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Atölye Çalışmalarımız

1.  Yazarlık Atölyesi (1.ve 2. Kademe)

2.  Ünlülerle Bir Gün Atölyesi (1.ve 2. Kademe)

3.  Buluşlar Ve Serüvenleri Atölyesi (1.ve 2. Kademe)

4.  Ahşap Oyuncak Atölyesi (1. Kademe)
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Yazarlık Atölyesi

Çalışmamızın ilk başında öğrenciler sayılarına göre yazma resmetme ve 

kapak tasarımı için gruplara ayrılıyor. Hikâyemizin kahramanını ve kurguyu 

öğrencilerle belirliyoruz. Giriş bölümüne yardımcı olup devamını istiyoruz. 

En çok ilgi çeken kurgu ile devam ediyoruz. Bazen 5N 1K ile hikaye haritası 

çıkarıp hikayeyi buna göre yazıyoruz. Grup çalışması-üretkenlik-yazma-

konuşma-resim yapma gibi bir çok becerinin geliştirildiği harika bir atölye 

çalışmasıdır.
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Ünlülerle Bir Gün Atölyesi
Ünlülerle bir gün serisinden seçtiğimiz bir ünlü ile öğrencilerimiz unutamayacakları 

bir ders geçiriyor.  Böylece öğrenciler tarihe adını altın harflerle yazdırmış ünlüleri 

sıkılmadan tanımış oluyor.  Yazma-resim-canlandırma gibi becerilerin de 

geliştirilmesine yardımcı olan atölyemizi çocuklar çok seviyor.
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Buluşlar ve Serüvenleri Atölyesi
Öğrencilerimiz başlangıçta tek bir tekerlek olan buluşun otomobile, trene, uçağa 

nasıl dönüştüğünü Son halini buluşu ilk yapan kişinin bile hayal edemediği 

gelişmeleri dinlerken içindeki mucidin harekete geçtiğini hissedecek.

Yazma-konuşma-resim-üretkenlik gibi becerilerin de harekete geçirildiği atölye 

çalışmamız öğrencilere çok şey katacak.
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Ahşap Oyuncak Atölyesi̇

Çocuklar doğal ahşap malzemeye dokunarak, hissederek onu 
zımparalar, kendine göre tasarlar ve kendi oyuncağını yapar. 
Emin olabilirsiniz bunun mutluluğu paha biçilemez.
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Sunum & Seminer
1.  TEOG motivasyon (7.ve 8.Sınıflar)

2.  Merhaba Ortaokul (4.Sınıflar)

3.  Teknoloji Bağımlılığı (Veli)

4.  Eğitimde Kişilik ve Kişilik Özellikleri (Öğrenci-Veli)

5.  1. Sınıf Okuma Yazma Öğretimi, Ders İçi Zenginleştirme(4 Seans)          

(1.Sınıf Öğretmenleri)

6.  Ders İçi Zenginleştirme ve Planlama (Anaokulu ve ilkokul öğretmenleri)

7.  Okuma Yazma Eğitiminde Tüyolar (1. Sınıf velileri)

8.  Çocuklarla Doğru İletişim-Kaliteli Zaman Geçirme (Veliler)
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Teog Motivasyon
Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı hakkında dikkat edilmesi 
gerekenler- sınavın uygulanış şekli- puanların hesaplanma süreci 
ve verimliliği artırıcı ders çalışma yöntemleri ile öğrencinin kendini 
sınava hazır hissetmesini sağlamak.

KAPSAM: 7. Sınıf ve 8. Sınıf 
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Merhaba Ortaokul
Ortaokula yeni başlayacak olan 4.sınıfların ortaokula uyum sürecini 
hızlandırmak. Öğrencilerin farklı bir kademe korkularını yenmesine yardımcı 
olarak özgüvenlerini artırmak.

KAPSAM: İlkokul 4. Sınıf öğrencileri
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Teknoloji Bağımlılığı
İnternet ve teknoloji bağımlılığı ve sonuçları hakkında farkındalık 
oluşturarak anne babaları bilinçlendirmek.Bağımlılığın bilimsel 
nedenlerini ortaya koyarak çocuklar için bu süreçte geliştirdiğimiz 
yaklaşımları ailelerle paylaşarak daha kaliteli bireylerin yetişmesini 
sağlamak.

KAPSAM: Tüm anne ve babalar
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Eğitimde Kişilik ve Kişilik 
Özellikleri
Bireylerin kendilerini daha yakından tanımalarına yardımcı olma iş ve eğitim 
hayatında başarılarını artırma çabalarına öncülük etmek.

KAPSAM: Veliler ve öğrenciler
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1. Sınıf Okuma Yazma Öğretimi 
Dersİçi Zenginleştirme (4 Seans)
AMAÇ: Ders içi farklı etkinliklerin uygulandığı çalışmaları 
öğretmenlerle paylaşmak. Harflerin öğretiminde en çok yapılan 
yanlışlar ve bu konuda yapılması gerekenler. Okuma yazma eğitiminde 
öğretmenle öğrencinin karşı karşıya gelmesini engellemek.

KAPSAM: 1. Sınıf Öğretmenleri
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Ders İçi Zenginleştirme ve 
Planlama
Dersi günlük ve haftalık olarak planlamanın eğitime katkısını 
anlatmak. Ders içerinde müfredata uygun yapılan etkinliklerle 
dersi daha zengin kılmak.

KAPSAM: Anaokulu ve İlkokul Öğretmenleri
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Okuma Yazma Eğitiminde Tüyolar
AMAÇ: Ailelere okuma yazma eğitimi hakkında önemli tüyolar vererek 
aile ile çocuğun karşı karşıya gelmesine engel olmak.

KAPSAM: 1. Sınıf Velileri
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Çocuklarla Doğru İletişim ve 
Kaliteli Zaman Geçirme
AMAÇ: Doğru bilinen yanlışlardan yola çıkarak aslında çocuğumuzla iletişim 
kurmanın hiçte zor olmadığı anlatmak. Onlarla beraber yapabileceğimiz basit 
ve küçük etkinliklerle çocuğumuzun gözündeki mutluluğu yakalamak. Zamanın 
bir su gibi avucumuzdan akıp gittiğini unutmadan onlarla en küçük anı bile 
paylaşmanın önemini aileye hissettirmek. 

KAPSAM: Anaokulu ve İlkokul Velileri




