrz, degil mi Bilge?
Bilge: Evet hakhsm, Zoko.
Yayalar da kaldtrtrndan yururneli,
karsidan karsrya qecerken yaya
gec;itlerini ve Ost gec;itleri
kullanrnahdrrlar.

Zoko: Bilge, bir de sunu merak
ediyorum, sehirlerde insanlarm
c;ogunlukla devlet dairlerde memur ve
ozel i~ yerlerinde i§<;i olarak
9alt§ttklarm1biliyorum. Peki, koylerde
yasayan insanlar ne isle ugra~irlar?

Bilge: Eee, daha cok tanmla ugra§trlar.
Arpa, bugday sebze, meyve
yetistirirler. Aynca, inek, koyun ve keel
beslerler.

Zoko: Peki bu lirettiklerinin hepsini
kendileri mi yiyorlar?
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Gori.into
Sehirde bOyOk marketler, kasap
sarkuteri qosterilecek acrk pazardan
g6rOntoler verilecek

Bilge: Yak canrrn. Bunlann 9ogunu
sehirlerdeki marketlere, pazarlara
satllmasr i9in gonderiyorlar. i9tigimiz
sot nereden geliyor, saniyorsun?
Zoko: Koyden mi?

Gori.into
Koy evi, bahcesi bahcesindekl
hayvanlan vs
Bahcesinde evcil hayvan besleyen
(tavuk, tavsan vs .. ) koy evi
gorO nto lenecek ...

Bilge: Tabii ki koyden ... Ayrrca, koyde
yasayan insanlarm evlerinde tavuk,
tavsan, ordek gibi evcil hayvanlarr da
vardtr.

Mekan: Aga9 ev

Zoko: Mmm, koyde yasarnak ne kadar
gOzelmi§!
c;ok tesekkur ederim Bilgecigim harika
bir gOndO ... Bu bilgileri hemen
ogretmenime gondermeliyim ...
Ogretmen: Harika bir i§ ba§armr§srnrz,
Zoko.

Mekan: uzay aracrnm i9i

Resim 1: $ehir trafiqini gosteren
resim,
Resim 2: Koy trafigini gosteren
resim.

Zoko: Tesekkur ederiz ogretmenim.
Ogretmen: Hangi resim koy trafigini
gosteriyor Zoko?
Birinci resim mi?
lkinci resim mi?
Zoko: ikinci resim Ogretmenim.

Ogretmen: Pekiiii koyde yasayan
insanlar ne isle ugra§rrlar Zoko?
Foto:
Tarim ve hayvancrhkla ugra§an
koylunun resimleri ve devlet
dairesinde bilgisayar basinda
memur resmi verilecek.
B610m 5, t.etkosa'run Tarihi Yerleri
Kazarurnlar: t.erkosa'run tarihi
yerlerini gordOgO zaman tarur/adrm
soyler.
Kavramlar: Sur, Han

Zoko :Tanm ve nayvancthkla
ogretmenim.

Girne Kapisr, t.etkosa Surlarr,
Arasta c;ar§1s1, B0y0k Han,
Selimiye Meydani, Selimiye Camii,
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Mekan: Uzay gemisinin ic;i
Ogretmen: Merhaba Zoko
Ogretmen Zoko ile telsizden dijital
bir sesle konusur.

Zoko: Merhaba 6gretmenim.
Ogretmen: BugOn senden, Letkosa'mn
tarihi yerlerini arastrrmam ve bizleri bu
konularda bilgilendirmeni istiyoruz,
Zoko.
Zoko: Tamam Ogretmenim.

Mekan: Agac; ev
Zoko, Bilge'nin yanma agar; eve
rsrnlarur.

Zoko: Merhaba Bilge, bugOn
Lefko§a'nm tarihi yerlerini taruyabilir
miyiz?

Tarihi yerler fotoqraflarla verilecek.
( eski fotoqraflar slayt olarak
qoruntulenir.

Bilge: Tabii ki Zoko. l.efkosa, etraf1
kalrn ve yOksek surlarla cevrili olan
900k eskiden kurulmus bir sehirdir,
Zoko: Sur mu? Sur ne demek?

G6r0ntu
Lefkosa surlan ile ilgili g6r0ntoler,
burclar vs

Bilge: Sur, eskiden sehirleri
dusmaniarcan korumak icin yapilan
yOksek ve kalrn duvarlardrr Zoko. Hadi
Gel seninle birlikte Letkosa'nm
surlanru ve diger bazi tarihi yerlerini
gezelim, qorelirn.
Zoko: Olur, hadi gidelim.
Bilge: lste bu gordi.igOn kalm ve yOksek
duvarlar Lefxosa surlandrr Zoko.

G6r0nto
Girne kaprsi g6r0ntoleri
icinden gorOntoler

Zoko: Evet! Ozerine trrrnanrnak 90k zor
ve tehlikeli, degil mi Bilge?
kaptru

Bilge: H1H1. .. Bak burasi da eskiden
sehrin icine giri~-c;1k1~1 saqlayan Girne
Kaprsi ...

Goruntu
Selimiye Meydarn panaromik
gori.inti.i selemiye camii ic drs
gori.inti.i
Arasta carsisi qoruntuleri

Goruntu
BOy_Ok Hana s~Jemiye caminden

Bilge: Su anda Selimiye

Meydarn ndayiz ...
Karsida gordOgOn kocaman tarihi yapt
ise Selimiye camiidir ... Buras, da bircok
dukkarun bulunduqu Arasta c;ar§1s1 ...
Veee burasi da BOy_Ok Han ....
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gidren yol ve harun g6rOntos0 it; ve
d19

Bilge: Burasintn eskiden otel olarak
kullamld1gm1 biliyor muydun, Zoko?
Zaka: Hayir bilmiyordum.

Gorunto
Hamn eski fotograflan
gorOntoye eklenecek

slayt 9eklinde

*BOyOk Han, Lefko~a Surlan, Arasta
<;ar~1s1 Not sadece gorOnto
verilecek

Bilge: Eskiden uzak yerlerden gelen ve
geceyi Lefka9a'da qecirmek zorunda
kalan insanlar BOyOk Han gibi hanlan
otel alarak kullaniyorlard1. Bugun ise
BOyOk Han, turistlerin ziyaret ettigi ve
ic;erisinde kafe, dOkkan ve restoranlann
bulundugu turistik bir yer aldu.
Zaka:

Harika ... Haydi gel surada bir

fatagraf c;ekelim, Bilge.

Mekan: Agac; Ev

Zaka: Yine birlikte cok gOzel bir gun
daha gec;irdik. Verdigin bilgiler icin eek
te~ekkOr ederim Bilge. GorO~mek
uzere byeee ...
Bilge: GorO!?OrOz Zokoo ...

Mekan: uzay gemisinin h;i

6gretmen: Yine harika bir i!?
bal?arm1!?srn1z, Zoko.
Zako:Te~ekkOrler ogretmenim.
Ogretmen: Zoko? hangisi Lefka§a
surlanru gosteriyor?

Fata
Resim 1: BOyOk han
Resim 2: Lefkol?a surlan
Resim 3: Selimiye Camii

Birinci resim mi?
ikinci resim mi?
Oc;OncO resim mi?
Zoko: Lefka9a surlanrn ikinci resim
gosteriyor ogretmenim.
6gretmen: Eskiden uzak yerlerden
gelen ve geceyi Lefka§a'da gec;irmek
zarunda kalan insanlar nerede
konakl1yorlarm1§, Zoka?
6gretmen:

Selimiye Cami, BOyOk Han,

Girne Kapist
Zako: BOyOk Handa kaliyorlarm1§
ogretmenim.
Fata
Resim 1 :Selimiye Cami,
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Resim 2: BOyOk Han,
Resim 3: Girne Kapisi

8610m 6: Girne llcesl
Kazarurnlar:
Girne llcesini tarur.
Girne ilcesini diger ilcelerden aynt
eder/gordugO zaman ilcenin admt
soyler
llceye ait onernli tarihi ve turistik
yerleri gordOgO zaman tarur.
Kavramlar: Kale, liman, yat, rnuze,
otel
Girne yat lirnaru, Girne kalesi,
Besparrnak daqlan, Alagadi Plajr,
Karetta Karetta Kaglumbagalan,
Mekan: Uzay gemisinin ici

Ogretmen: Merhaba Zoko
Zoko: Merhaba Ogretmenim

Ogretmen Zoko ile telsizden dijital
bir sesle konusur.

Ogretmen: Zoko, bugOn senden bizim
icin, Girne ilcesiyle ilgili bilgi toplarnaru
ve bizlerle paylasmant istiyoruz.
Zoko: Peki olur ogretmenim.

Mekan: Agag ev
Zoko Bilgenin yaruna aga9 eve
rsmlarur.
Camm Krbnsim (Girne) sarkisrru
soyleyerek gelir.

MOzik Guzel Kibnsim (Girne)
Nakarat Bolurnunu soyler

Zoko:
Girne'nin tirnant var
Daqmda zeytini var
Bulunmaz baska yerde
Ne medos, ne orkide
Krbnsim Kibnstrn
Camm Kibnsrm
DOnyada yoktur esin
Carurn Krbnsirn ....
Bilge: Oooo ... nesen bol olsun
Zokocuqurn. N'aptyorsun?

Bilgi ve Zoko Agag evde
bulusurlar .....

Zoko: Te$ekk0r ederim Bilgecigim,
seni bekliyordum. Unuttun galiba.
BugOn Girne'yi gezmeye gidecektik.
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Bilge: Hi9 unutur muyum? Girne'yi
seninle birlikte gezmek ir;in can
atryorurn.
Mekan: Goruntuler Zoko ve Bilge
soz edilen yerlere rsmlarurlar

Garon to
Girne Daqlan, deniz qoruntusu

Zoko: Haydi oyleyse gidelim.
Bilge: Bak Zoko, $u karsida gordOgOn
daglar Besparmak Oaglan, su
gordOgOn pm] prnl, masmavi deniz ise
Akdeniz.
Zoko: Vayyyy ..... ne gOzel bir
manzara.
Bilge: Besparrnak Daglan ile deniz

GorOnto: Girne $ehri Panaromik
Gori.into
Girne yat ve ticaret limaru, kale, otel
gorOntoleri

arasrnda kurulrnus su gordOgOn sehir
ise Girne'dir. Girne, kaleleri. .... , yat
Iirnaru. .... , otelleri ..... , sahilleri. ... , dag
ve deniz manzarasi ile yabanc:
turistlerin ilgisini ceker. Bu nedenle
Girne turistik bir sehirdir,

Zoko: Ne duruyoruz oyleyse haydi
gidip bu gOzel sehri daha yakindan
qorelim.
GorOntu
Limanda restoranlarda oturanlann
gorOntOleri, Girne kalesi

Bilge: Buras: ... Girne'nin simgesi olan
tarihi yat liman1d1r Zoko. Burada bircok
restoran ... ve eglence yerleri vardrr.
Girne Yat Lirnant gOzel gorOnOmO ve
canl1l191 ile, yerli ve yabancr bircck
turistin ilgisini ceker.
$u karsmda gordOgOn, yi.iksek duvarll,
eski tarihi yapi ise Girne kalesidir.

Zoko: Harika!!! Kale'yi daha yakmdan
tanryabilir miyiz, Bilge?
Bilge: Tabii ki.

Gori.into:
Kale avlusundan

Bak Zokocuqurn, Girne kalesi eskiden
dusrnanlara karsi savunma arnach
kullarulrrus tarihi bir yaprdir.
GOnOmOzde ise Girne'nin sembolO
haline qelrnis ve muze olarak
kullarulrnaya baslarmstrr.
_g_orOntoler
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Zoko: MOze mi? Hadi gidelim!!!.
MOzenin i9ini 90k merak ediyorum.

alinacak.

Bilge: lste i9erdeyizzz Zoko ... Buras1
batik gemi muzesi. .. bu rad a Girne
yakmlannda batrrus olan bir gemiye ait

Goruntu
Batik gemi muzesi

kalmt1lar sergileniyor ...
Zoko: Ne kadar ilgin9 ...
Gorunto:
Kale i9i gorOntoler, rnuze goruntoleri
vs

Bilge: Buras1 da ... Krbns'ta. eskiden
kullanilan 9anak - 9omlek gibi bazt
e~yalann sergilendigi bir muze ... Bu
e~yalar Girne 9evresindeki kazrlar
sirasmda bulunrnu§ Zokocugum.
Zoko:H1mmm ...

GorOntO:
Canlandirmalann yap1ld191
bolumden goruntoler

Bilge: Bu bolOrnde ise ... insanlann
9000k eskiden K1bns'ta nasrl
ya§ad1klanni yans1tan canland1rmalar
var.
Zoko: Vayyy caninaaa .... !!!
Bilge: Hadi artrk 91kaltm Zoko. Daha
gorulecek 9000k yer var.
Zoko:Peki Tamam.

ooruntu
acqua park olan otel goruntosu

Otel goruntoleri,

resepsiyon, otel

odasi. havuz, sahil

- Aaaa, suraya bak, 90k eglenceli bir
yere benziyor. Buras1 neresi?
Bilge: Zokocugum burasi Girne'de
bulunan otellerden sadece biri. Girne
il9esinde bunun gibi daha 9000k otel
var. Turistler Girne'nin denizini,
sahillerini, dogal guzelliklerini 90k
begendiklerinden bu otellerde tatil
yapmaya gelirler.
Zoko: Bir defac1k kaysak rm?
Bilge: Arna Zoko ... ben seni
kaplumbagalann yumurtlad191 sahile
qoturmek istiyordum.
Zoko: Kaplumbagalar

rm? Karetta

Karettalar rru yoksa?
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Bilge: Evvet Zoko.

GorOnto: Alagadi pla]r,
kaplumbagalann yumurtlama
goruntoleri
Alagadi plajmda denize giren
insanlar

Zoko: Harika!!! Hadi gidelim o zaman ...
Kaplumbagalan izlemek icin
sab1rs1zlan1yorum.

lste burasi Alagadi Plajr..' Deniz
kaplumbagalannin en onemli
yumurtlama alanlarmdan biri bu plajdir,
Zoko. Arna Alagadi plajmda denize
girerken 90k dikkatli olmahytz.
Bilge:

Zoko:Ama Neden?
Bilge: Qi.inkO Karetta karetta
kaplumbagalannm nesli tokenmek
uzere Zoko. Bu nedenle,
kaplurnbagalann yumurtalanna zarar
vermernek icin 90k dikkatli olmal1y1z.
Zoko: Evet hakhsin Bilge ... zarar
vermeye 9al1§anlan da uyarmahy1z...
degil mi?
Bi1ge:H11 H11. .. !!
Mekan: aga<_; ev

Zoko: Yine eglenceli ve 90k quzel bir
gun daha ge9irdik. Te§ekkUr Ederim
Bilgecigim.
-Yann gori.i§Uruz... Ho§9a kal. ..
Bilge: GorD§LlfLIZ Zoko ...

Mekan: Uzay aracmm i9i

Ogretrnen: Yine 90k quzel bir i§
ba§arm1§sm1z,Zoko.
Zoko: Te§ekkur ederiz ogretmenim.
Ogretrnen: Zoko, $LI goruntolerden
hangisi Girne ilgesine aittir?

Garon to:
Salamis Harabeleri, Yat umar»,
BOyOk Han

Ogretmen:
Salamis Harabeleri
Yat timan:
BUyOk Han
Zoko: Yat lirnani Girne i19esindedir,
ogretmenim.
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Bolurn 7: Gazirnadusa llcesi
Kazanrmlar:
Gazimagusa'da bOyOk ticaret
limanm bulunduqunu bilir.
Gazirnaqusa ilcesini diger ilc;elerden
aynt eder/gordOgOzaman ilc;enin
aduu soyler
llceye ait onemf tarihi ve turistik
yerleri gordOgOzaman tarur.
Kavramlar:Liman,
Lala Mustafa Pasa Camii, Canbulat
TOrbesi, Narruk Kemal Zindaru,
Otello kalesi, Salamis
Mekan: Uzay gemisinin ic;i
Ogretmen: Merhaba, Zoko.
Ogretmen Zoko ile telsizden dijital
bir sesle konusur.

Zoko: Merhaba, Ogretmenim.
Ogretmen: Zoko, bugOn senden
Gazirnapusa ilc;esiyle ilgili bilgi
toplaman, ve bizlerle paylasrnaru
istiyoruz.
Zoko: Peki ogretmenim.

Mekan: Agac; ev
Zoko, Bilge'nin yanma aga9 eve
ismlarur.

Agac; evde bulustuktan sonra birlikte
gezecekleri yerlere rsmlarurlar.

Zoko: Merhaba Bilge iste yine
buradayirn.
Bilge: Merhaba Zokocuqum ... BugOn
neler yapryoruz?
Zoko: Neydii. .. o Ga Ga ...
Bilge: Gazirnaqusa rm demek
istiyorsun ... ?
Zoko: Ewet !!! Bilgecigim ... Orayr
gezmeye gidebilir miyiz?

Bilge: Neden olmasm. Haydi gidelim.
Goronto
Magusa cernberi
Surlar Ozerinden Magusa sur ic;i
panaromik
Palm beach kty:

Bilge: lste geldikkk ... Buras,
Gazirnaqusa, deniz kryrsmda bulunan,
bir liman kenti.
Zoko: Aaaa .. Gazirnaqusa da rm deniz
kenarmda?
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Bilge: Krbns'in bir ada olduqunu

unuttun mu Zokocuqum?
Goruntu
Magusa Lirnam

Goruntu
Lirnanm i§leyi§i ile ilgili gorOntoler
eklenecek yOklenen veya bosaltrlan
gemi gorontoler vs
Goruntu:
Portakal yuklO kamyonlar

Zoko:Tabi ya ...
Aa ... sunlara bak Bilge, ne kadar
bOyOk gemiler var bu rad a ...
Bilge: Evet, onlar yOk gemileri zoko. Bu
yOk gemileri §LI anda Olkemizin en
bOyOk llrnam olan Gazimagusa
limanmda bulunuyorlar ..... Olkemizden
yurt drsrna qonderilecek veya yurt
drsindan Olkemize giri§ yapacak olan
mallar bu bOyOk gemilerle tasinrrlar.
Zoko: $LI kamyonlardaki kocaman
kasalara bak. lclerinde ne var acaba?
Bilge: Ha olanlar mt?
Bilge: Onlar, portakal kasalan Zoko. $u
gordOgi.in gemilere yOklenip baska
i.ilkelere qonderilecekler.
Zoko:Vayyy can ma ....

Gorunto I Foto
Lala Mustafa Pasa Camii, Meydaru
panaromik gorOnto
Magusa Surlan
Cambolat MOzesi
Narnrk Kemal Zindaru
Othello Kalesi

Bilge: Hadi zoko, gorOlecek daha 90k
yervar.
Zoko: Haklism Bilge, sehrin qlrislnde
t.etkosa'dakt gibi yOksek ve kalm surlar
gormO§tom.
Bilge: Ewettt 90k dikkatlisin zoko. Eski
Gazimagusa sehrinin etraft yOksek ve
kahn sehir duvarlanyla cevrilrnistir.
Aynca bu sehrin icinde bircok tarihi
eser de vardir. Bunlardan bazilan: Lala
Mustafa Pasa Camii. .... , Canbulat
MOzesi. ... , Narruk Kemal Zindaru. ...
Ve ... Othello Kalesi ... .'dir.

Gorunti.i
DAO
Magusa sanayi bolqesi
Oteller (salamis bay otel vs.)
Silver beach vs Havadan gorunto

Zoko:Eski Gazirnaqusa sehri dedin de,
yenisi de mi var, Bilge?
Bilge: Evet Zokocuqurn sehrin nOfusu
artnkca, insanlar surlar disma da
yerle§meye ba;,lam1;, ve yeni bir~~ehir
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olusrnus
Ayrica 9e~itli fabrikalar, turistik tesisler,
Oogu Akdeniz Oniversitesi, otusan bu
~ehirde yer aur.
Goronto
Salamis harabeleri
Ozellikle, tiyatro, heykeller

Zoko: Hepsi bu kadar mi?
Bilge: Hayuurr. Antik $ehir Salamis
Harebelerini de unutmamak gerekir.
Gazimagusa ~ehrinin hemen yaninda
bulunan Salamis, Cuk eski zamanlarda
K1bns adast i9in 90k onemli bir
!?ehirmi§. $imdi ise yerli -yabanc1 bircok
turistin ziyaret ettigi bir yer haline geldi.

Salamis Harabeleri'nde
Heykellerin bulundugu yerde
fotograf 9ekerler.

Zoko: Bilge, Haydi gel surada bir
fotograf 9ekelim ....... Harikasm Bilge.
<;ok keyifli bir gun daha gegirdim.
Te§ekkOrler. Ho§<;a kal.
Bilge: GorO~Oruz, Zoko.
Ogretmen: Yine 90k gOzel bir is
ba§arm1§stn1z, Zoko.
Zoko: Te~ekkOr ederiz ogretmenim.

Ogretrnen: Zokocugum

§LI

goruntolerden hangisi Gazimagusa
ilgesindedir?
Salamis Harebeleri,
Girne Kalesi,
Selimiye Camii
Salamis Harebeleri, Girne Kalesi,Selimiye Camii gorOntoleri.

Zoko: Salamis Harebeleri ogretmenim.

8610m 8: Yeni iskele llcesi
Kazanimlar:
Yeni iskele il9esini diger ilgelerden
aynt eder/gordugu zaman il9enin
ad in I soyler
il<;eye ait onemli tarihi ve turistik
yerleri gordugO zaman tarur.
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Kavramlar: milli park
Kantara kalesi, Bafra, Altm Sahil,
karetta karetta kablurnbaqalar,
Apostolos Andreas Manastm, Zafer
Burnu, Karpaz Milli Park:
Mekan: Uzay gemisinin i9i

Ogretmen Zokole telsizden dijital bir
sesle konusur.

Ogretmen: Merhaba Zoko
Zoko: Merhaba Ogretmenim

Gorevi alan Zoko Bilgenin yanma
aga9 eve rsmlarur.
Mekan: Agac; Ev

Ogretmen: Bu gUn de Kuzey Krbns
Turk Cumhuriyeti'nin dogal guzellikleri
ile tarunan Karpaz Yanmadasryla ilgili
bilgi toplayabilir misin, Zokocugum?
Zoko: tabi ki, Ogretmenim.

Zoko: Merhaba Bilge,
Bilge: Merhaba Zoko.
Zoko: Bilge, Karpaz Yanrnadasi'run
hangi ilceye bagh oldugunu biliyor
musun?
Bilge: Karpaz yanrnadasi rm? Hani su
Adarmzm isaret parrnaqina benzeyen
kisrrundan rm bahsediyorsun?
Zoko ve Bilge gezdikleri yerlerle ilgili
goruntulerin uygun sahnelerine
rsmlarurlar.
Goruntu: iskele sehir merkezi

Zoko: Evet, evet!!
Bilge: Zokocuqurn, Karpaz Yanmadast
Yeni iskele ilc;esine baqhdrr. Hem,
biliyor musun? Olkemizin el degmemi~
en quzel, en temiz sahilleri, tarihi
yerleri ve dogal gUzellikleri bu
bolqernlzde bulunur. istersen bu
quzellikleri birlikte gezelim taruyahrn.
Zoko: Peki, .... ilk once nereden
ba§liyoruz, Bilge?
Bilge: istersen ilk olarak Besparrnak
Daqlart Ozerinde bulunan Kantara
Kalesi'nden ba$1avabiliriz.
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Goruntu:
Kantara koy rneydaru, kantara
kalesi

GorUnto:
Bafra sahili ve oteller.

Zoko: Eeee hadi o zaman ...
Bilge: Evet Zoko, burasi Besparrnak
Daglan Uzerinde bulunan kantara
KoyU. Buras, da koy meydaru. Ve
sirndi de Kantara kalesindeyiz. Kantara
kalesi cok eskiden yaprlrrus tarihi bir
kaledir. Haydi, gel biraz dolasahrn.
Kaleyi daha yakmdan qorelirn.
Zoko: $imdi neredeyiz, Bilge?
Bilge: Buras, da Karpaz bolqesinde
bulunan tertemiz sahilleri ve turistik
otelleriyle UnlU Bafra.

Zoko: Cok quzelmis ... S1rada ne var
Bilge?

GorUnto: Milli park ve ssekler, Altm
sahilin rnuhtesern qorurrtusu.
Karetta karetta kaplumbagalar

Bilge: Veeeeeeeeee ..... sirnd: de
Olkemizin tek Milli Park, olan Karpaz
Milli Park1'nday1z
Burada, Yesille
mavinin bulu§tugu eek geni§
kumsallara sahip, Altm Sahil yer alrr.
Altm Sahil'in, Karetta Karetta
kablumbagalannm yumurtlad191
dUnyadaki ender yerlerden biri
olduqunu biliyor muydun?
Zoko:
Hmmm ... 90k ilginc; .....
Aynca Karpaz Milli Park1'nm Kibns
eseklermin dogal yasarn alaru
olduqtmu duymu§tum. Dogru mu,
Bilge?
Bilge: Evet, dogru duyrnussun. Kibns
E§eklerinin bu bolqede, eek olmasmm
bir de oykOsO var Zoko.
Zoko: Hadi anlatsa, eek merak
ediyorum.

Bilge: Bak Zokocugum, 1974
savasmdan once Karpaz'da evcil clan
ve sahipleri tarafmdan beslenen bu
esekler, savas sirasmda terk edilince
sahi2_siz kalrrn§lar. Boylece, serbest
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kalan esekler Karpaz'rn bircok yerine
dag1lm1~ ve zamanla vabannesrrusler.

Zoko: Peki, bu asekler nasil
besleniyorlar ki?

Goruntu
Manastir Karpaz burnu

Bilge: lste en buyuk sorun burada
bashyor Zoko. A9 kalan esekler,
kannlanru doyurabilmek icln, koydeki
bag ve bahcelere zarar veriyorlar.
Yetkililer bu konuya 96zOm bulmak icin
9ah~1yorlar.
Zoko: OzuldOm sirndi .®

Bilge: Bir de
Karpaz Milli parkr
lcerisinde Apostolos Andreas Manastm
var Zoko. Bu manastrn yerli ve yabanct
bir 90k turist ziyaret ediyor ...
Veee burasr da Karpaz yanm adasrrun
en uc noktasi, yani zafer burnu.
Goruntu
Mehmet9ik ve sarap taonkasi, uzurn
baqlan, badem aga9lan, haruplar.
Yesilkoy canceler ve seralar.
Kadr'run yerinden a~aga dogru
manzara.

Zoko: Hani su isaret parrnaqma
benzeyen yerin en uc noktasi mi?
Bilge: Evvvet Zoko, cabuk
ogreniyorsun!!
Zoko: Peki Bilge bir de sunu merak
ediyorum. Karpaz'da yasayan insanlar
ne isle ugra§irlar?
Bilge: Zokocugum, Karpaz yoresinde
en 90k tarrrn, hayvanciltk ve bahkcihk
yaprhr. Karpaz'da harup, zeytin, uzum,
kolokas ve tutun bolca yetistirilir.
Ozellikle Mehmetc;:ik'teyetisen
uzumlerden uzum sucuqu yapilir.
Biliyor musun Zoko? Petrol tesisleri,
harup, i9ki ve toton fabrikalan Yeni
iskele il9esine ayn bir onern katar.

Goruntu
Kalecik Petrol tesisleri

Bilge: Haydi Zoko iskele llcesindeki en
6nemli yerl~ri gel birlikte,__yeniden
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Turon fabrikast
Harup lsteme tesisleri

hatrrtayalrm.

Zoko: Yabani e§eklerin ya§ad191 yer,
Karpaz Milli Parkrdir.
Bilge: Veee karetta karetta
kaplurnbaqalartrun yumurtlad1g1ender
sahillerden biri Altm Sahildir.

Garon to
Milli Park esekler

Zoko: Be~parmak Daglan Ozerinde,
Kantara Kalesi bulunur.

Goronto
Kaplurnbaqalar altm sahil

Bilge: Karpaz yanm adasmrn en uc
noktasmr, yani zafer burnunu
unutmayaltm. Apostolos Andreas
Manastrrt da burada bulunur.

Garon to
Kantara kalesi
Goruntu
Zafer burnu
Altm Sahil

Zoko: Evet Bilge ... BugOn yine 90k
eglenceli bir gOn ge9irdim. cok
te~ekkOr ederim. Arna 90k yoruldum.
Yann yine gorO§OrOz. Hosea kalll. ...

Mekan: Agac; Ev

Bilge: GorO~OrOz Zoko ...

Mekan: Uzay aracirun ic;i

Ogretmen: Yine eek gOzel bir i§
basarrrussiruz. Zoko.
Zoko: Tasekkur ederiz ogretmenim.

Foto
Girne kales!
Manastir
Lala Mustafa Pasa Camii
Foto
Karpaz Milli Parkt
Girne Alagadi Sahili
Mesarya Ovast

Ogretmen: Peki Zoko, Hangisi Yeni
iskele ilcesinde bulunur?
Girne Kalesi mi?
Apostolos Andreas manastm mr?
Selimiye Camisi mi?
Zoko: Apostolos Andreas rnanastm
ogretmenim.
Ogretmen: Krbns'ta ozgOr olarak
yasayan esekler nerede bulunuyorlardt
Zoko?
Karpaz Milli Parkt'nda mr?
Girne Alagadi Sahili'nde mi?
Mesarya ovasr'nda rm?
Zoko: Tabii ki Karpaz milli parktnda
ogretmenim.
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TOrOn fabrikast
Harup islerne tesisleri

hat,rlayalim.
Zoko: Yabani eseklerin ya§ad191 yer,
Karpaz Milli Parkrdrr.
Bilge: Veee karetta karetta
kaplurnbaqalanrun yumurtlad1g1 ender
sahillerden biri Altm Sahildir.

Gori.into
Milli Park esekler

Zoko: Besoarmek Daglan uzerinde,
Kantara Kalesi bulunur.

Gori.into
Kaplumbaqalar

Bilge: Karpaz yanm adastrun en
noktasmi, yani zafer burnunu
unutmayallm. Apostolos Andreas
Manastm da burada bulunur.

altm sahil

uc

Goruntu
Kantara kalesi
Goronto
Zafer burnu
Altm Sahil

Zoko: Evet Bilge ... Bug On yine cok
eglenceli bir gun gec;irdim. eek
tesekkur ederim. Arna eek yoruldum.
Yann yine gorO~OrOz. Hosea kalll. ...

Mekan: Agac; Ev

Bilge: Goru~Orliz Zoko ...

Mekan: Uzay aracmm ic;i

Ogretmen: Yine cok gOzel bir i~
basarrmssuuz, Zoko.
Zoko: Te~ekkOr ederiz ogretmenim.

Foto
Girne kalesi

Ogretmen: Peki Zoko, Hangisi Yeni
iskele ilcesinde bulunur?

Manastir
Lala Mustafa Pasa Camii
Foto
Karpaz Milli Parkt
Girne Alagadi Sahili
Mesarya Ovast

Girne Kalesi mi?
Apostolos Andreas manastm mr?
Selimiye Camisi mi?
Zoko: Apostolos Andreas rnanastm
ogretmenim.
Ogretmen: Kibns'ta ozgOr olarak
yasayan esekler nerede bulunuyorlard1
Zoko?
Karpaz Milli Parki'nda rm?
Girne Alagadi Sahili'nde mi?
Mesarya Ovasr'nda rm?
Zoko: Tabii ki Karpaz milli parkmda
og_retmenim.
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B610m 9: Guzelvurt llcesi
Kazanrmlar:
GOzelyurt llcesini diger ilcelerden
aynt eder/gordOgOzaman ilcenin
adim soyler
llceye ait onernf tarihi ve turistik
yerleri gordOgO zaman tarur.
Kavramlar:
Portakal, mandalina, limon,
Arkeoloji ve Doga MOzesi, Soli
Sehri, Vuni Saravi
Mekan: Uzay gemisinin ic;:i

Ogretmen: Merhaba Zoko
Zoko: Merhaba Ogretmenim.

bgretmen Zokole telsizden dijital bir
sesle konusur.

Ogretmen: Zoko, Bizier GOzelyurt
llcesini 90k merak ediyoruz. Bizim icin
GOzelyurt llcesini tarutrct bir calisma
yapar rrusrn?
Zoko: Harika olur. Ben de Guzelyurt
ilcesini tanrmak ve adt gibi g.Gzel olup
olrnadrqrm ogrenmek istiyordum
ogretmenim.

Zoko aga9 eve bilgenin yanrna
ismlarur.
Zoko aga9 evde ter dokerken:

Bilge: Merhaba Zoko
Zoko: Merhaba Bilge ... Bilge, Olkeniz
amma da srcakrnrs. Soyle soquk bir
icecek olsa da icsek.

Bilge: Bizim ulkernize ozgu en gOzel
iceceklerden biri limonatadrr, Zoko.
Hadi gel sana limonata ikram edeyim.
Foto
Portakal
Limon
Mandalina

Zoko: Ohhhhh 90k gOzelmi~!
Serinledim.
Bilge: Begendigine sevindim Zoko.
Biliyor musun? Limonata, limon,
portakal ve mandalinadan yaprltr.
Zoko: Hmmm 90k ilgin9. Peki bu
meyveler burada rm yetistirillyor?
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Bilge: Evet Zoko. Limon, portakal ve
mandalina en 90k GOzelyurt
bolqesinde yetisir.

Zoko: GOzelyurt mu dedin?l!!
.... Yasasm! Harikasm Bilge!
Bilge: N'oldu Zoko? Niye bu kadar
sevindin? (afallarrus)
Zoko: GOzelyurt'la ilgili bilgi edinmem
Bilge ve Zoko aga9 evden gezilecek / gerekiyordu. Ben de sana, Orayt
yerlere rsmlarur. Uygun
ziyaret edebilir miyiz diye soracaktrrn.
gorOntolerde belirirler.
Goruntu:
GOzelyurt $ehir Merkezi otobus
terminali cars: cernber vs
GOzelyurt korfezi
Portakal, mandalina, limon ve
greyfurt bahceleri,

Bilge: Ne duruyoruz oyleyse ... Hadi
gidelim!
Bak, Zokocuqum
Gi..izelyurt,Olkemizin batistnda yer alan
en k090k ilcernizdir. Adanm en gOzel
ve yesil yerlerinden biridir.
... burasi da sana bahsettigim portakal,
mandalina, limon ve greyfurt bahceleri.
Zoko: Ne kadar gi.izelmi~!!!!!

Goruntu:
Arkeoloji ve Doqa MOzesi
Soli $ehri
Vuni Sarayi

Goruntu
LAO ODTO Kampuslar

Bilge: Dur, daha bitmedi Zoko.
GOzelyurt'un gorOlmeye deger bazt
yerleri de .... Arkeoloji ve Dog a
MOzesi... , tarihi Soli $ehri .... , Vuni
Sarayr. .... drr.
Zoko: Peki baska?
Bilge: Baska ne mi var?
Oniversitelerimiz var. Lefke Avrupa
Oniversitesi ve Orta Dogu Teknik
Oniversitesi GOzelyurt ilcemizde
bulunur.

Bilge llce ile ilgili bilgileri verirken
qoruntuler de art arda verilecek.

Mekan: Aga9 ev

Zoko: Vayyyy, GOzelyurt qercekten ad,
gibi gOzelmi~!!! Acaba ben de buraya
rm yerlessem?l!
(ikisi de kikirdeyerek ordan aynhrlar)

Bilge: Eveeeet. .. Butun ilceleri gezdik
Zoko.
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Zoko: Bilge, seninle bu gOzel Olkeyi
gezmek cok eglenceliydi. Sayende
odevimi bitirdim. Cok tesekkur ederim.
$imdi artrk kendi gezegenime gitme
zaman1 ... ®
Bilge: Seni tanid1g1ma 90k sevindim
Zoko. Yine gel olur mu?
Zoko: Tabi ki gelirim Bilge .. Hosea kal

Bilge: hosca kal Zoko!
Ogretmen:
Zoko.

Harika bir i;, ba~arm1~sm1z

Mekan: Uzay aracrnm ic;i
Zoko: Tesekkur ederiz ogretmenim ...
Ogretmen: Peki soyle bakalim ...
Portakal, mandalina ve greyfut en 90k
nerede yeti;,iyordu Zoko?

Foto:
Lefkosa Karpaz GOzelyurt
$ehir merkezleri

Lefkosa
Karpaz
Guzelyurt
Zoko:Tabi ki GOzelyurt ogretmenim ...
Ogretmen: Aferin size Zoko ... Kuzey
Krbns Turk Cumhuriyeti hakkmda 90k
quze] ve yarah bilgiler toplayrp, bizleri
bilgilendirdiniz .... sirndi gezegenimize
donrne zarnaru, Zoko.
Zoko: Burayi sevmistirn, ogretmenim .
... ama sizleri de 90k ozledirn.
Ogretmen: Biz de seni ozledik Zoko.
Bekliyoruz ....
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Ek 28: Birinci Hafta, Ders Yonergesi

KONU 1: ZOKO KIBRIS ADASl'NDA
Egitici filmi izlemeden once;
Qocugunuza, egitici filmi izleme merakiru uyandiracak ve izlerneye
karst onu heveslendirecek bir hikaye anlatabilirsiniz. $6yle ki: "Sen in
ya§lannda, Bilge isminde bir k1z qocugu varm1§, uzeyt c;ok merak edermi§.
Teleskopu i/e uzeyt izfermi§. Yine bir gun te/eskopu ile uzevt gozlemferken
gakyilzOnde kendine do{lru ge/en bir cisim gOrmD§- Merak/a bu cismi
incelemeye ba§lam1§... " Hikayeyi yanda biraktp c;ocugunuza ilgi uyand1racak
ve hayal gOcOnO kullanmaya yoneltecek su soruyu sorabilirsiniz: "Sence
Bilge ne gormO§ olabilir?" bu soru uzerinde biraz tart1~m1z.
Ardmdan, c;ocugunuza filmi izleme onerisi yap1labilirsiniz. Sayle ki:
"Haydi gel baka/1m, Bilge ne gormO§ fi/mimizi izleyerek ogrenelim."
Dikkat!
"yanl1t'

<;:ocuQunuzun verdi!)i cevaplara olumsuz "Hay1r o/maz",

"tahmin

cesaretlendirecek

edemedin"

gibi

ve

gi.icOnO

hayal

tepkiler

verrnekten

destekleyecek

dO§OnmO§sOn","evei olabilir" "belki", "bi/emiyorum biraz

kac;mm1z.
"col:

oene

ilginq",

Onu
"iyi

dO§Dnmemiz

gerek" gibi ifadeler kullanimz.
Egitici filmi izlerken:
"K1bns Adasr'nin oonyadaki Konumu" adh egitim filmini 9ocugunuzun
kesintisiz bir ~ekilde izlemesini saglaytn1z. Qocugunuzun istemesi uzerine
film birden fazla izletebilirsiniz. Filmi izlerken 9ocugunuzun sorulan varsa
bunlan k1saca yanitlaym1z.
Egitici film izlendikten sonra:
Konu hakktnda sohbet edebilirsiniz. Bu 9al1~rnantn amaci ogrencinin
filmde izlediklerine ili;ikin di.i~Onmesinisaglamakt1r.
Qocugunuza su sorulan sorulabilirsiniz. "lzlediklerini begendin mi?";
"Zoko ve Bilge'ye ogretmeni ara~tirmalan i9in hangi odevi verrni~ti?";
"lzledigin filmden aklmda kalanlan bana anlatir rrusm?": "Ada nedir?"; "Bizim
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Olkemizin ad: ne lrnis?"; "Krbris adastrun etrafrrn c;evreleyen denizin ad, ne
irnis?": "Kibrts adasmda kimler yasiyor?" vb.
Bu sorulardan sonra cocuqunuz

filmi tekrar izlemek isterse, lutfen filmi

tekrar izletiniz.

Egitici filmi izlemek icin ttklaym,z.
Gozlem formu icin t1klaym1z.
Egitici filmi izledikten sonra yaptmlacak etkinlikler:
Etkinlik 1: "Benim Ko~em"
Bu etkinlikte cocuqunuzla birlikte yapacagm1z ev etkinliklerinde ortaya
cikan urunleri serqileyeceqinlz bir etkinlik panosu haz1rlayacaksm1z. Bunun
i<;in yakla§,tk bir metre kare bOyOklOgundebir karton parcasr, rnukavva veya
uzeri kurnas kaplanrms kopuk kullanabilirsiniz. Bu panonun adrru "benim
kosern" koyabilirsiniz veya cocuqunuzla birlikte koseye baska bir isim de
bulabilirsiniz. Kosenin admm bulunduqu kag1da Zoko ve Bilge'nin de icinde
yer ald1g1 ucan daire resmini ekleyiniz (resim icin t1klavm1z). c;ocugunuzun
uygun bir totoqraftru Zoko ve

Bilge'nin yanrnda bulunan bos alana

yapistrrrnasrm isteyiniz. Tamamlad1gm1z panoyu evinizin uygun bir duvarma
asmrz. Panoya asuabilecek tom etkinlikleri bu panoda sergileyebilirsiniz.
Etkinlik 2: izledigim filmin resmini clzlyorurn.
Filmi izledikten sonra cocuqunuzdan izlediklerini konu alan bir resim
cizmesinl isteyiniz. Resim yapmaya basfamadan once "Bu izlediklerinden en
90k hangisini begendin/ hangisi seni etkiledi? Hadi gel bunun resmini clzelirn.
Eminim cok gOzel olacak" diyerek onu resim cizrnesi ic;in cesaretlendiriniz.
Daha sonra da c;izdigi resmi anlatrnastru isteyiniz. Anlattrklanru
dikkatlice dinleyip, qozlern formuna not ahruz. c;ocugunuzun anlatrrmna
olumsuz hicbir mOdahalede nulunrnaymrz.
Gozlem formu icin t1klaym1z.
Etkinlik 3: "Krbns Haritasm, tamyahm"
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(K1bns Haritas, iqin t1klayin1z)

Verilen haritada K1bns'in kryrlanm

9e§itli malzemelerle (makarna,

deniz kabugu, mercimek, k090k kucuk yuvarlanm1§ renkli el i§i kag1tlan vb.
ile) belirgin hale getiriniz. "Akdeniz" denizini renkli el i§i kag1tlan ile bezenmeli
ve Kuzey ve Goney Krbns renkli el i§i kag1tlan ile mozaik !;ieklinde
doldurulrnalrdu- Etkinlik tamamland1ktan sonra urun "benim kosern" de
sergilenmelidir.
El i§i 9ah§mas1 tamamland1ktan sonra ogrenciye

K1bns adasi,

Akdeniz, K1bns adas: Ozerinde Turklerin ve Rumlann ya§ad1klan b61geler
hakkmda

bilgilendirme

sohbeti

yapm1z. <;ocugunuzun,

sohbetinizden

anlad1klann1 size anlatmasm1 isteyiniz. Hatalan varsa dOzetmeler onert
sekilde olrnahdu. $6yle ki: "Sanmm buras1 Akdeniz'dir. K1bns adastnm
kuzeyinde Turk/er ya§,yordu ogle degil mi?" gibi olumlu ifadeler kuHanmtz.
Ogrencinin

cesaretini kiracak

onu a§ag1layacak, ifadelerden

kesinlikle

ka9mm1z.
Gozlem formu icin t1klaym1z.
Dikkat: Yap1/an etkinlikte ogrencinin kesin ofarak ogrenmesi seri
degildir. Onemli olan ogrencini yapt1g1 i§ten zevk simes), 9al1§may1bitirme
duygusunu
durumunda

ya§amas1d1r. Sorulan sorulara tam cevap verememesi
onu kO<;Ok dO§OrOcO sozler soyfemekten kac;,n1/maf1d1r.

Ogrencinin ogrenme cesareti kesinfikle rencide edi/memelidir. Ogrenme,
belirli

aral1kfarfa tekrar

gergekle§ecektir.

ve

Ogrenme

diger

etkinliklerle

etkinlik/eri

bask,

bOWnle§tirildigi takdirde
ve

zor/ay1c11tktan uzak

gergekle§tirif melidir.
Etkinlik

4:

K1brts

kOlturune

ait

c;ocuk

oyunu

ara~tirahm,

ogrenelim, oynayahm.
Kibns kulturune ait bir cocuk oyununu arasttrtp

oyunun oynanma

seklini ve kurallanrn ogrenerek 9ocugunuz ile birlikte oynayin1z. Oyunu
oynad1ktan sonra c;ocugunuzdan oynad1g1niz oyunu konu alan bir resim
c;izmesini isteyiniz. <;izilen resmi "Benim K6§em" de sergileyiniz. <;ocugunuzu
oyun oynarken fotograf makinesi veya video ite gorOnti.ileyini:v.Bu gorOntuleri
Web sayfasmda yaymlamak Ozere, koordinator ogretmene mail anruz veya
USB ile gonderiniz.
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Ek 29: Ikinci Rafla Ders Yonergesi

KONU 2: ZOKO VE BiLGE'NiN LEFKO~A GEZiSi
Egitici Filmi izlemeden Once;
Egitici filmi izlemden once cocuqunuza meclis binasinm resmini
gostererek buranrn neresi oldugunu bilip bilmedigini sorunuz. Meclis genel
kurulunu anlatan resmi gostererek resimdeki insanlann ne yapnktan ile ilgili
tahminde bulunrnasmt isteyiniz, <;ocugunuzun verdigi cevaplar uzerine bir
yorumda bulunmadan "haydi gel bun/arm cevebitu zoko ve bilgenin bugOnkO
macera/anm izleyerek o(Jrenelim." diyerek filmi iyleyiniz.
Egitici Filmi izlerken;
"Zoko ve Bilge'nin Lefkosa Gezisi" adlt egitici filmi c;ocugunuzun
kesintisiz bir sekilde izlemesini saqlayrnrz. Cocugunuzun istegine gore film
birden fazla izlenebilir. Filmi izlerken cocuqunozun sorulan varsa bunlar
kisaca yarutlanmahdrr.
Egitici Filmi izledikten Sonra;
Film izlendikten sonra, konu uzerine sohbet yapm1z. Cocuqa
benzeri

sorular

sorulabilirsiniz.

"Zoko

ile

Bilge

bu

bolumde

$LI

veya

nereyi

gezmi$1er?"; "Zoko ulkernizle ilgili neler ogrenmi;;, anlatrr rmsin?"; 'Baskent
ne dernekrnis?"; "Ulkernizin baskentinin ad, nedir?"; "Mecliste bulunan
milletvekilleri ne i§ yapryorlarrms?": "Baskentte neler butunurrnus?"
Gozlern formu icin t1klay1niz.
Egitim Filmini izlemek lcin t1klay1nrz.
Egitici filmi izledikten sonra yaptmlacak etkinlikler:
Etkinlik 1: izledigim filmin resmini clziyorum
Film izlendikten sonra cocuqunuzdan izlediklerini konu alan bir resim
cizrnesini daha sonra da c;izdigi resmi anlatmastru isteyiniz. Resim yapmaya
baslarnadan once "Bu izlediklerinden en eek hangisini begendin/ hangisi seni
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etkiledi?

Hadi gel bunun resrnini gzelinl. Eminim cok gUzel olacak" diyerek

onu resim cizrnesi icin cesaretlendirtniz.
Daha

sonra

da 9izdigi

c;izdigi resmin

uzerine

Cocugunuzun

9izdigi

formuna

not almiz.

kursun
resimle

resmi

anlatmasrru

kalemle
ilgili

<;ocugunuzun

objelerin

oykusunu
anlaturuna

isteyiniz.

Cocuqunuzun

neler olduqunu

dikkatlice
olumsuz

dinleyip,

yazinrz.
qozlern

hicbir mOdahalede

bulunrnayrruz.

Gozlern formu icin t1klaym1z.

Etkinlik 2: Cizgi Calt~mas1
Bu etkinlikte, cocuqunuzun

boya kullanarak Zoko ve Bilge'nin

Lefkosa'da bulunan, meclis, hastahane, okul, Arnt Tepe'yi ziyaret etmelerine
yardrmci olunuz.
Etkinlik sirasmda cocuqunuza belirtilen yerlerin isimlerini sorunuz.
Etkinlik sonunda calrsrna yapraprru "benim kcsemde" segileyiniz.
<;izgi cahsrna yapraq: icin ttklaym1z.
Etkinlik 3: Bayrag1m1z1 Tamyahm
Bu etkinlikte cocuqunuzun kesik cizqiler Ozerinden herhangi bir kalem
veya boya ile giderek bayraqrrruzm seklim alqrlarnastru saqlayrruz. Hemen
ardmdan krrrmzi clan bclurnteri boyarnasrru isteyiniz.
Etkinlik srrasmda cocuqunuza sorabileceqiniz bazi sorular:
1) Bayraqrrruzm sekf neye benziyor?
2) Bayraqm uzerindeki bu sekillerln ne olduqunu biliyor musun? (ayyrldiz)
3) Nerelerde gordun? (okulda, dagm uzerinde vs.)
Bu etkinlikte, 6zellikle 3. Soru uzerinde konustuktan sonra geceleyin
dagdaki rsiklandmlrms bayrag1 qorebileceqiniz bir yere giderek cocuqunuzun
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bunu incelemesini
oldugundan

saglaym1z. Ona bu bayragm, dunyadaki

ve Guiness

Rekorlar

en buyuk bayrak

Kitab1'na ·gec;tiginden bahsediniz.Etkinlik

sonunda c;all~ma yaprag1ni "benim ko~emde" sergileyiniz.

<;al1~ma yaprag1 icin t1klaytn1z.

Etkinlik 4: Lefko§a'yla ilgili bir §ark1/turkOdinleyelim
Lefko§a ~ark1sm1 dinleyelim; klibini izleyelim.
Bu etkinlikte "Lefko~a" adlt sarkiyr ve klipini izleyeceksiniz.
Sizden istenen §ark.mm sozlerim c;ocugunuza ezberletmeniz degildir.
Sadece ~ark1y1 dinleyerek, c;ocugunuzun ~ark1da t.efkosa ile ilgili nelerden
bahsedildigine dikkatini c;ekmenizdir. Amacurnz sark: arac11lg1yla Lefko§a
hakkmda konu~maktlr.
Ekstra: Siz de ic;inde Lefko~a'mn ad1 qecen bir sarkt ara§t1nn1z,
buldugunuz bu sark: ic;erisinde Lefko§a'nm hangi ozelliginden soz edildigini
9ocugunuzla

tart1~1niz. Kaynak olarak

http://www.youtube.com

kullanabilirsiniz.
Etkinlik gozlem formu icin t1klaym1z.
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Ek 30: Kurban Bayrami Ders Yonergesi

Kurban Bayram, Etkinligi
Kurban Bayrarm ile ilgili bilgi edinelim. Bu bayramda yaptrklanrmzt
gozlemleyelim, kayrt edelim ve anlatallm.
Bu etkinlikte Kurban Bayarm ile ilgili bilgi edinmek ii;in sizlere bazt
internet adresileri 6neriyorum.
http://blog.milliyet.corn.tr/Blog.aspx?BlogNo=18517
http://www.yerlibilgiler.com/kurban-bayrami-nedir-bayram-ile-ilgili-tarihce.html
Bu adresler veya google'da "kurban bayrarru" yazarak yapacaqrruz
aramada elde edeceqiniz bilgilerden yola cikarak i;ocugunuza 3-4 ci.imleden
olusan kisa oz bir bilgi veriniz. Cocuqunuzun soracaqi sorulara da yarnt
veriniz.

Bu

bayramda

yapllanlan

cocuqunuzun

dikkatlice

incelemesini

isteyiniz yapt191 qozlemlerini resimler cizerek anlatrnasmt isteyiniz. Birden
fazla resim cizmesine olanak saglaym,z. Resimlerini size anlatrrken Kurban
Bayrarm ile ilgili sohbet yapiruz. Bu bayramla ilgili onemf bilgileri ona
aktanruz. Bilgi aktanrken oykulerne yoluna gitmek bu yas cocuklarrnm daha
eek hosuna gidecek ve etkinlige yonelik dikkatleri daha yogun olacaktrr.
Kurban

Bayrarru boyunca

alacaqrnrz g6r0ntuleri fotojiraf

veya video

kayrtlanru blr siraya dizerek cocuqunuzun kurban bayrammda yapilanlan
konu alan bir sunum yapmasm,

saqlayrruz. Cocugunuzun sunumunu

fotoqraflaytruz veya video kaydrru ahrnz. Bu islern icin cep telefonlanruzt
kullanabilirsiniz. Etkinlik sonunda elde ettiqlniz g6r0ntoleri bizlerle paylasimz.
Size qondereceqiniz

konu ile ilgili her tOrlO bilgi gorOnto ve fotoqraf

cocuqunuzun sayfasmda yaymlayacaqiz.
Sunum icin 6neriler
Sunum icin 4 veya 5 fotograf1 veya cocuqunun 9izdigi resimleri belli bir
sirada karton Ozerine yaprstmruz. Cocuqunuzdan bu fotoqraflardan veya
9izdigi resimlerden yararlanarak

kurban bayrarruru kendi cOmleleri ile

anlatmasma olanak saqlayimz. Cocuqunuz bu sunumunu tom aile bireylerini
karsisma alarak qerceklestirsin.

Bu etkinlik onun medeni cesaretini ve

topluluk karsismda konusrna yapabilme yeteneqinl geli§tirmesi acrsmdan ilk
deneyimleri olacaktrr. 0 nedenle cocuqunuza hie; bir olumsuz yorumda
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bulunmaym ve onu yapt1g1 sunumdan dolay, kutlaym. <;ok basanu bir sunum
ger9ekle~tirdigini

ona kesinlikle

gorOntoleri ve etkinlikle

ilgili

s6yleyin.

Sunum

srrasinda

elde ettiginiz

sizin du~Oncelerinizi ekte bulacagm,z

formu uzerine aktanruz ve bizlerle payla~in1z.

Etkinlik qozlern formu icln t1klaym1z.
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Ek 31: Dorduncu Hafta Ders Yonergesi

KONU3: ZOKO'NUN MACERALARI LEFKO~A GEZiSi 2
LEFKO~A'NIN TARiHi YERLERi
Egitici Filmi izlemeden Once;
c;ocugunuza a~ag1daki bilmeceyi sorup biraz dusunrnesini saqlayrruz.
Dogru cevabr bulursa kutlayrnrz ve "Sana neden bu bi!meceyi sorduqumu
merak ettin degif mi? $fmdi izleyecegimiz filmle i/gifi oldu{ju icin" diyerek filmi
izlemesini saqlaymrz. Bilmecenin yarntrru bulamazsa da "Heat gel bir film
izleyefim. Bifmecenin cevebtnt bu filmde bulabilirsin" diyerek filmi izlemesi icin
onu motive edin. Bilmece:

lr;i tes,

dI§I ta§

Ha do/a§ ha do/a§
(Cevap: Minare)
Egitici Filmi izlerken;
"Lefko$a1nm Tarihi Yerleri" adlt egitici filmi cocuqunuzun kesintisiz
bir sekilde izlemesini saqlaytruz. Cocuqunuzun istegine gore film birden fazla
izlenebilir.

Filmi

izlerken

cocuqunuzun

sorulan

varsa

bunlar

kisaca

yarutlanmalrdrr.
Egitici Filmi izledikten Sonra;
Film izlendikten sonra cocugunuzla birlikte izlenilen film uzerine sohbet
edilmelidir. Burada arnac cocuqun iztedlqlnden ne anladiqm: belirlemek
aynca izledikleri Ozerinde konusarak izlediklerini yorumlayarak pekistirmeslni
saqlarnaktrr. Bu etkinlik sirasmda cocuqunuza su ve sunlara benzer sorular
sorabilirsiniz.

"Bilge ve Zoko bu bo/Omde nereleri gezmi§ler?':· "Zoko

Bilge'den nefer 6grenmi§?"; "t.etkose'mn eiretuu cevreleyen o kalm ve
yOksek duvar!ann ed, ne kii?"; "Zoko ile Bifge'nin ziyaret ettigi tarihi
yaptfardan en 90k hangisini begendin? Neden?" ...
Gozlern formu icin tiklayin,z.
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Egitici filmi izlemek icin t1klayin1z.

Not: E{Jitici Fi/min dosya boyutu yakla§tk o/arak 140 MB civarmda
o/du{Jundan

fi/mi

kesintisiz

o/arak

izleyebilmeniz

yak/a§tk 5-10 dk. once a91p haz1r etmeniz imeritlr.

icin

etk.inlikten

Bu siire internet

tuzmtze gore de{Ji§ebilmektedir.
Egitici filmi izlettikten sonra .yaptmlacak etkinlikler:
Etkinlik 1: Haydi Resim Yapahm
Film izlendikten sonra 9ocugunuzdan izlediklerlni konu alan bir resim
cizmesini

isteyiniz.

Fakat

resim

yapmaya

baslarnadan

once

"Bu

izlediklerinden en 90k hangisini begendin/ hangisi seni etkiledi? Hadi gel
bunun resmini cizelirn, Eminim 90k guzel olacak'' diyerek onu resim cizrnesi
icin cesaretlendiriniz. Daha sonra da 9izdigi resmi anlatmasrm isteyiniz.
Cocugunuzun 9izdigi resmin Ozerine kursun kalemle objelerin neler
oldugunu yaztruz. Cocugunuzun c;;izdigi resimle ilgili oykOsOnO dikkatlice
dinleyip, qozlern formuna not ahruz. Cocugunuzun anlatrrruna olumsuz hicbir
mudahalede hulunmayrruz.
Cocugunuzun 9izdigi resmi "Benim Kosern''de sergileyiniz.
Etkinlik sonunda

gozlemlerinizi

"Aile Etkinlik Gozlem

Formuna"

kaydediniz.
Etkinlik 2: Bilge ve Zoko'ya Rehberlik Edelim
Bu etkinlikte cocuqunuzun boya kullanarak Zoko ve Bilge'yi Lefkosa'da
bu\unan, tarihi yer\erden Se\irniye Carnii ve Girne Kaorsi'na gotOrmesine
yardrmct olunuz.
Etkinlik sirasmda cocuqunuza ziyaret ettigi bu tarihi yerlerin ismini
sorunuz.
Etkinlik

sonunda

cahsrna

yapraqirn

sergileyebilirsiniz.
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"Benim

Kosem'de

k~t

Ek 32: 15 Kasirn Cumhuriyet Bayram,
Etkinlik 3: 15 Kasrrn Cumhuriyet Bayrarm
15

Kasun

fotopraflardan

KKTC'nin kurulus

album

olusturma

yitdonurnu torenini

aynca:

cocuqunuzun

izletip cekilen
torene

ili;,kin

izlenimlerini resim cizerek anlatma.
Fotoqraf albOmOnO cocukla birlikte haztrlamamz onunla, nitelikli
zaman gegirmenizi ve torenle ilgili sohbet etmenizi saqlayacaktir. 4-5
fotoqraftan olusan albOmO hazirladiktan sonra cocuqunuzun toreni resim
cizerek anlatmasm, isteyiniz. Resim bittikten sonra ne c;izdigini ondan
anlatmasrru isteyiniz. Cocuqunuzun anlatmum cep telefonunuza veya video
kameraya kaydedin ve yaymlanmas: ictn bize ulastrrm. Kayrt sirasrnda
cocugunuza anlattrklan ile ilgili sorular sorun. Ancak bunu bir smav havasrna
sokmaktan kacmm. Cocuqunuzun clzmis oldugu resmi ve albOmOnO "Benim
Kosern'de sergileyin.
Cocuqunuz resminde hayal gi.ici.ini.i de kullanarak size hayalindeki bir
durumdan da bahsedebilecektir. Onu serbest birakm "orda oyle bir sey
yoktu." "uyduruyorsun" gibi ifadeler kullanmaktan kesinlikle kacrrun.
Etkinlikte olusturduqunuz albi.imO ve cocuqunuzun sunum yaparken
elde ettiginiz fotoqraf veya video kayrtlanm web sayfasmda yaymlanmak
uzere USB'de veya E-Posta ile koordinator ogretmene iletiniz.
Aile Etkinlik Oozlern Formu icin t1klaymuz.
Etkinlik 4: Belgesel Film izleme Etkinligi
"Tarihimizden Esintiler" filmini izleyelim. Kibns'm yakm tarihini konu
alan bu filmi cocuqunuzla izleyiniz.
Tarihimizden Esintiler belgesel filmini izlemek icin trklayiruz.
KKTC Kurucu Curnhurbaskaru Rauf Raif Denktas ile Kibns'rn yakin
tarihine

iliskin

sohbet, Kurucu Curnhurbaskaru'run, Kuzey Krbns Tork

Cumhuriyeti'nin kurulusuyla ilgili anrlarr ve duygulan, cumhuriyetimizi emanet
edecejiimiz cocuklanrruza mesaj1n1 iceren filmleri cocuqunla birlikte izleyiniz.
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Onemli Not: Tom roportajlan birbiri adrnca izlemekten kacrrun. Her film
3 - 4 dakika sOrmektedir.

Filmlerin izlenmesi

veya filmleri ail€ buyuklerinizte
yillan bilen bir kornsunuzla

cocuqunuzun

(Onerilir) (nene, dede gibi) veya o

ile-ilgili ya~anm1~-anilan-r;eeugunuzla

saglayin.

duygulanrn

veya sonunda sizin

veya aile dostunuzla izliyorsanrz Krbns'in tarihi ile

· il§ili veya-Oumhuriyetin-Haru
veya paylastlmasiru

lzliyorsaruz

sirasmda

Bu etkinligin yasanmis

doqrudan

etkileyeceqinden

paylasm

arutarla birle~tirilmesi
onda

unutulmayacak

ogrenmeler saglayacakt1r.
Etkinlik
isteyiniz.

sonunda

Bu resirnde

cocuqunuzdan
nelere

r;izdigini

etkinlikle
ve i;izdigi

ilgili bir resim
resmin

oldugunu sorgu Iayrruz. elde ettiqiniz bilgileri bizimle paylasrruz.

Etknlik Gozlern Formu i<;in t1klaymiz.
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cizmeslni

oykusunun

ne

Etkinlik 1: Meyve ve sebzeleri ayirahm.

-u't\-u 'ti\,; mo.~a.~\o. \~~~,;_
tek.er k.esrnesini \Je bun\an a'yirara'K causma masasina serrnes\n\ so~\e~\n\2.
~C)CU~\mu:z..u~ me':{\le "'l~ ~~\:yz.e\e,;\ ':jU"'lo.'i\o.~

Ayrrd1g1

meyve

resimlerini

teker

teker

cocuqunuza

qostererek

isimlendirmesini isteyiniz. Ardmdan bu meyve resimlerini sepet icerisine
yaprstrrmasrna yardrrnct olunuz. Ayn, i~lemi sebzeler icln de tekrarlayrnrz.
Qocugunuz meyve ve sebzelerini isimlerini hatlrlamada gi.ic;:luk ya§ad1g1
zaman ona ipuclan vererek dogru yaruti

bulmasma yardimct

olunuz.

Cocujiunuzun cesaretini krracak cOmleler kullanmaktan kacmrruz.
Etkinlik sonunda cahsrna yapraqm: "Benim Kosem'de
sergileyebilirsiniz.
Etkinlik 2: Meyve Salatast
Cccuqunuzla

birlikte manava gidip mevsim meyvelerini satin ahruz.

Meyveleri secerken, cocuqunuza bu meyvelerin isimlerini sorunuz. Meyveleri
cocuqunuzdan da yardrrn isteyerek yrkayrruz. Qocugunuzun meyveleri sizin
kontrolOnOzde plastik bir bicakla kup kup doqrarnasma yardrrncr olunuz. Bu
lslern sirasmda c;ocugunuzun dograd1g1 meyvenin ne oldujjunu yine sorunuz
ve dogru cevabt

almcaya kadar ipuclan

veriniz. Qocugunuzun meyve

salatasmt kanstinp kucuk kaseler icinde servis yapmasma yardrrnct olunuz.

Etkinlik srrasmda cocuqunuzun fotoqrafrru cekiniz ve web sayfasmda
yaymlanmak uzere USB veya E-Posta ile koordinator ogretmene iletiniz.
Etkinlik sonunda qozlemlerinizi "Aile Etkinlik Gozlern Formuna"
kaydediniz.
Aile gozlem formu lcln t1klaym1z.
Etkinlik 3: Zeytinin Seruvenl (Gozlem]
Bu etkinlik; gozlem yapmayr, yapilan qozlem srrasmda fotoqraf
makinesi ile totoqraflar cekilrneyi

ve cekilen totoqraflan bir srraya dizilerek

belgesel nitelikte sunrnayi icerir. Bu etkinlikte iki secenek vardir: dilediginizi
secip cocuqunuzla

birlikte causabilirsiz.
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Secenek 1: Zeytin hasadr,
En az 4, en fazla 1 O fotoqraf

kullanarak

zeytinin

yag degirmenine

gidene kadarki serOvenini srra ile fotograflay1p anlatmrz.

Secenek

2: Zeytinyagmm

elde edilmesi,

Bu etkinligin fotoqraflart

herhangi bir yag degirmeninde

Cocugunuzla

belgeseli

totoqraflara

bakarak

cesaretlendiriniz.

birlikte
sozlu

bir

hazrrladrktan

sekilde

sunum

cekilebilir.

sonra;
yapmas:

i;ocugunuzu
yonunde

lmkanrruz varsa sozlu sunumun video veya ses kaydrru

alarak web sayfasrnda yaymtanrnasi i<;in koordinator ogretmene ulastmruz.
Etkinlik sonunda gozlernlerinizi "Aile Etkinlik Gczlern Formuna"
kaydediniz.
Aile gozlem formu icin t1klaym1z.
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Ek 34: Altmci Hafta, Ders Yonergesi

ZOKO'nun MACERALARI
$EHiR VE KOY YA$AMI
Egitici Filmi izlemeden Once;
Egitici filmi izlemeden once yakm zamanda qitrnis olduqunuz bir key
varsa, bu koyle ilgili sohbet ediniz. <;ocugunuza koyde neler gordOgOnO
sorup anlatrnasrrn isteyiniz. Bu sohbeti herhangi bir sehrlmizle ilgili de
yapabilirsiniz. Hatta cocuqunuza sehirle koy arasmdaki farkt sorabilirsiniz.
Bunun net cevabim da filmi izleyince 6grenecegini soyteyip filmi izleme
onerisinde bulununuz.
Egitici Filmi izlerken;
"$ehir ve Koy Yasarru" adh egitici filmi 9ocugunuzun kesintisiz bir
sekilde izlemesini saqtayrruz. <;ocugunuzun isteqine gore film birden fazla
izletilebilir.

Filmi

izlerken

cocuqunuzun

sorulan varsa

bunlan

kisaca

yan rtlay:n iz.
Egitici Filmi izledikten Sonra;
Egitici filmi izledikten sonra cocuqunuzla izlediginiz film Ozerine sohbet
ediniz. Sohbet srrasmda ona su sorulan sorabilirsiniz: Zoko ve Bilge bu
bolumde neler arastrrdrlarr:

Bilge, Zoko'ya neler ogretti, bana anlatabilir

misin?; Koy ve sehir arasinda ne gibi farklar var? gibi. ..
Egitici filmi izlemek icin t1klaym1z.
Egitici filmi izlettikten sonra yaptmlacak etkinlikler
Etkinlik 1: Ciftlik Hayvanlartnt Tamyallm
Etkinlige

baslarnadan

once cocuqunuzdan cahsma yapraqrndaki

hayvanlan isimlendirmesini isteyiniz. isimlendirmede zorlandrq: zaman ona
ipuclari vererek yardrrnci olabilirsiniz.
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Bu etkinlikte
havanlarrn,

istedigi

cocuqunuzdan
§ekilde

size verilen

yuvarlak

ciftlik

resmi uzerine

ciftlik

uctu bir makasla kesip Ciftlik resmi

Ozenne yapnrmasrru ve resmi tamarnlamasrru isteyiniz. bu islern bittikten
sonra 9iftlikteki hayvanlarrn neler olduqunu soylernesini isteyiniz. Etkinlik
sonunda cahsma yapraqrru "Benim Kosern'de sergileyebilirsiniz.
Etkinlik 2: Dar-Genis oyununu oynayallm (Dar Genis Oyunu)
Bu etkinlikte okulun web sayfasmdaki oyun kullarufacaktrr. Oyunu
oynamaya baslarnadan once cocupunuzla key ve sehir yollarmm dar rm
genil? mi olduquyla ilgili konusunuz. Oyunu diledigi kadar oynamasma olanak
saglaym.
Aile Gozlem Formu
Etkinlik 3: Hayalimdeki kayo cizlyorurn
Etkinlik oncesinde http://www.youtube.com adresinden "Al Yemeni
Mor Yemeni" adh Krbns sarkrsrm cocuqunuza dinletiniz. $ark1y1 dinledikten
sonra sozlermden yola cikarak cocuqunuzla koy yasarruna iliskin ktsa bir
sohbet yapirnz. "Eger bir koyde yasayacak olsaydm bunun nasil bir k6y
olrnasrru isterdin?" diyerek ondan, once anlatmasnu sonra da hayalindeki
koyun resmini cizmesini isteyiniz.
Resmi cizerken cocuqunuzu serbest brrakrruz, herhangi bir
yonlendirrne yapmayrruz.
Cocuqunuzun 9izdigi resmi kosesinde sergileyiniz.
Etkinlik 4: ~ehir turu yapryorurn
<;ocugunuzla birlikte, irnkaruruz dahilinde, arabayla veya yOrOyerek
Lefkosa'yt dolasrruz. $ehirdeki binalardan, trafikten, yollardan, kavsaklardan
trafik rstklan, kaldrrrm ve yaya ge9itlerinden Ost qecitlerden bunlarla ilgili
kurallardan konusunuz, MOmkOnse kalabaltk bir market veya pazara giderek
alis-veris yapiruz. $ehrin kaiabahqma uygun olarak alis-veris yerlerinin,
caddelerin buyuk ve qenis olduqundan bahsediniz.
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Bu etkinlikte
havanlarm,
uzerine
sonra

istedigi

yaptrrmasrru
9iftlikteki

cocuqunuzdan
sekilde

size verilen

yuvarlak

resmi uzerine

uclu bir makasla

ve resmi tamamlarnastru

hayvanlann

ciftlik

neler oldugunu

isteyiniz.
soylernesini

ciftlik

kesip Ciftlik resmi
bu islem bittikten
isteyiniz.

Etkinlik

sonunda cahsrna yapraqm: "Benim Kosern'de sergileyebilirsiniz.

Etkinlik 2: Dar-Genis oyununu oynayallm (Dar Genis Oyunu)

Bu etkinlikte okulun web sayfasrndaki oyun kullarulacaktrr. Oyunu
oynamaya baslarnadan once cocuqunuzla key ve sehir yollarmm dar rm
qenis mi olduguyla ilgili konusunuz. Oyunu diledigi kadar oynamasma olanak
saglaym.
Aile Goztem Formu
Etkinlik 3: Hayalimdeki koyii ciziyorurn
Etkinlik 6ncesinde http://www.youtube.com adresinden "Al Yemeni
Mor Yemeni" adh Krbns sarkrsim cocuqunuza dinletiniz. $ark1y1 dinledikten
sonra sozlermden yola cikarak cocuqunuzla koy yasamrna ili~kin krsa bir
sohbet yaptrnz. "Eger bir koyde yasayacak olsaydm bunun nasil bir koy
olmasm, isterdin?" diyerek ondan, once anlatrnastru sonra da hayalindeki
koyun resmini cizrnesini isteyiniz.
Resmi cizerken cocuqunuzu serbest btrakrnrz, herhangi bir
yonlendirrne yapmayrruz.
Cocuqunuzun 9izdigi resmi kosesinde sergileyiniz.
Etkinlik 4: ~ehir turu yapryorum
c;ocugunuzla birlikte, irnkantruz dahilinde, arabayla veya yOrOyerek
Lefkosa'yt dolasrruz, $ehirdeki binalardan, trafikten, yollardan, kavsaklardan
trafik rsrklart, kaldmrn ve yaya gec;itlerinden Ost gec;itlerden bunlarla ilgili
kurallardan konusunuz, MOmkOnse kalabalrk bir market veya pazara giderek
ahs-veris yaprruz. $ehrin kalabahqma uygun olarak ahs-veris yerlerinin,
caddelerin bOyOk ve geni§ olduqundan bahsediniz.

193

~&~

Not: $ehir turunu yaparken gezip gordugOnOz yerlerin fotograflanni
cekiniz. Uygun g6rdOgOnOz birkac totoqraf kag1da bastmp c;ocugunuzun
totoqrafla ilgili yapt191 acrklamayi da altrna yaziruz. Hazirlad1grn1z:bu belgeyi
cocuqunuzun kosesinde sergileyiniz.
6nemli:
cekmestni
manzaraya

Eger

murnkunse

saglaym1z. Fotograf
daha

dikkatli

bazt
cekmek

bakmasirn

fotograflari
ki~inin
ve

o

cocugunuzun
nesneye veya

alg1lamasm1 saglar.

Cocugunuzun da cevresine daha dikkatli bakmasr ve bakmakla gorrnek
arasmdaki farki alg1lamas1icln onu fotograf cekmesl icln tssvlk ediniz.
Etkinlik srrasmda c;ektiginiz fotograflardan birkac tanesini web
sitesinde yayrnlanrnast icin koordinatcr ogretme USB veya E-Posta ile
iletiniz.
Etkinlik sonunda

qozlernleriniz! "Aile Etkinlik Gozlem

kaydediniz.
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Formuna"

Ek 3 5: Yedinci Hafta Ders Yi:inergesi

ZOKO VE BiLGE'NiN GiRNE GEZiSi
Egitici Filmi izlemeden Once;
Egitici filmi izlemeden once Girne ile ilgili ozel ;;ark1m1z1 dinletiniz.
$ark1da gec;en medos ve orkidenin ne olduguyla ilgili sohbet ediniz. Daha
sonra da Gime ile ilgili filmi izlemeyi c;ocugunuza oneriniz
Egitici Filmi izlerken;
"Zoko ve Bilge'nin Girne Gezisi" adh egitici filmi c;ocugunuzun
kesintisiz bir ;;ekilde izlemesini saglaym1z. Cocugunuzun istegine gore film
birden fazla izletebilirsiniz. Filmi izlerken c;ocugunuzun sorulan varsa bunlan
kisaca yanitlaym 12.
Egitici Filmi izledikten Sonra;
Egitici filmi izledikten sonra c;ocugunuzla izlediginiz film uzerine sohbet
ediniz. Sohbet srrasinda ona sorular sorabilirsiniz. Sorabileceginiz sorulara
ornek olarak sunlar verilebilir:
"Bilge ve Zoko bu filmde ulkemizin hangi sebrint qezmisler?". "Bilge ve
Zoko'nun Girne ilc;emizde gezdigi yerleri hatrrhyor musun?"; "Bilge ve
Zoko'nun Girne'de gezip gdrdOgO yerlerden en cok neresini begendin?
Neden?"; "Alagadi Plajma hangi hayvan yumurtalanni b1rak1yormu;;?";"Girne
Kalesi ic;erisinde sergilenenlerden neler hat1rhyorsun bana anlanr rmsin?"
gibi ...
Onemli: ihtiyac; olmast halinde veya c;ocugunuzun istemesi durumunda
filmin tekrar izlenmesi uygun olacakt1r.
Onemli: Sohbeti sozlu smava ddnO;;turmekten kacnun. Bu etkinlikte
9ocugunuzun sohbet edebilme, dO§Oncelerini sozlu olarak ifade edebilme,
izlediklerine ili§kin farkmdallk yaratabilme ve ulkesini tan1masm1 saglama
ama9lanmaktad1r. izlediklerinin ve dinlediklerinin tumunu aklmda tutacak
onlan ezberleyecek gibi bir amac yoktur. <;ocugunuza bunlan ezberletme
yoluna kesinlikle gitmeyiniz.
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Egitici filmi izlemek icin t1klayin1z.

Egitici filmi izlettikten sonra yaptmlacak etkinlikler:
Etkinlik 1: Zeytinli Yaprrru
Bu etkinlikte 9ocugunuzla birlikte zeytinli yapmiz. Zeytinli yap1mrnin
her a~amasmda 9ocugunuza qorevler veriniz. Zeytinli pi~tikten sonra .aile
bireylerine sunrnasrru saglaym1z. Etkinlik tamamland1ktan sonra zeytinlinin
yaprrniru anlatmasiru isteyiniz.
Etkinlik sirasmda 9ocugunuzun totoqraftru 9ekiniz ve web sayfasmda
yaymlanmak uzere USS veya E-Posta ile koordinator 6gretmene iletiniz.
Etkinlik sonunda gozlemlerinizi "Aile Etkinlik Gozlem Formuna"
kaydediniz.
Etkinlik 2: Cizgi Call~mas1
(Cal1~mayaprag1 i9in t1klaym1z.)
Cah~ma yaprag1 uzerinde bulunan yeni dogmu~ karetta karetta
kaplumbaga
9ocugunuzdan

yavrularmm

denize

ula~masm1 saglamakt1r. Bunun

icin

her bir kaplumbaga yavrusunun yolunu farkh bir renkte

ctzerek denize ula~malarina yard1mc1 olmasim isteyiniz. Etkinlik sonunda
Caretta

caretta

kaplumbagalarla

ilgili

sohbet

ediniz.

Bu

deniz

kaplumbagalann neslinin ti.ikenmek uzere oldugunu ve onlarm 9ogalmak icin
bizim

i.ilkemizdeki sahilleri tercih ettiklerini vurgulayrn1z. Onlara zarar

vermememiz

gerektigini,

sahilde

oynarken yuvalarrna dikkat

etmemiz

gerektigini vurgulaym1z.
http://www.msxlabs.org/forum/hayvan-turleri/163432-sinikaplumbagasi-caretta-caretta.html adresinden bu kaplumbagalarla ilgili bilgi
alabilirsiniz.
Etkinlik sonunda 9al1§mayapraqiru "Benim kosernde sergileyiniz.

Etkinlik 3: Gezelim Ogrenelim
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Bu etkinlikte

Girne Kalesi

ve

Girne Yat

Liman1 gezilecektir.

Qocugunuzun ilgisini ceken her '§8Y uzerinde konusarak ve fotograflar
cekerek bu geziyi gerc;ekle'§tiriniz.Sec;eceginiz birkac fotograf1 c;ocugunuzun
yorumunu da ekleyerek panonuza asrruz.
Gezi srrasinda elde ettiginiz gorOntolerden birkac tanesini WEB
sitesinde yaymlanmak Ozere koordinator ogretmene utasunrnz.
Etkinlik sonunda

gozlemlerinizi

"Aile Etkinlik Gozlem

Formuna"

kaydediniz.

Etkinlik 4: Kag1ttan gemi yapirm
Bu etkinlikte c;ocugunuzla birlikte bir karton Ozerine liman ve limanda
derntrlernis gemileri canlandirabilirsiniz. Burada ihtiyacrruz olan mavi renkli bir
karton, dalgakiranlan

yapmak ic;in kuc;Ok kibrit kutulan, vaprstmci

ve

limandaki gemleri yapmak ic;i renkli el i§i ka91tlan. Elisl kag1tlanyla gemi
yap1mmm asarnalari icin t1klaym1z.
Etkinlik srrasrnda c;ocugunuzun fotografm1 ceklniz ve web sayfasmda
yaymlanmak uzere USB veya E-Posta ile koordinator ogretmene iletiniz.
Etkinlik

sonunda

gozlemlerinizi

"Aile Etkinlik Gozlem

kaydediniz.
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Formuna"
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Ek 36: Sekizinci Rafla, Ders Yonergesi

ZOKO VE BiLGE'NiN iSKELE GEZiSi
Egitici filmi izlemeden once;
Egitici filmi izlemeden once "Camm K1bns1m" sarkrsrrun iskele'yi
anlatan bolurnunu dinleyiniz. Sarkiyr dinledikten sonra ona

§LI

bilmeceleri

sorunuz.
Dort tela ieki,
iki

bet« bekt,

iki dinki dinki,
Bir pinki pinki, bi! baka/1mnedir? (Cevap: "Esek")
Arpad,r a§t,
Semendtr esi,

"

TOkenmez i§i soyte baka/Jm nedir? (Cevap: "E§ek")
Kar§tdan bekitm bir

ies,

Yan ma veratm Dort ayak bir ba§
Sayle bakaf tm bu nedir? (Cevap: "Kaplumba{Ja

1')

Dagdan gelir sekerek,
Kuru azum aokere«, acaba nedir? (Cevap: "Keci")
"Haydi seninle birlikte Zoko ve Bilge'nin yeni rnaceralanru izleyelim"
onerisinde bulunarak egitici filmi izleyiniz.
Egitici Filmi izlerken;
"Zoko Ve Bilge'nin iskele Gezisi" adh egitici filmi cocuqunuz kesintisiz
bir sekilde izler. Cocuqunuzun isteqine gore film birden fazla izletilebilir. Filmi
izlerken cocuqunuzun sorulan varsa bunlan krsaca yamtlayrmz.
Egitici Filmi izledikten Sonra;
Egitici filmi izledikten sonra cocuqunuzla izlediginiz film uzerine sohbet
ediniz. Sohbet sirasmda ona

$LI

sorulan sorabilirsiniz: Zoko ve Bilge'nin

buqunku gezisini begendin mi?; Zoko ve Bilge Buqun Olkemizin hangi ilceslni
gezmi~ler?; lzlediqin filmi bana anlatir rmsm>: Bu filmde en cok ne dikkatini
c;ekti?; Karpaz Milli Parki'nda neler varmis?
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Egitici filmi izlemek icin t1klayrn1z.
Aile qozlern formu icin t1klayrn1z.

Egitici filmi izlettikten sonra yaptmlacak etkinlikler
Etkinlik 1: Eksigini tamamla ve boya
Cahsma yapraq: icin t1klayrn1z.
Bu etkinlikte cocuqunuzdan once resimdeki eksiklerin neler olduqunu
sorunuz ve bunlan kursun kalemle tarnlarnasrm isteyiniz. Daha sonra resmi
diledigince

boyamasma

olanak

taruyrruz. Tamamlanan

resmi

"Benim

Koserrr'de sergileyiniz.
Etkinlik 2: Tas boyama
Bu

etkinlikte

yuvarlak

kutlarulacaktrr.

c;ocugunuzun

kaplurnbaqaya

benzeterek

veya

oval

kendisinin
boyamasiru

9ak1I

taslan

toplad1g1
isteyiniz.

ile

suluboya

9ak1I

taslanru

Etkinlik

sonunda

cocuqunuzun yaprrus oldugu tastan kaplumbagayt evinizde uygun bir yerde
sergileyiniz.

Etkinlik srrasrnda veya sonunda altm sahilde yumurtlayan

kaplumbaqalarta ilgili sohbet ediniz.
Etkinlik 3: Hafrza Oyunu (lskele ltcesl)
Etkinlik kartlan icin t1klaym1z.Kart 1, Kart 2, Kart 3, Kart 4, Kart 5, Kart

Bu etkinlikte sizlere ekte verilen sayfadaki resimlerden yararlanarak
hazulayacajnmz

kartlar kullarulacakttr. Sayfantn 2 adet crktrsrru alarak

resimleri kare kare kesip ayinnrz. (Her resimden iki~er tane olacak sekilde).
Her bir kareyi renkli bir karton Ozerine yapistmruz. Boylelikle kartlarmrz daha
dayarukh olacak ve arkasrndaki resimler de qorunmez olacaktrr
Oyunun oynarusr: Kartlan her resimden birer tane olacak sekilde iki
gruba aymruz. Tum kartlann arkasrrn cevirerek doz bir zemine kansrk olarak
srralayrruz.

Oyun

oynarken

kartlann

yenru

hie;

degi~tirmeyiniz.

Cocuqunuzdan, gruplardan birinden bir kart acmasiru ve acrk bir sekilde
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tekrar

yerine

icerisinden

koymasrru

isteyiniz.

bulmak zorundadrr.

Acilan

bu kartm

ayrusrru

diger

grup

ilk hakkmda kartm aymstru bulursa onu da

acrk bir sekilde yerine koyacak. Bulamazsa her iki karti da kapatacak. Bu
islern kartm ayrusrru bulana kadar devam edecek.
Not:
* Oyun butun kartlann ayrust bulunana kadar ayru islernfe devam eder.
* Cocuqunuzdan,

agt,91 her kartm uzerinde bulunan resmin adim

soylemesini isteyiniz. Boylelikfe hem eglenecek hem de ogrenecektir.
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Ek 37:Aile'ye Iletisim Bilgi Kagtdi

Yeni Yuzyrl Anaokulu
Proje Adi: Aile katrhrnl: Uzaktan Egitim Model
Proje Sorumlusu: Nihat Ekizoqlu

Cep:05338681205
Web Adresi : http://yeniyuzyil.mebnet.net
E-mail:

nekizoglu@hotmail.com

nihatekizoglu@mebnet.net
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Ek 38: Tarihimizden Esintiler Film Senaryosu

KIBRIS TARiHi
SENARYO
Oyuncular: Osman Alka~ Teknik Ekip - Kamera:
Yazarlar:
Hasan KO<;OK
Cisern
Nihat EKiZOGLU
Mehmet
MESARYALI
Melda MESARYALI
GOKYiGiT
Burcu
Akile EKiZOGLU
i~birligi Yapan Kurumlar:
EKiZOGLU
Egitim KOltor TV
Kurucu
Konuk:
Yeni
YOzyrl
Curnhurbaskaru
R. I Anaokulu
Rauf
Denktas
Sahne 1 (Mekan) Gunesli bir gun, Bahc;esinde BOyOk bir agac, bulunan
otantik koy evi
Osman dede Kumas panto Ion Gomlek ve el 6rg0s0 bir yelek giyer
<;isem ve Burcu c;agda~gi.i~nlOk kryafeU~rini giymekte
Kamera masadaki kahveye yakm
cekimde
dede
sarkrsrru
mrrrldanrrken ikinci kamera dedeyi
uzak
cekirnden
ahr
kahveden
dedenin uzak cekirnine gegi~ yaptlrr.
Osman Dede agac; altmda yanrnda
eski bir masa (drabez) ve hasrr bir
sandalye (sandalyede asih baston)
oturrnus
bir ayag, baska
bir
sandalyeye basmakta (strtt eve
donuk) ve kahvesini yudumlarken bir
Krbns
sarkrst
mmldanmaktadrr
(vapurum uc borulu ... ).
Bu srrada Torunlarr (Burcu ve
Cisem) ellerinde bir eski albOmle sol <;isem - Burcu: Dede ... dede ... bak
arka caprazdan kosarak Osman ne bulduk.
Dede'nin yanma gelirler
Osman Dede: Ooo
gOzel krzlanm gelmi~

Burcu albi.imO uzatrr.

Cisem Dede ...

Yavrucuklanm
.

Burcu: Bak Ne bulduk

Kamera album ve eller Ozerinde
Osman Dede: Ne buldunuz verin
odaklanrr yakrn cekirn yapar.
bakayim .....

Dede, alburnu soyle bir kanstrnr ve
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eski zaman, dusunur. Bu sirada
cocuklar
yanma
dizlenrnis
bir
yandan
albOme bir yandan
da
merakh gbzlerle Osman dedelerine

bakarlar. Dede biraz hOzOnlO
Biraz dusunceli ic; cekerek
Osman Dede: Ah cocuktar simdi beni
cooook eskilere gbtordOnOz...

AlbOmde Larnaka'da c;ekilmi~ bir Cisem: Dede, burasi neresi?
manzara fotoqraf: vardrr kamera bu
fotojirafa odaklanrr.

Osman Dede: Buras, mi? Buras,
benim
dogup
bOyOdOgum yer,
Larnaka ...

Burcu: Yani sen bu koyde doqmadm
m1?Buevde bOyOmedinmi?
Burcu yakm cekirn

Osman
Dede,
oksayarak

Burcunu

sacrm

Osman Dede: Hayrr yavrum. Buraya
sonradan goi;: etmek zorunda kaldrk.

Cisem: Nasif yani?
Cocuklar pes pese sorar

Burcu: Goe; etmek ne demek?

Kamera Oc;OnO de alacak sekilde
uzak cekirn yapar
Osman dede cocuklan severek ve
gOIOmseyerek...
Osman Dede: Durun! Durun! Ben
size, gelin
bunu en basmdan
anlatayim.

Osman Dede albumu yava~c;:a acar
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kamera dedenin omzundan albOme
odaklarur ve buradan slaytlara gec;:i~
olur. Dede'nin fondan sesi gelir.
Krbrrs tarihini anlatmaya baslar

(ses Kayd1)
Osman Dede: Biliyor musunuz
cocuklar yrllar once TOrkler ve Rumlar
bu
adada
ii;:
ic;:e
yastyorduk.
Birbirimizle kornsuluk ediyor birlikte
cay kahve ic;:iyorduk. Arna bir gun
aramrzda savas 91kt1.

Birlikte ya~anild1grn1 anlatan foto
Kahvehanede foto (1)
Olaylarr gosteren foto (2)

Cisern yakrn cekirn (merakla)

•
Cisem: Savas ne demek dede?

ic;: gec;:irerek,hOzOnlO bir ses tonuyla
(yakm cekirn) izleyiciye soyler

Osman Dede: Savas rm? Savas cok
kotO bir ~ey cocuklar. insanlann
birbirlerinin canrnr yakt1g1; insanlann
evlerini,
ailesini,
arkadaslarun
kaybettigi OzOcO olaylarrn ya~and1g1
bir durumdur.

Burcu
diz
c;:okmO~
Cisern
sandalyede oturmus dedeyi dinlerler

Kamera Burcu'da, Burcu saskrnlrk
ve merakla sorar

Slaytlar
Dr. Fazrl Kucuk (portre) foto (1)
Halkrn sesi matbaasr ill

Osman Dede: Savas hie;: gOzel bir sey
degildir evlatlarrm. Ancak o zamanlar,
Rumlar TOrklerin topraklarrna sahip
olmak ve biz TOrkleri Krbns'tan
gondermek
istedigi
rem
savas
kacrmlrnaz oldu. Tabi ki, Turkler bunu
kabul etmediler. MOcadele ettiler.
Kendilerini
korudular.
Bu
mOcadelemizde Dr. Fazrl KOc;:Ok
bizlere liderlik etti.

Burcu: Or. Fazil kOc;:Ok mO? 0 kim?

(S~s kaydl}
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Hahn Sesi gazetesi (1)

Dr. KO<;;Ok halk arasmda foto (1)
Gorusrnelerde foto ( 1)

Osman Dede: Dr. Faz1I K090k Bizlere
bu
mOcadelede onderlik
eden,
gazetesi Halktn Sesi aracrhqtyla
ugrad1g1m1z haksrzltklan
dOnyaya
duyuran Milli MOcadele Liderimizdir.

Uzak cekirn

Osman Dede: Ne anlatryordurn?
Yaktn cekirn

Cisem: $ey... Turkler ile Rumlar
arasrndaki
savasi
anlatryordunuz
dedeciqirn.

•
Slayt
Eski otobOsler (foto)

Osman Dede: Evet, .....

Nobet tutan mOcahit (Foto)
Ses kayrt
Osman dede: 0 zamanlar her ~ey bu
gOnkO gibi degildi; yokluk vardr.
Savas animasyonu Savas efektleri insanlar gitmek istedikleri yere kolay
ile Krbns haritas: Ozerinde flash ulasarmyortardr. Biz, Kibnsn TOrklerin
yazihrm oynatrhr.
Rumlarla savasrnak i9in yeterince
silaht da yoktu. Bu yOzden Anavatan
KKTC'nin ilam ile ilgili gorOntoler
TOrkiye'den yardrm istedik. TOrkiye'nin
Meclisteki oylama (gorOnto)
yardrrmyla 1974 Mutlu Bans Harekat,
gergekle~tirildi. Bu savasm sonunda
Eve ahci g6z0yle bakarak
Rumlar Ktbns'tn Guneyine, biz TOrkler
ise Kuzeyine, 969 ettik.
Barts harekat: ile ilgili resimler

Cisem: Hmmm,() yani bu eve o
zaman mt geldin dedeciqirn?
Slayt
Halka hitap (qoruntu)
Dr. K090k ve R. Denktas'in birlikte
halkt selarnlarnasi (Foto)
Besparrnak dagtndaki bayrak gece
ve · gOndOz cekirni gorOntO-foto
olabilir.
Olkemizin kusbakis: gorOntoleri

Osman dede: Evet yavrum, evet.

Ses Kay1t
Osman Dede: Bizim gibi bircok Turk
ve Rum aile de 909 ederek basks
yerlerde gOven ve huzur icerisinde
yasarnaya basladrlar. 0 gi.inden bu
gone adam,zda hig sava~ crkmadi.
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Genis aci
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15 Kasun 1983'e geldigimizde, Kuzey
Krbns Turk Cumhuriyeti'ni kurduk. ilk
cumnurbaskammrz
da Rauf Raif
Denktas oldu. Evet cocuklar, boylece
biz Turkler kendi bolgemizde guven
ic;erisinde korkmadan ozqurce kendi
bayraqumz altmda yasiyoruz. Ve
yal?amaya da devam edeceqiz,

Cisem: Rauf Denkta~'1 tarurnayt cok
isterdim.

Burcu:
dede.

Havaya sicrayarak

Sen onu taniyor

musun?,

Osman Dede: Tabi ki taruyorurn.

Cisem ve Burcu: Bizi de onunla
tarustmr rrusm?

Osman Dede: Tabi ki yavrulanm.

Bilge - Burcu: yasasin!
Sahne 2 D1~ mekan (Kaptrnn onu)
Cumhurba~kan:n:n evi
Dede ve torunlar 1. cumhcrbeskaru'mn
evine giderler ve kapry. calarlar
Sahne 3 lc; cekim
Salon
Kapi acilrr ve holden salona gec;erler
Baskan onlan salonda karsrlar

Ba~kan: Ho~ geldiniz. Buyurun bakaurn .. _

Dede Baskanla el sikisrr
Osman Dede: Hos Bulduk
Torunlar Baskanin elini operler
Cisem • Burcu: Hos bulduk.
Osman Dede ziyaret sebeplerini acrklar.
Kurucu Cumhurba~kan:'ndan Kibns Tur1<
Toplumunun
varolus
rnucadelesini
ve
KKTC'nin ilaruru amatrnasrru ister. Avnca
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•

cocuklara Kurucu Curnhurbaskaru olarak
Qisem ve Burcu arac1l191 ile mesaj
iletmesini ister.

Osman Dede: Cocuklar sizi tarnmak istediler
say in
Kurucu
curnhurbaskarum
(dogai;;lama)
Baskan:

J
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(Tum cocuklara rnesaji)

