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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemiz Okul Öncesi öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Projenin temelinde çocuklardan 

oluşan bir konsey kurularak çalışmaları yürütmek olduğu için  Yunanistan, Sırbistan, İspanya ve 

Türkiye’den çocuklarla çalışılmıştır.  Ardından Dünya Çocuk Konseyi’ nde çalışmak üzere 

öğrencilere davetiye ulaştırılarak öğrencilerin konseyde yer alma heyecanını yaşaması 

sağlanmıştır. Konsey kendi içinde barınma, susuzluk ve oyun alanlarında çalışma gruplarına 

ayrılmıştır.  Ardından okulumuzdaki ilkokul  öğrencileriyle röportaj yapılarak projenin nihai ürünü 

olan mutlu çocuk köyü için “Çocuklar nasıl mutlu olabilir?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu 

cevaplar doğrultusunda üzerinde çalışılacak alanlar belirlenmiştir. Öğrencilerimizden “Mutlu bir 

dünya nasıl olur?”sorusuna cevaben bir resim yapmalarını istenmiştir. Öğrencilerin çizimleri 

mozaik programıyla birleştirilerek  mutlu çocuk köyünün tabelası oluşturulmuştur. Proje 

kapsamında dört alan üzerinde çalışılmıştır.  

Barınma konusunda önce öğrencilerimiz dünyadaki ev çeşitlerini araştırma görevi verilmiştir. 

Araştırma yapan öğrencilerin sunumlarının ardından mutlu çocuk köyünün zemin hazırlıkları 

yapılmıştır. Konunun somutlaştırılması için drama çalışmaları yapılmış, dijital oyunlar 

oynanmıştır. Ev tasarımları, tasarımların maketlere dönüştürülmesi, yağmur suyu toplama 

sistemleri ve mutlu çocuk köyü için tüm ortakların katkılarıyla hazırlanan okul da bu bölümde 

yapılmıştır.  

Susuzluk konusunu ele alırken Somali’li bir öğrencimizin ülkesinde yaşananan su 

sıkıntısını dile getirerek yaptığı yardım çağrısı üzerine çalışmalara  başlanmıştır. Susuzluk 

konusunu  STEM aktiviteleriyle bütünleştirerek öğrencilerin 5E modeline uygun şekilde konuyu 

derinlemesine öğrenmeleri sağlanmıştır. Bir yardım çağrısıyla başlayan süreç bu soruna çözüm 

aramak için yapılan zihin haritaları, öğrenci sunumları, deneyler, broşürler, su kuyuları, Arşimet 

vidası gibi tasarımlar ve değerlendirmelerle başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.  

Beslenme konusunda gıda israfını önlemeye yönelik sunumlarla başlayıp dijital oyunlar, 

eğitici videolar, bitki yetiştirme, hikaye oluşturma, gıda israfını önleyecek çalışmalar ve  

değerlendirmeler ile tamamlanmıştır. 

Oyun konusunda ülkelerimize özgü oyunların sunulduğu öğrenci sunumları, oyun parkı 

tasarımları, ülkemizin geleneksel oyunlarının oynanması etkinlikleriyle mutlu çocuk köyü 

projemiz tamamlanmıştır. Proje sonunda tüm ortakların hazırladığı köyün parçaları birleştirilerek 

mutlu çocuk köyü tamamlanmıştır. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Her çocuğun, kendi yaşamı hakkında kararlar verilirken fikirlerinin dinlenmesi ve ciddiye 

alınması hakkı vardır. Ancak pek çok yetişkin, çocukların yaşamlarında karşılaşabilecekleri 

sorunları çözmek üzere en iyi yolu bulmaları için onların görüşlerini dinlemeye zaman ayırmıyor 

veya onlarla işbirliği yapmıyor.[1] Çocukların söz hakkının olduğu bir dünya olsun sloganından 

yola çıkan projemiz, öğrencilerimizin tüm dünya çocukları için hayal ettikleri mutlu geleceği 

yavaş yavaş kendi elleriyle tasarlayarak ortaya çıkaracakları şekilde planlanmıştır.  

 

3. Çözüm  

18. ve 19. Milli Eğitim Şuralarında değerler eğitimi çerçevesinde, okul öncesi eğitimden 

başlayarak eğitimin her kademesinde değerler eğitimine yer verilmesi gerektiği ve bu konuda tüm 

paydaşların işbirliği içerisinde çalışması gerektiği vurgulanmıştır. Çocukların kültürel, toplumsal 

ve evrensel değerleri tanımaları ve benimsemeleri topluma etkin uyum sağlamaları ve sorumluluk 

sahibi bireyler olarak yetişmeleri açısından önemlidir.(Kozikoğlu,İ.(2018) [2]  
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Çocuk haklarına dair sözleşme Madde 13: Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına 

sahiptir; bu hak, ülke sınırlarına bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya 

çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve 

verilmesi özgürlüğünü içerir.[3] 

Eğitimciler olarak en önemli görevlerimizden biri de çocukları çevreye duyarlı, iyi birer insan 

olarak yetiştirmektir. Bunun için çevre sorunlarının farkında olmaları, sorunların çözüm yollarını 

aramaları ve bu sorunlara çözüm bulmalarını destekleyecek etkinlik içerikleri üretilmiştir.  

 

Öncelikle çocukların dünyada yaşanan sorunlar hakkında bilgi sahibi olmaları için çeşitli 

etkinlikler yoluyla farkındalık oluşturma çalışmaları yapılmıştır. Sorunların farkına varan çocuklar 

bu sorunları çözmek ve bu sorunların olmadığı bir çocuk köyünü kendi istekleri ve hayalleri 

doğrultusunda kurmak için işbirliği içinde çalışmışlardır. Projede yer alan her okul problemlere 

çeşitli çözüm yolları önermiş proje üyesi okullar hep birlikte en iyi çözüm yoluna karar vererek 

onun üzerine çalışmalar yürütmüştür. Yüzlerce çocuğa mutlu bir dünya nasıl olur? sorusu 

yöneltilerek çocukların bu konudaki fikirleri alınarak mutlu çocuk köyü bu cevaplar üzerine inşa 

edilmiştir.   

 

4. Yöntem 

Proje başlangıcında öğrencilere mutlu bir dünya için neler yapabiliriz? Dünyadaki tüm 

çocukları mutlu etmek için ne yapabiliriz?  soruları yönetilerek fikirleri alınmış ve Coogle 

web2 aracı kullanılarak cevapları zihin haritasına kaydedilmiştir.  

 
Şekil1.1. Zihin haritası çalışmamız  

 

Öğrencilere Dünya Çocuk Konseyinde çalışmak üzere davetiyeler gönderilmiştir. 

Öğrenciler davetiyeleri aldıktan sonra  proje kapsamında çalışılacak alanlar hakkında ön bilgi 

verilerek öğrencilerin çalışmak istediklerialanı seçmeleri sağlanmıştır.  
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Okullarımızdaki diğer öğrencilerinin sınıflarına konuk olarak Mutlu bir dünya nasıl olur? 

sorusu yöneltilmiş ve  alınan cevaplar doğrultusunda proje kapsamında çalışmak istedikleri 

alanların seçimi yapılmıştır. 

 
Şekil.1.2. Dünya Çocuk Konseyi’ nde çalışmak üzere öğrencilerimize gelen davetiyeler 

 

 

 

 
 

Şekil1.2. Okulumuzdaki diğer sınıflarla röpörtajlarımız 
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Şekil.1.3. Mutlu çocuk köyü oluşturmakiçin çalışılacak alanların seçimi 

 

Çalışılacak alanların seçiminin ardından ilk çalışma grubu olan barınma grubu öğrencileri 

dünyadaki ev çeşitleri, ev tasarlarken dikkat edilecek noktalarla ilgili olarak arkadaşlarına sunum 

yapmışlardır. Drama çalışmaları yapılarak ev yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda 

farkındalık oluşturulmuştur.  

 

Ev çeşitleriyle ilgili  dijital oyunlar hazırlanarak oynamaları sağlanmıştır. Ardından 

hayalindeki çizerek ön tasarım çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çizimler maket tasarımlara 

dönüştürülmüştür. Yapılan evlerin çatılarına su toplama sistemleri yapılmıştır.  
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Şekil.1.4. Mutlu çocuk  köyü için ev tasarımlarımız  

 

Tüm proje ortak okulları ile birlikte online olarak okul yapılmıştır. Proje üyesi okulların 

her biri okulun bir parçasını tamamlamış böylece mutlu çocuk köyü için okul tasarımı 

tamamlanmıştır.  

                   
        Şekil1.5.Ortak okul tasarımımız 

 

Susuzluk konusu ele alınırken Somali’ den ülkemize yerleşmiş olan bir öğrencimizin 

ülkesinde yaşanan su problerini anlattığı video öğrencilere izlettirilmiş, çalışmalar bu doğrultuda 

ilerlemiştir. Suyun önemi susuzluk için alınabilecek önlemler, susuzluğa nasıl çözüm 

bulacağımızla ilgili su grubu öğrencileri tarafından sunum yapılarak öğrencilerde farkındalık 

oluşturulmuştur.  
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Su olmasa neleri yapamayacağımızla ilgili bir liste hazırlanarak çocukların suyun önemini 

daha iyi kavramaları sağlanmıştır. Öğrencilerin katkılarıyla su tasarrufu ile ilgili broşürler 

hazırlanarak velilere dağıtılmıştır. 

      

             Şekil1.6. Susuzluk konusunda dikkat çekmek için Somali’li öğrencimizin yardım çağrısı 

 

Su tasarrufu ile ilgili olarak diş fırçalarken, tıraş olurken, bulaşıkları elde yıkarken 

harcadığımız suya dikkat çekmek için öğrencileri katkılarıyla dijital oyun hazırlanarak oynamaları 

sağlanmıştır.  
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                  Şekil.1.7. Suyun korunması ile ilgili dijital oyunumuz 

 

Okullarımızda Dünya su günü kapsamında farkındalık çalışmaları yapılmıştır. Köyün parçası 

olarak oluşturduğumuz bahçemize su kuyuları, yağmur suyu toplama sistemleri ve Arşimet vidası 

yapılarak Susuzluk konusundaki çalışmalarımız tamamlanmıştır.  

Beslenme neden gereklidir? Hangi besinler sağlıklıdır? Bir çocuk için sağlıklı menüler neler 

olabilir? Yemek israfını nasıl önleyebiliriz? Konularında gruptaki görevli öğrenciler tarafından 

arkadaşalrına sunumlar yapılmıştır. Beslenme ile ilgili dijital oyunlar hazırlanmıştır. Buğdayın 

yolculuğu hakkında ortak bir hikaye yazılmıştır. Yemek israfı için sınıfta bayat ekmeklerle çeşitli 

tarifler hazırlanmıştır. 
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Şekil1.8. Beslenme konusu sunumlarımız 

 

Oyun konusu araştırma grubu üyeleri arkadaşlarına ; 

“Oyun nedir?  

Çocuklar için oyun neden gereklidir?  

Herkesin oyuncağı var mıdır?  

Hangi oyunlar sizi mutlu eder?” 

konularında sunumlar yapmışlardır. Proje üyesi okullar ülkelerinde oynanan geleneksel 

oyunları diğer ülkelerdeki çocuklara sunarak oynamaları sağlanmıştır. Öğrencilerle birlikte mutlu 

çocuk köyü için çocuk parkı tasarımı yapılmıştır.  
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Şekil1.9. Oyun aktivitelerimiz 

 

     
                 Şekil1.10.Proje sonunda oluşturduğumuzMutlu Çocuk Köyü taarımımız 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Etkinliklerde okul öncesinde müfredatından yer alan beş temel gelişim alanından kazanımlara 

yer verilmiştir. Öğrenciler belirlenen konularda sanat alanında ürünler ortaya koyarken fen 

alanında yapılan çalışmalar da konulara entegre edilmiştir. Bir taraftan geleneksel çalışmalar 

yapılırken diğer taraftan 21. yüzyıl becerilerinin gelişimine yönelik  etkinliklerle çalışmalar 

zenginleştirilmiştir. Projenin her aşamasında yapılan sunum çalışmaları öğrencilerin grup önünde 

kendini ifade etme becerisine katkı sağlamıştır. Web2 araçları her konuda aktif şekilde kullanıldığı 

için öğrencilerin bilgisayar kullanma becerileri ve dijital yeterlilikleri arttı. Proje boyunca problem 

çözme becerisinin gelişimi üzerinde çalışmalar yapılarak öğrencilerin yaratıcı düşünme 

becerilerinin gelişimine katkı sağlanmıştır. 5 yaş grubu çocuklarla bir konsey oluşturup hayal 

ettikleri mutlu çocuk köyünü oluşturdukları herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Hazırlanan 

dijital oyunlarda çocukların bizzat yer almaları çalışmayı farklı kılan en önemli unsurlardandır. 

Çocukların hayal ettikleri evi, okulu, parkı kendilerinin tasarlayarak bunu bir köye dönüştürme 

sürecinde bir çok farkındalık çalışmasının içinde yer almaları ve çevresindekilere örnek olması 

adına çalışmamız bu alanda yapılan çalışmalardan  farklılık göstermektedir.  

Projemiz, problem tabanlı öğrenme modeline göre hazırlanmıştır. Araştırma sorgulama, 

gözlem, sunuş yoluyla öğrenme, yaparak yaşayarak öğrenme, beyin fırtınası, soru cevap vb. 

yöntemleri ile çalışmalar düzenlenmiştir. Projemizde tanıtımların Cill eğitim yöntemi ile 

öğrencilerin hazırlamasına rehberlik edilmiştir. Farklı gelişim alanlarını içine alan projemizde 

disiplinler arası bağ kurularak uygulama yöntemleri ve konuları ile öğrenci merkezli olarak 

uygulanmıştır. 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz tüm aşamalarıyla tamamlanmış olup Okul Öncesi öğrencileriyle uygulanmıştır. Proje 

önümüzdeki yıl e Twinning portalında projelendirilerek Legolardan kodlanarak ilkokul 

öğrencilerine yönelik olarak uygulanması planlanmaktadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz web2 araçlarının yanı sıra tasarım kısmında  atık malzemeler kullanıldığı için 

herhangi bir maliyet  bulunmamaktadır.  

  

Proje çalışmaları Mart Nisan Mayıs Haziran 

Öğrenciler ile toplantıların 

yapılması 

*    

Barınma sorunu ile ilgili 

çalışmalar yapılması 

 *   

Su sorunu ile ilgili çalışmalar 

yapılması 

 *   

Beslenme sorunu ile ilgili 

çalışmalar yapılması 

  *  

Oyun sorunu ile ilgili 

çalışmalar yapılması 

  *  

Öğrenciler ile ortak bir mutlu 

çocuk köyü oluşturulması 

   * 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin hedef kitlesi okul öncesi öğrencileridir.  

9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsur tespit edilmemiştir. 

      

10. Kaynaklar  
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