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ÖÖzzeett

Okulöncesi ve ilkö¤retim birinci kademedeki e¤itim programlar›nda
popüler bir yaklafl›m olarak kullan›lan proje yaklafl›m›, çocuklar›n derinlemesi-
ne araflt›rma yoluyla, çeflitli konular hakk›nda uzmanlaflmalar›na yard›mc› ol-
maktad›r. Çal›flma, ülkemizde bu yaklafl›m›n, e¤itim programlar›n›n bütünleyi-
ci bir parças› olarak daha aktif ve ifllevsel biçimde kullan›m›n› sa¤lamak ve yay-
g›nlaflmas›na katk›da bulunmak amac›yla gerçeklefltirilmifltir. Bu çal›flma kapsa-
m›nda yürütülen süt projesinin hedefi, çocuklar›n, temel bir besin maddesi olan
süte yönelik ilgilerini artt›rarak konuyla ilgili bilgileri derinlemesine ö¤renme-
lerini sa¤lamakt›r. Çal›flma, Ege Üniversitesi Rektörlü¤üne ba¤l› Kampüs Ana-
okulu’na devam eden 6 yafl›ndaki 15 çocuk ve ilgili s›n›f›n ö¤retmeniyle birlik-
te 5 gün boyunca  yürütülmüfltür. Bu çal›flman›n bafllang›çta belirlenen hedefle-
rine ulaflt›¤›, çocuklar›n sütle ilgili tutumlar›n› olumlu yönde gelifltirdi¤i ve bu
geliflimin davran›fllar›na da yans›d›¤›  gözlenmifltir.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Proje yaklafl›m›, süt, sa¤l›kl› beslenme, okul öncesi
dönem

GG‹‹RR‹‹fifi
Proje yaklafl›m›, günümüzde geleneksel e¤itim modelinin yerine kullan›labile-

cek alternatif bir model olarak de¤il, aktif e¤itim kapsam›nda bütünleyici bir yakla-
fl›m olarak kullan›lmaktad›r (Katz ve Chard, 2000, 2-3 ). Geleneksel e¤itim modelin-
de, e¤itici etkinlikleri gerçeklefltirmek amac›yla, s›kl›kla, temalardan ve ünitelerden
yararlan›lmaktad›r. Bu s›rada ö¤retmen, haz›rlad›¤› plan do¤rultusunda, tema ve
ünite ile iliflkili kitaplardan, foto¤raflardan ve di¤er materyallerden yararlanarak, ço-
cuklar›n bilgi edinmesini ya da çeflitli kavramlar› kazanmas›n› sa¤lamaktad›r. Ancak
yap›lan tüm bu çal›flmalarda, çocuklar›n soru sorma ve bu sorulara cevap arama,
araflt›rma yapma için hevesli olma gibi özelliklerini gelifltirmelerini sa¤layacak ola-
naklar ve ortamlar yarat›lamamaktad›r (Roopnarine ve Johnson, 2000, 175).  

Bu bak›mdan son y›llarda, geliflimi ve derinlemesine ö¤renmeyi destekleyen
farkl› yaklafl›mlarla e¤itim programlar›n›n bütünlefltirilerek zenginlefltirilmesinin
önemi giderek daha fazla vurgulanmaya bafllanm›flt›r (aktaran Glassman ve Whaley,
2000, 1-9). Okulöncesi ve ilkö¤retim birinci kademedeki e¤itim programlar›nda popü-
ler bir yaklafl›m olarak kullan›lan proje yaklafl›m›, çocuklar›n derinlemesine araflt›rma
yoluyla, çeflitli konular hakk›nda uzmanlaflmalar›na ve iç görü kazanmalar›na yar-
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d›mc› olmaktad›r (Katz ve Chard, 2000, 2-3; Roopnarine ve Johnson, 2000, 175; Schu-
ler, 2000, 2). Dolay›s›yla ülkemizde bu yaklafl›m›n e¤itim programlar›n›n bütünleyici
bir parças› olarak daha aktif ve ifllevsel biçimde kullan›m›n› sa¤lamak ve  yayg›nlafl-
mas›na katk›da bulunmak gerekmektedir.

E¤itim program›n›n tamamlay›c› ve destekleyici bir parças› olarak görülen bu
yaklafl›m, temel olarak üç aflamada (projeye bafllama, projeyi gelifltirme, projeyi so-
nuçland›rma) planlanarak uygulanmaktad›r (Katz ve Chard, 2000, 70; Helm ve Katz,
2001, 8-9; Katz, 1994, 1-4; Roopnarine ve Johnson, 2000, 175). Proje boyunca her bir
aflamada çocuklar çizimler, resimler, canland›rmalar yaparak, tart›flarak, araflt›rma
yoluyla çeflitli bilgiler toplayarak, ölçümler ve hesaplamalar yaparak çal›flmalar›n›
gerçeklefltirmektedir.

Bu çal›flma kapsam›nda yürütülen süt projesinin temel amac›, özellikle oku-
löncesi dönem çocuklar›n›n, temel besin maddesi olan süte yönelik ilgilerini artt›ra-
rak konuyla ilgili bilgileri derinlemesine ö¤renmelerini sa¤lamakt›r. Buna ek olarak,
çocuklar›n sütle ilgili bilgi edinmelerinin yan› s›ra, düflünme, araflt›rma, sorgulama,
problem çözme, sosyal iliflkiler kurma, iflbirli¤i içinde çal›flma, paylafl›mda bulunma
gibi becerilerinin  geliflimini de destekleyen bir çal›flmad›r. Ayr›ca proje çal›flmas› ile,
sütle ilgili bilgilerin ö¤renilmesinin yan› s›ra, çocuklar›n yeteneklerini aç›¤a ç›kararak
bunlar› gelifltirebilecekleri çeflitli f›rsatlar sunulaca¤› düflünülmektedir. 

Çal›flma, Ege Üniversitesi Rektörlü¤üne ba¤l› Kampüs Anaokulu’na devam
eden 6 yafl›ndaki çocuklarda yürütülmüfltür. Çal›flma kapsam›nda, çocuklar›n yafl ve
becerilerine uygun olarak süt hakk›nda çeflitli etkinlikler gerçeklefltirilmifltir. Öncelik-
le çocuklar›n konuyla ilgili önbilgileri de¤erlendirilerek tart›fl›lm›fl; süt konusuyla il-
gili merak uyand›ran ve ö¤renmek istedikleri sorular aç›¤a ç›kar›larak bir soru listesi
oluflturulmufltur. Bu kapsamda çocuklara, sorular›n cevaplar›n› derinlemesine arafl-
t›rmak amac›yla kütüphane ve uygun kaynaklar›n taranmas›, alan ziyaretleri ve alan-
da uzman kiflilerle görüflme gibi çeflitli olanaklar sunulmufltur. Bu aflamadan sonra,
bilgi toplama, okuma, yazma, çizme ve boyama gibi etkinlikleri, model oluflturma, hi-
kaye yaratma ve canland›rma gibi sanatsal faaliyetleri kapsayacak çal›flmalar yap›l-
m›flt›r. Böylece çal›flman›n temelini oluflturan derinlemesine ve zenginlefltirilmifl bir
ö¤renmenin gerçekleflmesi sa¤lanm›flt›r.

Üniversitemize ba¤l› anaokullar›nda uygulanan geleneksel e¤itim programla-
r›n› zenginlefltirmek amac›yla kullan›lacak olan proje yaklafl›m›n›n, varolan e¤itim
sistemimize hem ö¤retmenler, hem çocuklar, hem de aileler aç›s›ndan önemli katk›-
lar sa¤layaca¤› düflünülmektedir.

GGeerreeçç vvee YYöönntteemm

Bir ö¤retim yöntemi olarak tan›mlanan proje yaklafl›m› kapsam›nda, beyin f›r-
t›nas› yoluyla kavram a¤› oluflturma, drama yoluyla canland›rmalar yapma, resmet-
me, el faaliyetleri, gözlem yapma, görüflme, kurum ziyaretlerini kapsayan geziler dü-
zenleme, gösterip-yapt›rma yöntemi ile süt ürünlerini elde etme, aile kat›l›m›, akran
ö¤retimi yoluyla paylafl›m ve iflbirli¤ini sa¤lama, dokümantasyon ve sergileme gibi
çeflitli yöntem ve teknikler kullan›lm›flt›r.

Okulöncesi dönemde, özellikle proje yaklafl›m› çerçevesinde, tüm duyular› ha-
rekete geçiren, çocuklar›n yarat›c›l›klar›n› ortaya ç›karan, keflfetme duygusunu uyan-
d›rarak anlaml› ve kal›c› ö¤renmeyi sa¤layabilen renkli tahta kalemleri, parmak bo-
yas›, toz boya, rafya, resim ka¤›d› gibi çeflitli malzemelerden yararlan›lm›flt›r. Ayr›ca,
çal›flman›n sürece dayal› bir de¤erlendirme gerektirmesi nedeniyle, proje yaklafl›m›
çerçevesinde yap›lan tüm etkinlikler, dijital foto¤raf makinesi, video kamera ve ses
kay›t cihaz› kullan›larak kaydedilmifltir.
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ÇÇaall››flflmmaa GGrruubbuu

Çal›flma, Ege Üniversitesi Rektörlü¤üne ba¤l› Kampus Anaokulundaki 6 yafl
grubu çocuklar›n yer ald›¤› “Yoncalar” s›n›f›yla gerçeklefltirilmifltir. Çal›flmaya 15 ço-
cuk s›n›f ö¤retmenleriyle birlikte kat›lm›flt›r. Ege Üniversitesi Anaokulu’nda Okul
Öncesi E¤itim Genel Müdürlü¤ü’nün çal›flmalar› ile günümüzün gereksinimleri göz
önünde bulundurularak yeniden düzenlenmifl olan  “36-72 Ayl›k Çocuklar için Okul
Öncesi E¤itim Program› (2002)” uygulanmaktad›r. Kurumun üniversiteye ba¤l› bir
anaokul olmas›, çocuk merkezli aktif ö¤renme ilkesine dayal› de¤iflimleri takip eden
bir kurum olabilece¤i düflüncesini do¤urmufl ve tercih sebebini oluflturmufltur. Bu
do¤rultuda, ülkemizde h›zl› bir flekilde yayg›nl›k kazanmakta olan proje yaklafl›m›-
n›n ilgili kuruma kazand›r›lmas› ve uygulamaya geçirilmesi amaçlanm›flt›r. Proje, bi-
ri yürütücü olmak üzere, iki yard›mc› araflt›rmac›yla birlikte, toplam 3 kiflilik bir arafl-
t›rma ekibi taraf›ndan yürütülmüfltür. Ayr›ca, proje kapsam›nda Ege Üniversitesi
E¤itim Fakültesi Okulöncesi Ö¤retmenli¤i Program›na devam etmekte olan 3. ve 4. s›-
n›f ö¤rencilerinden seçilen toplam 6 ö¤renci görev alm›flt›r. Bu ö¤renciler çal›flman›n
aflamalar›n› takip etmifl, kay›t tutmufl (video kayd›, ses kayd› ve yaz›l› kay›t) ve do-
kümantasyon aflamas›nda yer alm›fllard›r. Bu ö¤rencilerin görevlendirilmesinin ama-
c›, proje yaklafl›m›n›n ö¤retmen adaylar› taraf›ndan benimsenip, alanda yayg›nl›k ka-
zanmas›d›r.  Ayr›ca, çal›flma s›ras›nda kullan›lacak e¤itici araçlar›n tasar›m›, projenin
yürütülece¤i odan›n düzenlenmesi, proje s›ras›nda yaz›l› ve görsel kay›t tutulmas›,
alan ziyareti s›ras›nda çocuklara efllik edilmesi etkinliklerini de yerine getirmifllerdir.

‹‹flfllleemm 

Proje çal›flmas›na bafllamadan önce, çal›flman›n yürütülece¤i kurumun yöneti-
cisi ve s›n›f›n ö¤retmenine çal›flman›n kapsam›, amaçlar› ve süresi hakk›nda bilgi ve-
rilmifl; kurum yöneticisi ve ö¤retmenle yap›lacak iflbirli¤inin önemi üzerinde durul-
mufltur. Hem kurum yöneticisinin, hem de ö¤retmenin çal›flmaya karfl› ilgili oldukla-
r› gözlenmifltir. Ayr›ca uygulamaya dönük önerileri de göz önünde bulundurulmufl-
tur. Daha önce bu kurumda böyle bir çal›flma yürütülmedi¤i için, çocuklara da çal›fl-
ma hakk›nda bilgi verilmifl ve meraklar›n› harekete geçirmek amaçlanm›flt›r. 

Bu aflamadan sonra uygulamalara geçilmeden önce, projede yer alan ö¤renci-
lere,  proje yaklafl›-
m›n›n kuramsal ve
uygulamaya dö-
nük temelleriyle il-
gili, iki hafta süren
bir e¤itim veril-
mifltir. Daha sonra
araflt›rmac›lar ve
ö¤rencilerle birlik-
te, projenin hangi
çerçevede ilerleye-
bilece¤ine yönelik
bir tahmini iflleyifl
plan› oluflturul-
mufltur (Bak›n›z
Foto¤raf 1).

Foto¤raf 1. Tahmini iflleyifl plan›
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Projenin tahmini iflleyifl plan› ç›kar›ld›ktan sonra, ö¤rencilerle birlikte proje
kapsam›nda kullan›lacak maket inek, kukla sahnesi gibi e¤itici ve görsel araçlar, bes-
lenme piramidi gibi materyaller  ve süt ve süt ürünleriyle ilgili çeflitli resimler, ilgili
kaynaklar kütüphaneden taranarak bulunmufl ve çal›flma için haz›r hale getirilmifltir.
Ayr›ca, çocuklar›n zihninde canlanan sorular›n cevaplanmas›na yard›mc› olmak üze-
re bir g›da mühendisi ile görüflülmüfl ve projenin genel amaçlar› ve süreci hakk›nda
fikir al›flveriflinde bulunulmufltur. Çal›flmada g›da mühendisinin tercih edilmesinin
nedeni, bu kiflinin, proje yaklafl›m› çerçevesinde, özel okul öncesi e¤itim kurumlar›n-
da sa¤l›kl› beslenme üzerine bu yafl grubu çocuklar› ile çal›flmalar yürütmüfl olmas›-
d›r.  Uzmandan,  projenin yürütüldü¤ü s›n›fa gelerek çocuklar›n projeye bafllarken bi-
rinci aflamada oluflturacaklar› soru listesinde varolan sorular› cevaplamas› ve kendi-
sinin de uygun gördü¤ü bilgileri vermesi istenmifltir. Uzman›n önerisi üzerine, bes-
lenme piramidinin yan› s›ra, çocuklar›n sa¤l›kl› beslenme ile hastal›klardan korunma
aras›ndaki iliflkiyi somut bir flekilde alg›layabilmeleri için, konunun görsellefltirilme-
si amac›yla koruyucu bir kalkan›n dizayn edilmesi düflünülmüfltür. 

Proje kapsam›nda yap›lacak olan alan ziyaretinin ayr›nt›lar›n›n planlanmas›
amac›yla entegre tesislere sahip donan›ml› bir süt fabrikas› yetkilileri ile görüflmeler
yap›lm›flt›r. Görüflmelerde çal›flman›n amac› ve kurumlar›na yap›lacak olan ziyaret
ile ilgili bilgi verilmifl ve gerekli izinler al›nm›flt›r. Çocuklar›n çiftlik hayat› hakk›nda
bilgi sahibi olmalar›, çiftlikte yaflayan ve süt veren büyük ve küçük bafl hayvanlar› ta-
n›malar›, sütün nas›l elde edildi¤ini gözlemlemeleri için Ege Üniversitesi Zootekni Bi-
rimi’nden yetkililerle görüflülmüfltür. Yetkililere, yap›lmas› planlanan ziyaretin kap-
sam› hakk›nda bilgi verilmifltir. Görüflmelerde, çal›flman›n amac› ve kurumlara yap›-
lacak ziyaret ile ilgili bilgi verilmifl ve gerekli izinler al›nm›flt›r.

Ayr›ca çal›flmay› anlatan bir bilgi mektubu, çocuklar›n ailelerine iletilmek üze-
re kurumun yöneticisine verilmifltir. Bu mektup içinde, yap›lacak alan ziyaretleri
hakk›nda bilgi verilmifl ve velilerden izin istenmifltir. Aile mektubu ile birlikte ön ha-
z›rl›klar tamamlanm›flt›r. 

Ön haz›rl›k aflamas›ndan sonra projenin uygulama aflamas›na geçilmifltir. Pro-
je çal›flmas›, s›n›f ortam›n›n bozulmas›n› önlemek için ayr› odada 5 tam gün boyunca
yürütülmüfltür. Böylece, kurumdaki di¤er ö¤retmenlerin ve çocuklar›n da proje çal›fl-
mas› ile ilgili etkinlikleri izlemeleri için f›rsat sunulmufltur. Bu kapsamda, her bir gü-
nün sonunda, kurumdaki di¤er ö¤rencilerin de gün boyunca yap›lan etkinlikleri göz-
leyebilmeleri ve istedikleri katk›larda bulunabilmeleri için proje odas› aç›k b›rak›lm›fl-
t›r. Ayr›ca aileler, çocuklar›n›n yapm›fl olduklar› etkinlikleri gözlemlemeleri amac›y-
la, çocuklar›n› almaya geldiklerinde proje odas›n› ziyaret etmeleri için yönlendiril-
mifllerdir. Ailelerin görüfl ve düflüncelerini almak amac›yla da bir izleme defteri,  pro-
je odas›na b›rak›lm›flt›r. 

AAflflaammaa 11:: PPrroojjeeyyee BBaaflflllaammaa 
Befl gün süren proje çal›flmas›n›n ilk gününde, projenin yürütülece¤i odada,

tahmini iflleyifl plan› do¤rultusunda, çocuklar›n ilgilerini çekebilecek ve meraklar›n›
uyand›rabilecek bir ortam haz›rlanm›flt›r. Öncelikle proje ilerledikçe, çocuklar taraf›n-
dan üretilen materyallerin as›lmas›, üzerine konuyla ilgili resimler yap›lmas› ve çift-
lik yaflant›s›n› anlatan çeflitli dramalar›n canland›r›lmas› için odan›n bir k›sm› beyaz
bir örtü ile ayr›lm›flt›r. Bölünen mekan›n içine, çocuklar için görsel bir uyaran teflkil
etmesi için inek ve kuzu maketi, küçük kovalar ve saman, çitler ve yapay çimen yer-
lefltirilerek süt evi oluflturulmufltur. Çocuklar›n süt sa¤ma ifllemini gerçeklefltirebil-
meleri için inek maketine içinde süt bulunan ve sa¤›labilen balondan memeler yerlefl-
tirilmifltir. Çocuklar›n çiftlik yaflam› ve sütle ilgili canland›rmalar yapmalar›na olanak
sa¤layacak bir kukla sahnesi ve iki inek kuklas› da odaya konulmufltur.   
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Proje çal›flmas›na bafllamadan önce, çocuklardan önceden haz›rlanm›fl ve üze-
rinde inek resimleri ile çocuklar›n isimlerinin bulundu¤u yaka kartlar›n› takmalar› is-
tenmifltir. Projenin ilk gününde, serbest oyun saatinde olmalar› nedeniyle, çocuklar-
dan baz›lar›n›n odaya girme konusunda isteksiz oldu¤u gözlenmifltir. Ancak, daha
önce drama ve dans çal›flmalar› için kullan›lan bu odadaki de¤iflikliklerin, çocuklar›n
ilgisini çekti¤i, kuklalar›  konuflturmaya bafllad›klar› ve maketin memelerini sa¤ma-
ya çal›flt›¤› gözlenmifltir. Araflt›rmada görev alan ö¤rencilerden biri, sütçü teyze k›l›-
¤›na girerek çocuklara ine¤i tan›flt›rm›fl ve ona bir isim bulmalar›n› istemifltir. Çocuk-
lar›n mekan› incelemeleri için ayr›lan sürenin sonunda önceden haz›rlanm›fl sandal-
yelere oturmalar› istenmifltir.  

Projenin birinci basama¤›nda yer alan ve çocuklarla birlikte oluflturulmas›
planlanan bafllang›ç a¤› çal›flmas› için çocuklarla var olan bilgilerini aç›¤a ç›karmak
amac›yla bir beyin f›rt›nas› gerçeklefltirilmifltir (Bak›n›z Foto¤raf 2). 

Foto¤raf 2. Bafllang›ç A¤›

Öncelikle çocuklara, süt denince ak›llar›na
ne geldi¤i sorulmufltur. Ek olarak, süt nereden ge-
lir, sütün yararlar› nelerdir, sa¤l›kl› beslenme nedir
gibi sorular sorulmufltur. Yo¤urt, süt ve peynir gi-
bi cevaplar›n ard›ndan, hangi hayvanlar süt üretir,
süt ile neler yap›l›r ve süt neden önemlidir sorula-
r› yöneltilmifltir. Bu beyin f›rt›nas› s›ras›nda çocuk-
lar›n önbilgileri do¤rultusunda verdikleri cevapla-
r›, bafllang›ç a¤›n›n uygun yerlerine yap›flt›rmalar›
için, daha önceden haz›rlanm›fl resimler verilmifl-
tir. Ayr›ca, verdikleri cevaplar›, bafllang›ç a¤›n›n
üzerine resmetmeleri desteklenmifltir (Bak›n›z Fo-
to¤raf 3).

Foto¤raf 3. Çocuklarla Birlikte Oluflturulan Bafllang›ç A¤›
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Bafllang›ç a¤› oluflturulduktan
sonra, inek maketi s›n›f›n ortas›na
konmufl; sütçü teyze eflli¤inde süt sa¤-
ma ifllemi canland›r›lm›fl; çocuklar›n
sa¤›lan süt hakk›ndaki bilgi düzeyleri
de¤erlendirilmifltir (Bak›n›z Foto¤raf
4 ve 5).

Foto¤raf 4 Foto¤raf 5

Bafllang›ç a¤›n›n ard›ndan, ertesi gün s›n›fa bir uzman›n gelece¤i ve merak et-
tikleri sorular› kendisine sorabilecekleri belirtilmifltir. Bu amaçla çocuklar, ak›llar›na
gelen sorular›n yer ald›¤› bir soru listesi oluflturmak üzere desteklenmifltir. Oluflturu-
lan soru listesi, büyük bir ka¤›da yaz›larak s›n›f›n görülen bir yerine as›lm›flt›r. Ço-
cuklar›n sorduklar› sorular aras›nda en çarp›c› ve mizahi özelli¤e sahip olan süt nas›l
temizlenir sorusu olmufltur. Çocuklardan birinin, sütün sabunla temizlenebilece¤ini
söylemesi üzerine, sütün nas›l temizlenip içilebilir hale getirildi¤i uzmana sorulacak
sorular aras›na yerlefltirilmifltir. Çocuklar›n merak ettikleri ve uzmana sorulmas›
planlanan di¤er sorular flunlard›r; 

• Keçiler süt verir mi?
• Eflekler süt verir mi?
• Köpek, maymun süt verir mi?
• Süt sa¤›l›nca hemen içilir mi?
• Bisküvilerin içindeki süt, çok mu az m›?
• Dondurmadaki süt, çok mu az m›?
• Yo¤urt sütten mi yap›l›r?
• At yavrusunu otla m›, sütle mi besler?

Çocuklar›n sütle ilgili önbilgilerini ve gün boyunca, zihinlerinde neler olufltu-
¤unu ö¤renmek amac›yla, bireysel resim çal›flmas› yap›lm›flt›r. Çocuklar yapt›klar› re-
simleri süt evine asarak arkadafllar›na anlatm›fllard›r. Resimlerin içeri¤inin genel ola-
rak süt ve inekten olufltu¤u gözlenmifltir.  

Ayr›ca çocuklar, o ana kadar ö¤rendiklerini aileleriyle paylaflmalar› ve me-
rak ettikleri sorular›n cevaplar›n› birlikte tart›flmak üzere yönlendirilmifltir. Günün
sonunda, yap›lan çal›flmalarla ilgili olarak ailelerde fark›ndal›k oluflturmak amac›y-
la, duyuru panosuna dikkat çekici küçük sloganlar ve çocuklar›n foto¤raflar› as›l-
m›flt›r. 
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22.. AAflflaammaa:: PPrroojjeeyyii GGeelliiflflttiirrmmee

Bu aflamada, uzayl› bir ailenin süt bulmak için dünyaya geliflinin anlat›ld›¤›
bir drama canland›r›lm›flt›r. Bu canland›rman›n ana temas›, uzayl› bir karakterin sü-
tü içerek büyümesi ve güçlenmesi sonucu, sütün kayna¤›n› araflt›rmak amac›yla dün-
yaya gelmesidir. Araflt›rmac›lar taraf›ndan yap›lan canland›rman›n ard›ndan, çocuk-
lara da canland›rmalar yapmalar› için f›rsat sunulmufltur. Draman›n çocuklar›n ilgi-
sini çekti¤i ve s›n›f›n tamam›n›n, canland›rmada rol almak için istekli oldu¤u gözlen-
mifltir (Bak›n›z Foto¤raf 6 ve 7).

Foto¤raf 6 Foto¤raf 7

Canland›rman›n ard›ndan çocuklara,  süt, süt ürünleri, süt veren hayvanlar ve
sa¤l›kl› beslenme ile ilgili resimli kitap ve ansiklopediler da¤›t›lm›flt›r. Çocuklar bu
kaynaklar› araflt›rmac›larla birlikte büyük bir ilgiyle incelemifllerdir (Bak›n›z Foto¤raf
8 ve 9). ‹ncelemeler s›ras›nda ortaya ç›kan sorular da önceden haz›rlanan soru listesi-
ne eklenmifltir.

Foto¤raf 8       Foto¤raf 9
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Çocuklar›n merak ve ilgileri do¤rultusunda haz›rlanan soru listesine ek ola-
rak, önceden haz›rlanm›fl ve uzman›n sorular› cevaplarken kullanabilece¤i materyal-
ler, (resimler, beslenme piramidi, sa¤l›kl› beslenmenin önemini anlatan koruyucu kal-
kan) s›n›f›n ortas›na yerlefltirilmifltir. Çocuklar, minderlerin üzerine, halka olufltura-
cak flekilde  uzmana yak›n bir pozisyonda oturtulmufllard›r.   

Öncelikle, uzman besin piramidini ve koruyucu kalkan› kullanarak sa¤l›kl›
beslenme hakk›nda çocuklara bilgiler vermifl ve  onlara baz› sorular yöneltmifltir. Al-
d›¤› cevaplar do¤rultusunda besin piramidini oluflturmufltur. Bu s›rada çocuklar, be-
sin piramidinin oluflturulmas›n› ilgiyle izlemifllerdir. Baz› besinler eksik tüketildi¤in-
de insan bedeninin nas›l güçsüz hale geldi¤i, piramidin y›k›lmas›yla somutlaflt›r›l-
m›flt›r (Bak›n›z Foto¤raf 10). Ayr›ca vücudumuzun ba¤›fl›kl›k sistemini temsil eden
koruyucu kalkan›n da sa¤l›ks›z beslenme sonucu mikroplar taraf›ndan nas›l etkisiz
hale getirildi¤i ve hastal›klara yol açt›¤› somut bir flekilde aç›klanm›flt›r (Bak›n›z Fo-
to¤raf 11).

Foto¤raf 10 Foto¤raf 11

Uzman, çocuklar›n sorular›n› cevaplarken süt, süt ürünleri ve sütün hangi ko-
flullarda tüketilmesi gerekti¤i hakk›nda billgiler vermifltir. Örne¤in, katk› maddeli ve
aromal› süt ve süt ürünleri yerine, sade olanlar›n› tercih etmelerini önermifltir.  Ayr›-
ca, çikolatan›n daha az süt içermesi nedeniyle, daha az tüketilmesi gerekti¤i önerisi-
ne üzülen çocuklar, dondurman›n içindeki sütün çok oldu¤unu ö¤renince sevinmifl-
lerdir. Ard›ndan, aç›kta sat›lan sütlerin al›nmamas› gerekti¤ini, bu sütlerin kaynat›l-
d›¤›nda besin de¤erlerinin kayboldu¤unu ve hijyen koflullar›n›n yeterince sa¤lana-
mad›¤›n›, bu yüzden pastörize edilmifl sütlerin tüketilmesi gerekti¤ini anlatm›flt›r.
Daha sonra çocuklara, bir günde tüketilmesi gereken süt miktar› hakk›nda bilgi veril-
mifltir. Uzman, çocuklara, günde en az iki bardak süt içmelerini ve bunun yan›nda
yo¤urt, muhallebi, peynir gibi ürünleri de tüketmelerini belirtmifltir. Bu bilgilenmele-
rin ard›ndan çocuklar, uzmana teflekkür etmifl ve bundan sonra hep beyaz süt içecek-
lerine dair söz vermifllerdir. 

Ö¤leden sonra çocuklar iki gruba ayr›lm›fl ve büyük kraft ka¤›tlara o ana ka-
dar süt ile ilgili ö¤rendiklerini resmetmifllerdir. Ard›ndan, yapt›klar› grup resmini di-
¤er arkadafllar›na anlatm›fllard›r. Bu resimler süt evinin uygun bir köflesine as›lm›fl ve
çocuklara yapt›klar› resimleri gün boyunca inceleme f›rsat› sunulmufltur (Bak›n›z Fo-
to¤raf 12). 
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Foto¤raf 12

Resim çal›flmas› tamamland›ktan sonra, çocuklar›n o gün ö¤rendiklerini pe-
kifltiren do¤açlama hikaye, kuklalarla sunulmufltur (Bak›n›z Foto¤raf 13). Çocuklar
hikayeyi dikkatle izlemifl ve e¤lenmifllerdir. Ayn› hikayeyi, kendileri de kuklalarla
canland›rm›fllard›r (Bak›n›z Foto¤raf 14). 

Foto¤raf 13 Foto¤raf 14

S›n›fa davet edilen uzman›n verdi¤i bilgiler do¤rultusunda, sa¤l›kl› bir geli-
flim için gerekli süt ve süt ürünleri tüketimini somut bir flekilde gözlemleyebilme-
leri için, her bir çocu¤a kendi bedenini temsil eden, çocuk fleklinde kesilmifl karton-
lar da¤›t›lm›flt›r. Bunlar›, kendilerini temsil edecek flekilde süsleyerek duvara as-
malar› istenmifltir. Ertesi gün okula gelirken, o gün evde tükettikleri süt ve süt
ürünlerinin ambalajlar›n› getirerek bunlar› kendilerini temsil eden kartonlar›n üze-
rine yap›flt›rm›fllard›r. Proje sonlan›ncaya kadar her sabah bu ifllem çocuklar tara-
f›ndan yap›lm›flt›r. Bu s›rada, o gün tükettikleri süt ve süt ürünleri hakk›nda konu-
flulmufl, çocuklar›n konuya son derece ilgili olduklar› gözlenmifltir  (Bak›n›z Foto¤-
raf 15 ve 16).
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Foto¤raf 15 Foto¤raf 16

Günün sonunda, bütün bunlara ek olarak,  daha önceden planlanm›fl olan çift-
lik ve entegre tesislere sahip donan›ml› bir süt fabrikas› tesislerinin ziyareti hakk›nda
çocuklarla konuflulmufltur. Çocuklar, bu ziyaretler s›ras›nda yetkililere soracaklar›
sorular› düflünmeleri için teflvik edilmifltir. Çocuklar›n, bu kurumlar hakk›nda daha
baflka neler ö¤renmek istedikleri de tart›fl›lm›flt›r. 

Bir sonraki  gün sütün sa¤›lmas› ve sütten elde edilen çeflitli ürünler hakk›nda
bir drama izlemifltir. Çocuklar›n bu dramay› izlerken çok e¤lendikleri ve ayn› drama-
y› onlar›n da büyük bir keyifle canland›rd›¤› gözlenmifltir (Bak›n›z Foto¤raf 17). 

Foto¤raf 17
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AAllaann zziiyyaarreettlleerrii:: Alan ziyaretleri, önceden belirtildi¤i gibi iki farkl› kuruma
düzenlenmifltir. Bu kapsamda, entegre tesislere sahip donan›ml› bir süt fabrikas› te-
sislerine, kurum yöneticisi, s›n›f ö¤retmeni ve yard›mc› ö¤retmenler ve araflt›rmac›lar
eflli¤inde çocuklarla birlikte bir ziyaret yap›lm›flt›r (Bak›n›z Foto¤raf 18). Seyahat s›-
ras›nda çocuklarla süt ve süt ürünleri, gezi s›ras›nda neler görecekleri hakk›nda ko-
nuflulmufltur. 

Foto¤raf 18

Kurum yetkilisi taraf›ndan karfl›lanan çocuklar, toplant› salonuna al›nm›fl ve
kurum ile ilgili bir tan›t›m filmi izlemifltir. Filmin ard›ndan, çocuklar›n sorular› uz-
man taraf›ndan yan›tlanm›flt›r (Bak›n›z Foto¤raf 19). 

Ard›ndan, üretim ve paketleme bölümünü görmek üzere,  görevli eflli¤inde
fabrika gezilmifltir. Fabrikaya girerken çocuklar ve araflt›rmac›lara, görevliler taraf›n-
dan hijyen aç›s›ndan boneler ve galofllar verilmifltir. Fabrika içinde herkes taraf›ndan
bone tak›lmas›, çocuklar›n üretim ve paketleme esnas›nda temizli¤in ne kadar önem-
li oldu¤unu düflünmelerini sa¤lam›flt›r (Bak›n›z Foto¤raf 20). 

Çocuklar, fabrika içinde sütün nas›l ifllendi¤ini ve analiz edildi¤ini; süt ürün-
lerinin nas›l elde edildi¤ini ve nas›l sakland›¤›n›; ambalajlanmas›n› gözlemlemifller-
dir. Peynirlerin makinelerden kal›p halinde küçük paketler halinde ç›kmas›; yo¤urt-
lar›n özel dolaplarda uyutularak mayalanmas› ve kolileri tafl›mak için fabrika içinde
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küçük araçlar›n kullan›lmas› çocuklar›n ilgisini çekmifltir. Ziyaret bitiminde, kurum
yetkilileri taraf›ndan da¤›t›lan meyve aromal› renkli sütlerin çocuklar› çok flafl›rtt›¤›
ve beyaz sütü içmeyi tercih ettikleri gözlenmifltir. 

Entegre tesislere sahip donan›ml› bir süt fabrikas› tesislerine düzenlenen ge-
zi sona erdikten sonra, çocuklar servisle Ege Üniversitesi Zootekni Çiftli¤ine götü-
rülmüfltür. Çocuklar, çiftlikte buza¤› ve inekleri görmüfl, cinsiyetlerini kendi arala-
r›nda tart›flm›fllard›r. Bu s›rada, ineklerin kulaklar›ndaki etiketler, çocuklar›n dik-
katlerini çekmifl ve etiketlerde ne yazd›¤›n› merak etmifllerdir. Etiketlerde hayvan-
lar›n isimlerinin yazd›¤›n› ve bu isimlerin insan isimleriyle ayn› oldu¤unu gördük-
lerinde flafl›rarak e¤lenmifllerdir (Bak›n›z Foto¤raf 21). Keçilerin sa¤›lmas›n› göz-
lemlemek üzere keçi-koyun a¤›l›na gidilmifltir. Keçilerin sa¤›l›rken gürültüden ra-
hats›z oldu¤unun söylenmesi üzerine, çocuklar a¤›la girerken sessiz hareket etmifl-
lerdir. Çocuklar, ineklerin sa¤›lmas›n› da izlemifllerdir (Bak›n›z Foto¤raf 22). O gü-
nün, çocuklar için ilgi çekici, yararl› ve düflünmeye teflvik eden bir gün oldu¤u dü-
flünülmüfltür. 

Foto¤raf 21 Foto¤raf 22

Alan ziyaretinin ard›ndan, çocuklarla birlikte yo¤urt mayalama ifllemini ger-
çeklefltirmek üzere, içinde ›l›k süt bulunan bir kap s›n›fa getirilmifl ve bir miktar yo-
¤urt, süte kar›flt›r›larak yo¤urdun nas›l mayaland›¤› gösterilmifltir (Bak›n›z Foto¤raf
23). Her çocu¤a, üzerinde isimleri yaz›l› birer kavanoz verilerek mayalanm›fl sütten
konmufltur. Bütün çocuklar›n kavanozlar› toplanarak ö¤leden sonra yenmek üzere
mayalanmaya b›rak›lm›flt›r (Bak›n›z Foto¤raf 24).

Foto¤raf 23 Foto¤raf 24
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Bu ifllemin ard›ndan, çocuklar›n sütün mayalanmas›n› daha iyi bir flekilde an-
layabilmeleri için, bir mayalanma deneyi daha gerçeklefltirilmifltir. Bunun için, kü-
çük pet fliflelerin içine bir miktar bira mayas› ve ›l›k su eklenerek fliflelerin a¤z›na ba-
lonlar geçirilmifltir. Her bir çocuk, kendi fliflesindeki balonun nas›l bir de¤iflime u¤-
rad›¤›n› gözlemlemifl ve  de¤iflimin sebebi s›n›f içinde tart›fl›lm›flt›r (Bak›n›z Foto¤raf
25 ve 26).

Foto¤raf 25 Foto¤raf 26

AAflflaammaa 33:: PPrroojjeeyyii SSoonnuuççllaanndd››rrmmaa 

Bu aflamada, çocuklarla birlikte önceki gün yap›lan alan ziyaretleri hakk›nda
konuflulmufltur. Çocuklara, alan ziyareti s›ras›nda çekilen görüntü ve foto¤raflar› ye-
niden izleme f›rsat› sunulmufl, böylece ziyaretin k›saca gözden geçirilmesi sa¤lanm›fl-
t›r (Bak›n›z Foto¤raf 27). 

Foto¤raf 27

Daha sonra, projenin bafllang›ç aflamas›nda oluflturulan bafllang›ç a¤› ve soru
listesine odaklan›larak, çocuklar›n o ana kadar ö¤renmifl olduklar› bilgileri pekifltir-
meleri istenmifltir. Bu s›rada ortaya ç›kan yeni bilgilerle birlikte, çocuklar taraf›ndan
bir sonland›rma a¤› oluflturulmufltur (Bak›n›z Foto¤raf 28). 
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Foto¤raf 28

Oluflturulan yeni a¤›n ard›ndan, çocuklardan, ö¤rendikleri bilgiler do¤rultu-
sunda süt evini parmak boyas› ile boyamalar› istenmifltir (Bak›n›z Foto¤raf 29).

Foto¤raf 29

Proje çal›flmas›n›n en son etkinli¤i olarak, çocuklar›n dinlenmesi ve yemek ye-
mesi için verilen aran›n ard›ndan, proje boyunca elde ettikleri bilgileri sergileyebil-
meleri ve kendilerindeki de¤iflimleri gözlemleyebilmeleri için bireysel olarak resim
yapmalar› istenmifltir (Bak›n›z Foto¤raf 30). Böylece, çocuklar›n, proje sonunda ö¤-
rendiklerini somut bir flekilde gözlemlemeleri mümkün olmufltur. Çocuklar›n yapt›k-
lar› bireysel resimler, projenin bafllang›c›nda yapt›klar› resimlerin yan›na as›larak ara-
daki farklar› de¤erlendirmeleri sa¤lanm›flt›r.
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Foto¤raf 30

Proje çal›flmas› tamamland›ktan sonra proje odas›, üç gün boyunca, di¤er ço-
cuklar›n ve ö¤retmenlerin kullanabilmesi
ve ailelerin de yap›lan çal›flmay› gözlem-
lemesi için aç›k b›rak›lm›flt›r. 

DDöökküümmaannttaassyyoonn vvee ddee¤¤eerrlleennddiirr--
mmee:: Dökümantasyon, projenin etkilili¤i-
nin de¤erlendirilmesinde özellikle küçük
çocuklarla yap›lan çal›flmalar  aç›s›ndan
oldukça önemli bir iflleve sahiptir. Bu ne-
denle, proje sürecinde yapm›fl olduklar›
resimlerden örnekler ve  resimleriyle ilgi-
li aç›klamalar› afla¤›da sunulmufltur;

‹‹llkk rreessiimm SSoonn rreessiimm

Yukar›daki resimleri çizen çocu¤a soruldu¤unda, ilk resimde süt sa¤an bir
kifli ve bir inek tan›mlarken, ikinci resminde, kendisinin bir inek sa¤d›¤›n› ve elin-
de bir bardak tuttu¤unu belirtmifltir. Ayr›ca son resme, bir keçi ve inek yavrusu ek-
lemifltir. 
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‹‹llkk rreessiimm SSoonn rreessiimm

Yukar›daki ilk resimde, havan›n çok so¤uk olmas› nedeniyle çizdi¤i k›z çocu-
¤unun markete gidemedi¤ini ve bu nedenle inekten süt sa¤d›¤›n› belirten çocuk, son
resminde yo¤urt yapan bir k›z, anne inek ve yavru ine¤in bulundu¤u bir çiftlik haya-
t› çizmifltir.   

Afla¤›daki ilk resimde ise, çocuk, ev ve çiçek figürlerinden oluflan bir resim
yapm›flken, ikinci resimde, süt, yo¤urt, peynir, dondurma ve çikolata gibi süt ve süt
ürünlerinin yan› s›ra, bir anne ve bir yavru koyun çizmifltir.

‹‹llkk rreessiimm SSoonn rreessiimm

‹‹llkk rreessiimm SSoonn rreessiimm
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Yukar›daki ilk resimde çocuk, sütü sa¤›lan bir inek ve çiftlik çizmifller son res-
minde havada uçuflan mikroplar›n sütün içine nas›l girdi¤ini çizmifl ve sütçünün sü-
tü kaynatarak mikroplar› öldürdü¤ünü anlatm›flt›r. Ayr›ca çocuk, sütçünün arabas›n-
dan inerek sütü sa¤maya gitti¤ini ve ine¤in de sütçüyü gördü¤ünde süt vermesi ge-
rekti¤ini anlad›¤›n› aç›klam›flt›r. Köyde evinde yatan çocu¤un da dondurma ve çiko-
lata gibi g›dalar› tüketti¤ini belirtmifltir. 

‹‹llkk rreessiimm SSoonn rreessiimm

Yukar›daki ilk resimde çocuk, bir iki meyve d›fl›nda baflka hiçbir fley çizmez-
ken, son resimde birkaç meyveye ek olarak, inekten süt alan bir araç ve sütten, yo¤urt
ve peynir yap›ld›¤›n› gösteren bir kompozisyon çizmifltir. Ayr›ca, bir çiftlikte, çitlerin
ard›nda ayr› ayr› duran bir anne inek ile yavru inek bulundu¤unu ifade etmifltir.

TTaarrtt››flflmmaa

Çocukluk ça¤› ve okul öncesi dönem, çevreyi ve yaflant›lar› araflt›rarak gözlem
yapma ve ö¤renme becerilerinin güçlendirilmesi için en uygun zamand›r. Geliflim ve
de¤iflimi destekleyen, e¤itim programlar›n›n zenginleflmesini sa¤layan yaklafl›mlar-
dan biri olan proje yaklafl›m›, e¤itimin tamamlay›c› bir parças› olarak tan›mlanmak-
tad›r. Proje çal›flmas›n›n e¤itim program› kapsam›na dahil edilmesi, baz› temel ö¤ren-
me hedeflerine hizmet etmektedir (Roopnarine ve Johnson, 2000, 189; Helm ve Katz,
2001, 6). Bu hedefler,

• De¤erli bilginin çocuk taraf›ndan inflaa yoluyla kazan›lmas›,

• Farkl› zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerin gelifltirilmesi,

• Var olan ilgi ve e¤ilimlerin güçlendirilerek, bunlara yenilerin eklenmesi,

• Grupla birlikte, çaba sarfeden ve ö¤renen bir birey olarak, çocu¤un kendisi
hakk›nda olumlu düflünceler gelifltirmesi .

Projeler, çocuklar›n çeflitli konularda yapt›klar› çal›flmalar yoluyla temel yete-
neklerini ortaya koyacaklar› f›rsatlar sunmaktad›r. Proje çal›flmalar›nda çocuklar,
kendilerini, derinlemesine araflt›rma yapan ve ö¤renen bireyler olarak görmekte, çe-
flitli problemlerle bafl edebileceklerine dair kendilerine olan güven ve sayg›lar› art-
maktad›r. 

Proje çal›flmalar›n›n çocuklar›n e¤itim programlar›na dahil edilmesi, temel ö¤-
renme hedeflerine ulafl›lmas›n› kolaylaflt›rmaktad›r.  Proje, ders içeri¤inde yer alan
önemli konular›n çal›fl›lmas› s›ras›nda, temel yeteneklerin kullan›m›na iliflkin çeflitli
f›rsatlar yaratmaktad›r.  De¤erli bilgilerin inflaas›, zihinsel ve sosyal becerilerin gelifli-
mi, e¤ilimlerin ve ilgilerin güçlenmesi, bireyin kendisi hakk›nda olumlu duygular
beslemesi, proje çal›flmalar›n›n temel kazan›mlar› aras›nda yer almaktad›r. Proje yak-
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lafl›m› ile uyumlu çal›flabilen ö¤retmenler, proje sürecinin özelliklerini çeflitli ö¤ren-
me deneyimleriyle etkili bir biçimde bütünlefltirebilmektedir. 

Baz› tema ve ünite çal›flmalar›ndan elde edilen ö¤renme yaflant›lar›, proje ça-
l›flmalar› ile benzer özellikler tafl›maktad›r. Ancak, bir çal›flman›n proje olarak tan›m-
lanabilmesi için, çocu¤un kararlar›n›n ve kat›ld›¤› bir sürecinin olmas› gerekmekte-
dir. Bu koflullar alt›nda gerçekleflen proje çal›flmalar›, yaklafl›m›n temel yararlar›n›
sa¤layabilmektedir. 

Proje yaklafl›m›n›n temel unsurlar› do¤rultusunda, Kampus Anaokulu’nda
uygulanmakta olan e¤itim program›n› zenginlefltirmek amac›yla yürütülen bu çal›fl-
man›n, bafllang›çta belirlenen hedeflere ulaflt›¤› gözlenmifltir. Proje çal›flmas›n›n ger-
çeklefltirildi¤i  kurumda, çocuklar› ö¤renme sürecinde aktif ve araflt›rmac› k›lan bu
tip bir çal›flma yürütülmemifltir. Proje boyunca çocuklar›n, istekli ve ilgili olduklar›
gözlenmifltir. Çocuklar tüm proje boyunca verilen görevleri büyük bir hevesle yerine
getirmifllerdir. Soru sormay›, ö¤renmek istedikleri üzerinde düflünmeyi, daha yarat›-
c› ve üretken olmay›, iflbirli¤i içinde çal›flmay› ö¤renmifllerdir. Alan ziyaretleri s›ra-
s›nda, çocuklar›n uzmanlara çeflitli sorular sormalar›, soru sorma ve düflünme beceri-
lerini gelifltirdiklerine dair bir örnek olarak tan›mlanabilir. 

Ayr›ca,  kendilerini temsil eden kartondan kesilmifl çocuk bedenlerine, her
gün büyük bir titizlikle tükettikleri süt ve süt ürünlerinin resimlerini veya kutular›n›,
heyecanla ve istekle yerlefltirdikleri gözlenmifltir. Çocuklar›n, serbest zaman etkinlik-
leri s›ras›nda besin piramidiyle oynad›klar› ve sa¤l›kl› beslenmede, besinlerin piramit
üzerindeki önem s›ras›na dikkat ederek yerlerini s›k s›k de¤ifltirdikleri, her seferinde
besin piramidini bozup yeniden düzenledikleri gözlenmifltir. Bunlara ek olarak, ço-
cuklar›n çeflitli canland›rmalarla sa¤l›kl› beslenmede yer alan besinlerin önemini zi-
hinlerinde canl› tutmaya çal›flt›klar› izlenmifltir. Ayr›ca, yo¤urt mayalama iflleminin
ard›ndan, her zamankinden daha büyük bir ifltah ve keyifle yo¤urtlar›n› yemeleri  yo-
¤urda karfl› dirençlerinin k›r›ld›¤›n› göstermifltir. Hatta, baz› çocuklar›n, kendi yo¤ur-
dunu bitirdikten daha fazla yo¤urt istedikleri de gözlenmifltir. 

Çocuklar›n, proje çal›flmas›yla birlikte gösterdikleri geliflimin önemli gösterge-
lerinden biri, projenin bafllang›ç›nda yapt›klar› bireysel resimlerle projenin sonuçlan-
d›rma aflamas›nda yapt›klar› resimler aras›ndaki belirgin farklar›n oluflmas›d›r. 

Bu çal›flmayla birlikte, çocuklar›n yan› s›ra, ö¤retmenlerin de proje yaklafl›m›-
n› tan›malar›, uygulamadaki süreci takip etmeleri ve çocuklardaki de¤iflimleri göz-
lemlemeleri için  bir f›rsat do¤mufltur. 

Proje yaklafl›m›nda, çal›flmalara ailenin kat›lmas›n›n, çocukla aile aras›ndaki
iletiflimi güçlendirdi¤i, çocuklar›n motivasyonunu artt›rd›¤› bilinmektedir. Nitekim
bu çal›flmada da ailenin kat›lmas› sa¤lanarak çocuklar›n kazan›mlar› pekifltirilmifltir.
Ayr›ca  çocuklar›n s›n›fa davet edilen uzman›n verdi¤i bilgileri aileleriyle paylaflma-
lar›; uzman›n önerilerinden çok etkilendi¤ini ve davran›fllar›nda de¤iflime yol açt›¤›-
n› göstermifltir. Bir velinin, markete gittiklerinde, çocu¤unun her zaman içti¤i kaka-
olu süt yerine, do¤al sütü ›srarla tercih etti¤ini ifade etmesi de buna bir örnek olufl-
turmaktad›r. 

Bu çal›flman›n temelini oluflturan proje yaklafl›m›, kendi bafl›na bir yaklafl›m
olarak tan›mlansa da, pek çok farkl› ö¤renme- ö¤retme stratejileri aras›nda, farkl› s›-
n›f yap›lar› ve ortamlar›yla kolayl›kla bütünlefltirilebilecek kullan›fll› bir stratejidir. Bu
nedenle, özellikle, okulöncesi dönemde ve ilkö¤retimin birinci kademesinde, popüler
bir yaklafl›m olarak literatürde de yayg›n olarak kullan›lmaktad›r (Chard, 1998, 7, 32,;
Chard, 1999, 2; Dixon, 2001,1; Helm, Katz, 2001, 6; Danyi ve arkadafllar›, 2002, 5).
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Ancak, daha önce de belirtildi¤i gibi, e¤itim program›n› yaln›zca proje yakla-
fl›m› ile oluflturmak, bu yaklafl›m›n temel felsefesi ile çeliflmektedir. Bu bak›mdan,
proje çal›flmalar›n›n tamamlay›c› ve zenginlefltirici niteli¤inden yararlanmak, en ak›l-
c› yol olarak görünmektedir. Böylelikle, hem ö¤renci, hem de ö¤retmen, için okul de-
neyimleri ilgi çekici olabilmektedir.

Sistematik ö¤retim yöntemleriyle birlikte zenginlefltirici ve üretici proje çal›fl-
malar›n›n kullan›m›, çocuklar› ö¤renmeye istekli hale getirmektedir. Ayr›ca, aileler,
ö¤renme sürecindeki geliflimlerini izleyerek ve kat›l›mda bulunarak çocuklar› destek-
leyebilmektedir. Ö¤retmenler ise, proje çal›flmalar›n›n e¤lenceli, dinamik, ve iflbirlik-
çi do¤as› nedeniyle, s›n›f içindeki sorunlarla daha kolay bafl etmektedir (Roopnarine
ve Johnson, 2000, 189; Helm ve Katz, 2001, 8). Yeni de¤erli bilgiler elde etmenin ve ye-
tenekleri uygulaman›n yan› s›ra, bir konuda uzmanlaflm›fl  olma duygusu önemli ko-
nular›n anlafl›lmas› için derin bir iç görüye ulaflmay› sa¤layacak kolaylaflt›racakt›r.

Her ne kadar, proje kapsam›nda bir hafta içinde yürütülmüfl bir çal›flma ger-
çeklefltirilmifl olsa da, proje yaklafl›m›n›n, e¤itim program›yla bütünlefltirilmesi ve
farkl› proje konular›yla süreklilik kazand›r›lmas›, uzun vadeli hedefler içinde yer al-
maktad›r. Bu nedenle, yürütülen proje çal›flmas›n›n, planlanan uzun vadeli hedefe
ulafl›lmas›nda temel teflkil edece¤i düflünülmektedir.  

KKaattkk››

Bu çal›flma Ege Üniversitesi Bilimsel Araflt›rma Fonu taraf›ndan 0204E⁄F002
no’lu proje kapsam›nda desteklenmifltir.
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AN APPLICATION SAMPLE WITH
PROJECT APPROACH: MILK PROJECT
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AAbbssttrraacctt

As a popular approach in early childhood education, project approach
helps children to learn different topics deeply by making investigation. This
study was conducted to provide to use this approach actively and functionally
and also to contribute becoming widespread as an integrative part of educati-
onal programs in our country. The goal of this study is to help children to learn
about milk deeply by increasing their interests. The study was conducted with
15 children of six years old  and their teacher in the Ege University preschool. It
was observed that this study improved children’s attitudes towards milk posi-
tively and changed the behaviours.           

KKeeyy WWoorrddss:: Project approach, milk, healthy nutrition, preschool period

u174

u HHüüllyyaa YY››llmmaazz // DDeerryyaa BBeeyyaazzkküürrkk // fifiaakkiirree AAnnll››aakk

* Ass. Prof.; Ege University, Faculty of Education, Department of Primary School Teaching
** Lecturer; Ege University, Faculty of Education, Department of Primary School Teaching
*** Ass. Prof.; Ege University, Faculty of Education, Department of Primary School Teaching

                           


