
“Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından �nanse edilmektedir.”

Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır.
Bu yayının içeriğinden yalnızca İstanbul Pera Güzel Sanatlar Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği

sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

PİNOKYO
PROJESİ
nedir?

PROJE AKTİVİTELERİ

Projenin diğer amacı olan kamuoyunda 
etik değerlerin ve etik değerler eğitiminin 

önemi konusundaki farkındalığın arttırılması 
için çeşitli aktiviteler de gerçekleştirilecek-

tir. Bu kapsamda ilköğretim okulları 
düzeyinde, Türkiye genelinde “kamu 

spotu” yarışması düzenlenecektir. Yarışma-
ya tüm ilköğretim okullarında sınıf 

düzeyinde katılım sağlanacak, en iyiler 
elektronik oylamayla internet ortamında 

seçilecektir. İlk üçe giren sınıflar ödüllendiri-
lecektir. Kamu spotu yarışması tüm 

içeriklere ve formatlara açık olacaktır. 
Yarışmada hedef, 8 etik değerden en az 
biri hakkında kamuoyunun dikkatini çeke-
cek kısa bir film hazırlanmasını sağlamaktır. 

Projenin diğer bir etkinliği ise; gölge 
tiyatrodur. Gölge tiyatro, yine kamuoyu-

nun dikkatini konuya çekmek üzere 
düşünülmüş bir etkinliktir. Bu etkinlikte bir 

grup profesyonel tiyatro oyuncusu, 
yaratılan senaryolar doğrultusunda, her 

bir etik değere odaklanacak şekilde, 
kamuya açık alanlarda oyunlar 

sergileyecektir. Bu oyunlara halkın 
gösterdiği reaksiyonlar kayıt altına 

alınacaktır. Bu reaksiyonlar film haline 
getirilip sosyal medya aracılığıyla 

kamuoyu gösterilecektir. 

KÜÇÜK PİNOKYO ATÖLYESİ 
Atölyede amaç; ilköğretim 6-7-8 yaş grubun-
daki öğrencilere, etik değerleri (Sorumluluk, 

Güven, Dürüstlük, Çalışkanlık, Yardımseverlik, 
Aile, Arkadaşlık ile İyi ve kötü arasındaki ilişki) 

yaratıcı drama teknikleri ve masallar 
kullanılarak öğretilmesidir. 10 hafta sürecek 
olan atölyeye katılım ücretsizdir ve 14 kişiyle 

sınırlıdır. Atölye sonunda tüm katılımcılara 
katılım belgesi verilecektir. Atölyeden çıkan 

sonuçlar Pinokyo El Kitabı’nın oluşturulmasında 
kullanılacaktır. 

Rehber, pinokyo workshoplarda uygulanan 
eğitim metotlarının ilköğretim 6-7-8 yaş gru-

plarıyla çalışan öğretmenlerin öğrenebilmesi 
için gereken bilgileri içerecek şekilde düzenle-
necektir. Rehber, öğretmenlerin etik değerler, 
yaratıcı drama teknikleri ve eğitim metotları 
konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmeyi 
amaçlamaktadır. Rehber, workshopların 

sonuçlarına göre oluşturulacaktır. Buralarda 
uygulanan metotlar, materyaller, öğretim 

planları, öğrenim sonuçları rehberin içeriğinde 
yer alacaktır. Ayrıca workshoplarda kayıt 

edilen kısa filmlerde CD’ye yüklenerek rehberin 
içeriğinde yer alacaktır. Rehber 

oluşturulduğunda www.pinokyopinokyo.com 
adresinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 

PİNOKYO EĞİTİM REHBERİ VE 
KISA FİLMLER

www.pinokyopinokyo.com

Amacı; etik değerlerin küçük yaşta doğru eğitim 
metotlarıyla öğretilmesini ve kamuoyunda etik 

değerlere ilişkin farkındalığın arttırılmasını sağlamaktır. 
Bir yıl sürecek proje kapsamında ilköğretim 6-7-8 yaş 
grubu çocuklara yaratıcı drama teknikleri ve masal-

lar yoluyla etik değerlerin öğretilmesini sağlamak 
üzere bir eğitim metodolojisi üretilecektir. Metodoloji 

öncelikle 6-7-8 yaş grubu çocuklarla yapılacak bir 
atölye (Küçük Pinokyo Atölyesi) ile ilköğretim birinci 
kademe öğretmenleri ile yapılacak başka bir atöly-

ede (Pinokyo Atölyesi) uygulanacaktır. Ardından 
atölyelerden çıkan sonuçlar, ilköğretim öğretmenler-
ine yönelik bir eğitimcinin eğitimi rehberinin üretilme-
sinde kullanılacaktır. Rehber, kısa filmlerle destekle-

necek ve projenin web sitesinden ücretsiz olarak 
indirilebilecektir. Oluşturulacak rehber ve methodolo-

ji, ilköğretim okullarında düzenlenecek seminerlerle 
yaygınlaştırılacaktır. 

İstanbul Pera Güzel Sanatlar Kültür Sanat 
ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan

 “Pinokyo”: Okuduğunu unutursun fakat yaptığını  
(oynadığını) asla unutmazsın!

Masallar ve yaratıcı drama teknikleri kullanılarak
çocuklarda etik değerler hakkında farkındalık 

yaratılması” projesi, Katılım Öncesi Mali Yardımlar
(IPA II) ve “Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki
Hibe Programı” çerçevesinde Merkezi Finans ve 

İhale Birimi tarafından, TR2012/0123.01-02/19 
sayısıyla fonlanan bir projedir.
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PİNOKYO ÇALIŞMA ATÖLYESİ 
Atölyede amaç; ilköğretim seviyesinde 
öğretmenlik yapanlara, etik değerleri 

(Sorumluluk, Güven, Dürüstlük, Çalışkanlık, 
Yardımseverlik, Aile, Arkadaşlık ile İyi ve 

kötü arasındaki ilişki) yaratıcı drama 
teknikleri ve masalları kullanarak nasıl 

öğreteceklerini öğretmektir. 9 hafta süre-
cek olan atölye, 20 kişilik katılım ile sınırlı 
olup katılım ücretsizdir. Atölye sonunda 
konuyla ilgili uzman eğitmen statüsüne 
kavuşacak olan öğretmenlere katılım 
belgesi verilecektir. Atölyeden çıkan 

sonuçlar Pinokyo El Kitabı’nın oluşturul-
masında kullanılacaktır. 

PİNOKYO GÖLGE TİYATRO
“Gölge Tiyatro” kamuya açık alanda, bir 

senaryo ve düzen çerçevesinde 
gerçekleşen tiyatro yöntemidir. Seyircilerin 

aktif olarak oynaması, düşünmesi ve 
paylaşması hedeflenmektedir. Seyircilerin 
kendilerini eleştirmesi amaçtır. Seyirciler bir 

tiyatro oyunu olduğundan habersiz 
kamuya açık olan bir alanda bir olayı 
izlemekte ve ona tepki vermektedir, 

burada öğretici olan seyircilerin verdiği 
tepkilerdir. Oyuncular aniden belirir, oyun-

larını oynar ve ne olduğunu habersiz 
seyircilerin reaksiyon vermesine izin verirler. 
Onların reaksiyonları da gizli bir kamerayla 
kayıt altına alınır. Günümüzde bu tiyatro 

türü çok popüler olmuştur. Özellikle sosyal 
medyada yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bu tiyatro türü projede etik değerlere 
dikkat çekmek üzere kullanılacaktır. 

Projede bir grup profesyonel tiyatro oyun-
cusu, yaratılan senaryolar doğrultusunda, 
her bir etik değere odaklanacak şekilde, 
kamuya açık alanlarda oyunlar sergileye-
cektir. Bu oyunlara halkın gösterdiği reaksi-
yonlar kayıt altına alınacaktır. Bu reaksiy-

onlar film haline getirilip sosyal medya 
aracılığıyla kamuoyu gösterilecektir.

PİNOKYO SEMİNERLERİ 
İlköğretim okullarda düzenlenecek semin-
erler, öğrenciler, öğretmenler, öğreticiler, 
veliler ve diğer ilgili kişilerin etik değerlerin 

önemi, bu değerlerin öğretilmesinde 
yaratıcı drama teknikleri ile masalların 

kullanımı konusunda bilgilerinin artırmayı 
amaçlamaktadır. Seminerlerde ayrıca 
Pinokyo projesi, workshoplar ve diğer 

aktiviteler konusunda da bilgi verilecektir. 

Bu aktivitenin amacı, ilköğretim okulu öğren-
ci ve öğretmenlerinin etik değerler konusun-

daki farkındalığını arttırmaktır. Yarışma, 
Türkiye genelinde düzenlenmektedir ve 

öğrenci ile öğretmenlerden “etik değerlerin 
önemi” konusunda bir “kamu spotu” hazırla-

maları istenecektir. Kamu spotu, video ses 
kayıtları, resimler, çizimler, vs. katılımcıların 

yaratıcılığına bağlı olarak farklı türde aktivi-
teleri içerebilir. Katılım, sınıf düzeyinde 

gerçekleşmelidir. Kamu spotu en az bir etik 
değeri vurgulayacak şekilde hazırlanmalıdır. 
Yarışma, Milli Eğitim kanalıyla Türkiye gene-
linde tüm ilköğretim okullarına duyurulmuş-

tur. Yarışma katılımcıları hazırlayacakları 
kamu spotunda; sorumluluk, güven, 

dürüstlük, çalışkanlık, yardımseverlik, aile, 
arkadaşlık ve iyi ve kötü arasındaki ilişki etik 
değerlerden biri veya birkaçı veya tümü ele 
alınabilir. Katılan eserler, proje jürisi tarafın-
dan son başvuru tarihinden itibaren 10 gün 
içerisinde ön değerlendirmeye tabi tutula-

cak ve en iyi 10 eser seçilecektir. Bu 10 en iyi 
eser, 01 – 30 Mayıs 2016 tarihleri arasında 

projenin web sitesinde ve sosyal medyada 
internet oylamasına tabi tutulacaktır. En iyi 3 
ESER bu internet oylamasının sonucuna göre 

belirlenecek ve ödüllendirilecektir. Ödül 
töreni; 10 Haziran 2016 tarihinde, Beyoğlu / 
İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Yarışmada 
birinci gelecek sınıfa DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR, 

ikinci gelecek sınıfa PROJEKSİYON CİHAZI ve 
üçüncü gelecek sınıfa TABLET ödülleri 

verilecektir. Dereceye giren 10 eser sahipler-
ine ve ilk üçe girenlere ayrıca başarı belgesi 

verilecektir. Dereceye giren 10 eser, açılış 
töreninden sonra bir hafta süreyle gösterime 

sunulacaktır. 

PİNOKYO 
KAMU SPOTU YARIŞMASI
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