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Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından finanse edilmektedir. 

 

BASIN BÜLTENİ 

 

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ ETİK DEĞERLERİ PİNOKYO’YLA ÖĞRENECEK! 

İstanbul Pera Güzel Sanatlar Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan, 

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 “Pinokyo: Okuduğunu unutursun fakat yaptığını (oynadığını) asla 

unutmazsın! Masallar ve yaratıcı drama teknikleri kullanılarak çocuklarda etik değerler 

hakkında farkındalık yaratılması” projesi çerçevesinde İstanbul’daki üç ilköğretim okulunda 

etik değerlerin Pinokyo masalı ve yaratıcı drama teknikleriyle öğretilmesine ilişkin seminerler 

düzenleniyor. Seminerlerde ilkokul öğrenci ve öğretmenlerine Pinokyo masalındaki karakter 

ve olaylardan yola çıkarak dürüstlük, yardımseverlik, aile gibi etik değerler anlatılacak.  

 

Erken yaşta çocukların etik değerleri etkin bir şekilde öğrenmesini sağlamak amacıyla yola 

çıkan Pinokyo projesi, bugüne kadar çok sayıda etkinliğe imza attı. Öncelikle bir grup 6-7-8 

yaş öğrenciyle yaratıcı drama teknikleri ve masallar kullanılarak etik değerlerin öğretilmesi 

üzerine bir atölye gerçekleştirildi. Aynı zamanda başka bir atölye de bu yaş grubuyla çalışan 

öğretmenlerle yapıldı, öğretmenlere etik değerleri öğretmede yaratıcı drama teknikleri ve 

masalları nasıl kullanacakları anlatıldı. Her iki atölyenin sonuçları; öğretmenler için “değerler 

eğitimi kılavuzu” hazırlanmasında kullanıldı. Bununla birlikte tüm Türkiye’deki ilköğretim 

okullarının katılabildiği bir kamu spotu yarışması düzenlendi. Yarışmada çeşitli illerdeki 

okullardan sınıf düzeyinde hazırlanan kamu spotları kıyasıya yarıştı, dereceye girenler 

ödüllerini aldı.  

 

Projenin şimdiki aktivitesi ise proje sonuçlarını paylaşmak, öğrenci, öğretmen ve velilere etik 

değerlerin önemi ile etik değer eğitiminde yaratıcı drama ve masallar kullanımının neden ve 

sonuçlarını anlatmak hedefiyle düzenlenen seminerler… 29 Kasım 2016 tarihinde 

Gaziosmanpaşa’daki Ay Koleji, 30 Kasım 2016 tarihinde Beyoğlu’ndaki Tarhan Koleji ve 08 

Kasım 2016 tarihinde ise Koşuyolu’ndaki Çağla Koleji bu seminerlere ev sahipliği yapacak. 

Seminerlere ilişkin detaylı bilgiyi http://pinokyopinokyo.com adresinden edinebilirsiniz.  

 
 
 
İletişim bilgileri: İstanbul Pera Güzel Sanatlar Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği, Katip Mustafa Çelebi Mah. 
Sıraselviler Cad. Sıraselviler Pasajı No: 28 K: 5 D: 10 Beyoğlu-34433 Taksim-Beyoglu Istanbul (Turkey) 
Telefon: + 90 (0) 212 245 3008    Fax: + 90 (0) 212 245 3008 
E-posta: pera@peraguzelsanatlar.com.tr   Proje Koordinatörü: Emine Gözen Işıldak 

 
 

http://pinokyopinokyo.com/
mailto:pera@peraguzelsanatlar.com.tr

