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BAŞVURU YAPILAN ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ 
Sunum               
 

(  X   ) Başvurusunu katılımcılara sunum yapmak isteyenler içindir. 

Atölye çalışması 
 

(     ) 
Başvurunun tamamını ya da bir bölümünü atölye çalışması 
olarakuygulamalı gerçekleştirecek olanlar içindir. 
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ÇALIŞMANIN ÖZETİ: 
 

 
 Problem durumu veya geliştirilecek durumu tanımlayınız; Son zamanlarda yaygınlaşan 

çocuk istismarı ve bu konuda toplumun yeterince bilinçli olmadığının gözlenmesi. 
 Çalışmanızı geliştirme amacınız: Özellikle anne babaların çocuk istismarı konusunda 

bilinçlenip, aynı eğitimi çocukları üzerinde de uygulayarak onların böyle bir 
duruma maruz kalmalarının önüne geçmelerini sağlamak. 

 Çalışmanın kullanılabileceği ders ve sınıf seviyeleri, hedef grup; Okulöncesi ve ilkokul 
çağındaki çocuklar. 

 Çalışmanızı nasıl uyguladığınız, hangi aşamalarla uyguladığınız;  
Çocuklara cinsiyet kavramını öğrettim, veli ve çocuklara konu hakkında seminer verdim ve 
konu ile ilgili tişörtler hazırladım. 

 İşlem basamaklarınız, geliştirdiğiniz uygulama araçları ve faaliyetleriniz;  
 1.Sınıfa kız ve erkek et bebekler çıplak olarak getirildi. Çocuklara, bebeklerin 

kıyafetlerinin olmadığı ve hep beraber onlara kıyafet dikmemiz gerektiği konuşuldu. 
Çocuklar bu esnada farklı cinsiyetleri inceleme fırsatı bulmuş oldular. Bu uygulama 
mayıs ayının ilk haftası devam etti. 

      2. İkinci hafta, önce sadece annelere daha sonra hem anne hem de babalara aynı       
anda en son olarak da çocuklara çocuk istismarı konulu seminer verildi. Seminerde 
çocuk istismarı ile ilgili videolar ve afişler kullanıldı. 
     3.Üçüncü hafta ise çocuklara, üzerinde çocuk istismarı ile ilgili karikatürlerin 
bulunduğu tişörtler hazırlandı. Beyaz pamuk tişörtler ve tişört boyası aldım. Tişörtlere 
çocuk istismarı konulu figürleri çizdim ve boyadım. 13 öğrencim olduğu için 13 adet 
tişört hazırladım. 
     4. Son hafta ise tişörtler her gün değiştirilerek çocuklara giydirildi. Üzerindeki 
resimler çocuklar ile tartışılıp konuşularak tekrar edildi. Bu konuda kendilerini nasıl 



korumaları gerektiği konusunda bilinçlendirildiler. 
 
 Nitel veya nicel olarak elde edilen sonuçlar; Hem veliler hem de çocuklar bu konu ile 

ilgili yeteli düzeyde bilinçlendirildi. 
Çocuklar artık okul personelinin bile kendine izinsiz yaklaşmasına veya öpmesine müsaade 
etmiyor. 

 Öğrenci başarısına, paydaşlara ve kurumunuza katkısını belirtiniz; 
Çocuklar bu konuda kendileri bilinçlendiği gibi başka insanlara da öğrendiklerini 
anlatıp onların da bu konuda dikkatini çekmeyi başarıyorlar. 
Yaptığımız etkinlik okul sitesinde yayınlandığı için diğer okullar da bu konuda 
çalışmalarımızı örnek almış oldu. 
Verdiğimiz seminerlerden dolayı bulunduğumuz bölgede insanların kurumumuza 
olan ilgisi arttı. 

 Uygulamanız hakkında görüşünüzü açıklayınız;  
Yararlı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda yaşanan çocuk 
istismarları konusunda toplumumuzun bilinçlendirilmesi gerekiyor. BU konuda biz 
öğretmenler en etkin aracız diye düşünüyorum. Çünkü çocuklar ailelerin 
söylediklerindense öğretmenlerinin söylediklerine daha çok önem veriyor. 
Ayrıca aynı şekilde velilerimizin bu tür eğitim alma imkanları olmadığı için bizler 
bu konuda onlara yardımcı olabilecek ilk sıradaki insanlarız. 
Yapılan çalışmanın uygulamalı gerçekleştirilmesi ise bilginin kalıcı olmasını 
sağlamıştır. 
Son olarak da insanlar çocuk istismarı denilince sadece cinsel istismarı 
düşünüyorlar. Oysa, zarar verecek durumlarda çocuğu denetimsiz bırakmak, 
çocuğun tıbbi gereksinimlerini göz ardı etmek, başka işler yaptırarak çocuğun 
eğitim ve hobileri için kullanacağı zamanı harcamak, çocuğun eğitim 
gereksinimlerini göz ardı etmek, okulda çocuğa vurmak veya aşağılamak, çocuğu 
hizmetçi gibi kullanmak, çocuğu kendi çıkarları için kullanmak, çocuğa şiddet 
uygulamak, çocuğu kendine dokunmaya zorlamak, çocuğu gereksiz yere ağlatmak, 
çocuğun dokunulmasını istemediği yerlerine dokunmak, çocuğu pornografik 
malzemeye veya davranışlara maruz bırakmak ve çocuğu sözel olarak hırpalamak 
gibi davranışların da çocuk istismarı olduğu konusunda bilinçlendirmek. 
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UYGULAMANIZI TANITAN 4 FOTOĞRAF EKLEYİNİZ. 

 

                     
 
 
 

                  
 
 
 



MATERYALLERİNİZİ EKLEYİNİZ.  

Çocuk istismarı ile ilgili videolar ve çocuk istismarını tanıtan tişörtler, tişörtleri hazırlamak 
için 13 adet beyaz tişört ve tişört boyası. 
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                                                                      Onay 

BAŞVURU SAHİBİNE ve ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 
Başvurusu yapılacak çalışmanız için aşağıdaki sorulara cevabınız; Evet ise “E” hayır ise “H” 
yanıtı yazınız. Bu çalışma ya da uygulama için; 

E / H 

1 İlimizde iyi örneklere ilk kez başvurusu yapılmıştır. E 
2 İlimizde iyi örneklere önceki yıllarda başvurusu yapılmış sunum yapmış fakat geliştirilmiştir. H 
3 İlimizde iyi örneklere önceden başvurusu yapılmış sunum yapmamış, fakat geliştirilmiştir H 
4 İlimizde iyi örneklere önceden başvurusu yapılmış sunum yapmamıştır. H 
5 Ulusal düzeyde bir programa başvurusu yapılmış sunum yapmıştır. H 
6 Ulusal düzeyde bir programa başvurusu yapılmış sunum yapmamıştır H 
7 Farklı bir çalışmanın, projenin, uygulamanın vb geliştirilmiş uyarlanmış halidir H 
8 Bir başka programa başvuru yapılmıştır. H 
9 Bu çalışma bir ders materyalidir. E 
10 Bu çalışma sosyal bir yön içermektedir. E 
11 Bu çalışma okul içi bir iyi uygulama örneğidir E 
12 Bu çalışma birden çok derste kullanılabilir. E 
13 Bu çalışma sadece bir ders veya sınıf seviyesinde kullanılabilir. H 
14 Bu çalışma birden fazla branşta kullanılabilir E 
15 Bu çalışma farklı sınıf seviyelerinde de kullanılabilir E 
16 Başvuru sahibi 2011-2012-2013 2014 İyi örnekler paylaşımına  izleyici olarak katılmıştır. H 
17 Okulumuzdan önceki yıllarda en az bir iyi örnek başvurusu yapılmıştır H 
18 Bu çalışmadan önce de tarafımdan proje, araştırma vb bir başvuru yapılmıştır. E 
19 Bu çalışma şahsım tarafından geliştirilmiş orijinal bir çalışmadır. E 
20 İyi örnekler çalışmaları için tanıtım ve yönlendirmeleri yeterli buluyorum. H 


