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NEDEN BU PROJE? 
     

       Geçmişten günümüze ikinci sınıfa indirgenen; ezilen, itilen, şiddet 

uygulanan, ötekileştirilen; evde hizmetçi, dışarıda işçi, cinsel obje, çocuk 

doğurma makinası olarak görülen kadın, son günlerde haberlerden de takip 

edilebileceği gibi “Erkek cinayetine kurban giden kadın” konumuna 

gelmiştir. Bu büyük problemin altında yatan nedenin kadına bakış açısından 

kaynaklandığı kanısındayım. Kadının toplumdaki yerinin şekillenmesi için 

yapılan girişimci kadınlara destek çalışmalarını her zaman destekleyen bir 

birey olarak ben de bir proje başlatmaya karar verdim. Amacım 

gerçekleştirilecek olan proje ile belirli bir kitle üzerinden girişimci kadınlara 

destek vermek ve aynı zamanda Karşıyaka’da düzenlenen bir organizasyon 

aracılığı ile belirli bir kitleye ulaşıp farkındalık kazandırmaktı. Girişimci ev 

kadınlarının kendi emekleriyle yarattıkları el işi ürünlerini sergileyip 

satabilecekleri bir ortam oluşturarak kendilerinin gerçekleştirdiği satış ile 

gelir sağlayacakları bir organizyon…Planladığım organizasyonun ardından 

sözlü anlatım tekniklerinden biri olan röportajdan yararlanarak kadının 

toplumdaki yeri ve değerine vurgu yapacaktım. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

sağlanmasına katkıda bulunmak isteyen bir vatandaş olarak böyle bir proje 

üreterek hedefime ulaşabileceğimi düşündüm. Ancak projem planladığım 

gibi şekillenmedi. Projenin belediye ayağının takibi ve organizasyonun 

gerçekleşebilmesi için gerekli zamanın kısıtlı oluşundan mütevellit küresel 

bağlamım, anahtar ve ilgili kavramım ve hedeflediğim sürdürülebilir 

kalkınma amacını değiştirmemek şartı ile projemin konusunu değiştirme 

kararı aldım. 

       Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bir projeye imza atmakta kararlı 

olduğumdan kadın-erkek eşitliğinin tam anlamıyla sağlanamamasının nedeni 

üzerine oldukça düşündüm. Bu uzun düşünme sürecinin ardından “Erkek 

kadından üstündür!” algısının benimsenmesinin, bireyin çocukluk 

döneminden kaynaklandığı sonucuna vardım. “Çocuk donmamış beton 

gibidir, üzerine ne düşse iz yapar.”(“Çocuğun Gelişiminde”) sözünden yola çıkarak 

çocuğun gelişiminde kalıtımın olduğu kadar çevrenin de etkin ve 

yönlendirici olduğu çıkarımında bulundum. Milli Gazete’de yayımlanan 

Çocuğun Gelişiminde Ailenin Rolü başlıklı yazıda bir çocuğun gelişim 
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sürecinde etkilendiği her görüşün, içinde bulunduğu her ortamın onun 

hayata karşı bakış açısını şekillendirdiği bilgisi projemin hareket noktası 

olmuştur.  

       Çocukluk döneminin ilk yılları, genellikle çocuğun öğrenmesi gereken 

ve ömür boyu onu etkisi altında bulunduracak davranış ve alışkanlıkların 

büyük bir bölümünü kazandığı dönemdir. Bazı psikologlar bu dönemde 

kazanılanların kişinin yaşamını ömür boyu etkilediği,  bazıları yaşamını % 30 

oranında, bazıları ise % 90 oranında şekillendirdiğini ileri sürüyor. Çocuklar 

ilk eğitimlerini ebeveynlerinden alır. Özellikle 0-5 yaş dönemi, çocuğun aile 

ve aile çevresiyle geçirdiği bir dönem olması onun yaşamının bundan sonraki 

sürecini belirlemesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çocuğun bu 

dönemde edindiği kazanım ve öğrenimleri tüm yaşamına yön verecektir. 

Tüm ebeveynlerin toplumsal bilinç konusunda ya da çocuk yetiştirme 

yetkinliğinde yeterli bilinç düzeyinde olması ve bilinçsiz ebeveynlerin yerine 

geçilip tüm çocuklara doğru kazanımların edindirilmesi mümkün 

olamayacağına göre onlara ulaşılabilecek en erken süreç  ikinci evleri olan 

anaokullarında başlar. Bu nedenle ben de anaokulu sürecindeki çocuklara 

ulaşarak toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verme kararı aldım. (“Çocuğun 

Gelişiminde”) 

 

 

HANGİ KÜRESEL BAĞLAM? 
Küresel Bağlam: Adalet ve Gelişim 

 

       Kadın-erkek hak ve özgürlüklerinin eşit olduğunu çocuklar üzerinden 

belirli bir kitleye ulaşıp aktarmak, bu düşünce yapısına sahip bireylerin 

çoğalması adına gelecek nesillere yönelik çocuklar üzerinden bir çağrıda 

bulunmak üzerine kurulu olan bu projeyi en çok destekleyen küresel bağlam 

“Adalet ve Gelişim”. Bu küresel bağlamın seçilmesi, projenin eşitlik kavramı 

üzerine şekillenmiş olması ve bir kesim çocuk üzerinden toplumun bakış 

açısını geliştirmeyi hedeflemesinden kaynaklanmakta. Adalet kavramının bir 

kenara atılmadığı bir toplumda yaşanmak isteniyor ise bu henüz büyüme 

sürecindeki çocuk ve gençlerin doğru eğitilmesi ve yönlendirilmesiyle 

mümkün olabilir. “Her insanın ‘cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eşit olduğu 
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bilincini’ yaratmak hedefiyle yola çıkan bu projede hedefe ulaşıldığı takdirde 

toplumu oluşturacak küçük bir kesimde bile olsa bir bilinç kazanımı ve 

farkındalık sağlanmış olacaktır.” düşüncesiyle bu yola çıkıldığı göz önünde 

bulundurulduğunda projenin hedefine ulaştığı görülmektedir. 

 

HANGİ ANAHTAR VE İLGİLİ KAVRAM? 

Anahtar Kavram: Bakış Açısı ve Değişim 

İlgili Kavram: Bakış Açısı 

       Kadın-erkek eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı hedef olarak 

belirlemiş bir projenin anahtar kavramının bakış açısı ve değişim olmaması 

oldukça garip oldurdu. Uzun vadede halk üzerinde bir etki yaratmak 

isteniyor ve bu etkinin insanların bakış açısını değiştirmesi amaç olarak 

belirleniyor. Erkeğin kadından üstün olduğu bakış açısının yerine eşit 

oldukları fikri getirilmek isteniyor. Aslında küçük gibi görünen bir kişisel 

proje ile toplum için büyük bir değişim planlanmakta. 

 

HANGİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 

AMACI HEDEFLENMEKTE? 

       Sürdürülebilir kalkınma amaçlarından “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”i 

hedeflenmekte. Kadınlar ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın 

engellenmesi sadece temel insan hakkı değil, aynı zamanda sürdürülebilir 

kalkınmayı sağlamak için büyük önem taşımaktadır. Kadınların ve kız 

çocuklarının hayata dahil edilmesinin, güçlendirilmesinin başta ekonomik 

gelişim olmak üzere her alanda büyümeyi hızlandırdığı birçok kez 

kanıtlanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, bölgelerin çoğunda 

cinsiyet eşitliğini sağlamış olmakla birlikte kadınların günümüzde tarım 

dışında ücretli iş gücünün %41’ini oluşturmasını da sağlamıştır. Bu oranın 

1990 yılında %35 olduğu göz önünde bulundurulduğunda büyük bir 

başarının elde edildiği söylenebilir. Bu başarının üzerine daha nicelerini inşa 

etmek isteyen oluşumlar kadın-erkek eşitliğini her alanda sağlamayı 
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hedeflemektedir.(“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA”) Toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

sağlanmasına katkıda bulunması hedeflenen bu proje ile de sürdürülebilir 

kalkınma amaçları desteklenmektedir.  

 

 

PROJE HAKKINDA 

KONU: Göstermeye bağlı edebi metin türlerinden biri olan kukla 

tiyatrosundan yararlanarak kız-erkek eşitliği konusunda çocuklar üzerinden 

farkındalık yaratma. 

ARAŞTIRMALAR VE YAPILAN ÇIKARIMLAR 

       Çocuklara cinsiyet eşitliğini öğretme yolları araştırıldı. Bu araştırma 

sürecinde çoğunlukla internetteki çeşitli web sitelerinden yararlanıldı. İçinde 

bazı eğitimcilerin deneyimlerini paylaştıkları yazıların da olduğu sitelerden 

bilgi alınarak projenin planı çizildi. Kaynaklardan edinilen bilgi 

doğrultusunda çocuklara cinsiyet ayrımı olmayan aktiviteler sunulması 

gerektiği kararı verildi. Ardından çocuklarla gerçekleştirilecek olan öğretici 

bir etkinlik oluşturmak üzerine fikir almak amacıyla hemen hemen her 

gününü, çocuklarla geçiren yetkinlik alanı 3-6 yaş çocuklar olan Özel 

Işıkkent Anaokulu Müdürü Sayın Handan Yılmaz ile bir görüşme yapıldı. 

Özel Işıkkent Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Sayın Cemre Pehlivan ve 

Mehtap Alkaya ile de fikir alışverişinde bulunuldu. Yapılan araştırmaların ve 

fikir alışverişlerinin de doğrultusunda çocuklara eğlenceli, interaktif bir 

sunum yapılmasına karar verildi. Sözlü anlatım türlerinden olan sunuma, 

çocukların ilgisini çekmek ve onların etkilemek amacıyla göstermeye bağlı 

edebi metin türlerinden biri olan bir kukla tiyatrosu ile başlanmasına karar 

verildi. 

       “Yapılan araştırmalardan elde edilen bilgilere göre öğrenme konusunda 

çocukların algılarının en açık olduğu dönem 4 yaş civarıdır.”(“Çocukların Kolay“) 

Eğitici okul öncesi şarkıları konu alan makalede belirtildiği gibi diğer yaş 

aralıklarına göre beynin en verimli olduğu ve bilgileri hızlı aldığı bu evrede 

çocuklar şarkıları kolayca öğrenebilir ve şarkılarla verilen mesajları 
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benimseyebilirler.(“Çocukların Kolay”) Bu bilgiden yola çıkarak da çocuklara 

öğretilebilecek, kız-erkek eşitliğini konu alan bir şarkı araştırılmaya başlandı 

ve sonuç olarak da bir şarkıya ulaşıldı: “FASA FİSO”.  

       Araştırma yapılırken küçük yaşta eğitimin önemi ile ilgili yeni bakış 

açıları kazanıldı. Çocukların algılama seviyelerinin yetişkinlere kıyasla çok 

daha yüksek olduğu görüldü. Ayrıca çocukların öğrenmeye tam anlamıyla 

açık oldukları tespit edildi. Tüm bunların bilincinde olarak projeye başlandı. 
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BÖLÜM 2 
-PLANLAMA- 
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BAŞARILI BİR PROJE İÇİN NE YAPILMALI? 

 

       Her projenin belirli bir amaç çevresinde şekillendiği bilinen bir 

gerçektir. Madem tasarlanan her projenin belirli bir amacı var, peki neden 

her proje için başarılı sıfatı kullanılmaz? Başarı, göreceli bir kavram olmakla 

birlikte  başarılı proje de kişiden kişiye değişebilecek bir nitelemedir. Eğer bir 

proje başarılı değil ise bunun üç nedeni olabilir. 

       Bunların ilki, projenin amacının belirli bir yarar için belirlenmemiş 

olmasıdır. Daha anlaşılır konuşmak gerekirse, amaç belirlenirken projenin 

sonunda ulaşılacak sonucun proje sahibine ve topluma kazandıracakları 

öngörülmelidir. Sonucu kimse için faydalı olmayacak bir proje başarılı 

sıfatına erişemeyeceğinden amacın belirlenmesi bu noktada oldukça 

önemlidir.  

       Başarısızlık getiren bir diğer neden ise projenin gelişim sürecinin düzenli 

takip edilmemesidir. Amacın belirlenip ürün için herhangi bir araştırma 

yapılmaması, araştırmanın yapılması ancak amaç için hiç emek verilmemesi, 

ürünün şekillenmesi için yeterince  zaman ayırılmaması ya da bu araştırma 

ve harekete geçme kriterlerinin proje tesliminin yaklaştığı dönemde 

tamamlanmaya çalışılması projeyi başarıdan uzaklaştırır. Planlamanın eksik 

olduğu bir proje, temeli sağlam olmayan bir bina gibidir. En küçük depremde 

yıkılmaya meyilli olan bu bina için hiçbir mühendis başarılı diyemez. İşte bu 

noktada proje için yapılması gereken her adımın zamanında atılması 

gerekmektedir. 

       Başarıya ulaşılamamasının bir diğer nedeni de proje sürecinde belirlenen 

amaçtan uzaklaşılmasıdır. Projenin detaylarıyla ilgilenirken projenin 

amacının unutulması sıkça karşılaşılan problemlerdendir. Unutulmamalıdır 

ki amacından uzaklaşılarak şekillenmiş bir proje, hedefine tam anlamıyla 

hiçbir zaman ulaşamaz. Amacına ulaşamamış bir proje de başarılı olarak 

nitelendirilemez.  

       Şu an raporu yazılmakta olan bu projenin başarılı sıfatını kesinlikle hak 

ettiğini düşünüyorum. Amaç belirlenirken “Kız-erkek eşittir.” düşüncesini 

benimsemiş çocukların gelecek nesilleri oluşturabilmesi, toplumsal cinsiyet 
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eşitliğinin sağlanabilmesine katkı sağlamak  ön planda tutuldu. Sürecin her 

adımının planlandığı gibi zamanında ve dolu dolu geçtiği ve en önemlisi 

projenin oluşum sürecinde amaçtan şaşmayıp sonuçta da amaca ulaşıldığı 

görülmektedir. Amacı çocuklara toplumsal eşitlik kavramını öğretmek olan 

bu projenin amacına ulaşmış olması onun başarılı bir proje olduğunu 

göstermektedir. 

 

ZAMAN ÇİZELGESİ 

04.11.19 Konu belirlendi.  

(KONU: Sözlü anlatım tekniklerinden biri olan röportajdan 

yararlanarak kadının toplumdaki yeri ve değeri hakkında 

farkındalık yaratma.) 

06.11.19 MYP kavramlarının belirlendi. 

15.11.19 Projenin amacı üzerinden düzenlenecek organizasyonun 

planlandı. 

17.11.19 Yapılacaklar listesi oluşturuldu. 

25.11.19 Proje, Karşıyaka Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi Proje 

Koordinatörü Sıla Erdoğan ile paylaşıldı. 

09.12.19 Projeyi genel hatlarıyla anlatan belge, Sayın Sıla Erdoğan ile e-

posta aracılığıyla paylaşıldı. 

16.12.19 Projenin yürütülmesi için gereken zamanın yetersizliğinden 

ötürü proje konusunun değiştirilmesine karar verildi.  

18.12.19 Yeni projenin konusu belirlendi.  

(KONU: Göstermeye bağlı edebi metin türlerinden biri olan 

kukla tiyatrosundan yararlanarak kız-erkek eşitliği konusunda 

çocuklar üzerinden farkındalık yaratma.) 

19.12.19 Çocuklara cinsiyet eşitliğini öğretmek üzerine araştırma 

yapıldı. 

Eğitici bir kukla gösterisinin ardından interaktif bir sunum 

yapılma kararı alındı.  

23.12.19 Özel Işıkkent Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Tufan Çapar ile 

görüşüldü ve bu projenin Özel Işıkkent Anaokulu ile birlikte 

yürütülebilmesi onayı alındı. 

25.12.19 Işıkkent Anaokulu Müdürü Sayın Handan Yılmaz ile proje 

üzerine görüşüldü ve çalışılacak yaş grubu belirlendi. (ELC 3) 

01.01.2 Cinsiyet eşitliği hakkında eğitici bir şarkı keşfedildi. Bu şarkıyı 

sunum sonrasında çocuklara dinletip başka bir gün klibini 

çekme kararı alındı. 
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07.01.20 Etkili sunum yapma teknikleri araştırıldı. Ayrıca sunum ve 

klip çekimi tarihleri belirlendi. 

SUNUM: 10.01.20 

KLİP ÇEKİMİ: 16.01.20 

09.01.20 Eğlenceli, aynı zamanda eğitici bir kukla gösterisi yazıldı. 

Hazırlanan sunum anaokulu müdürü Sayın Handan Yılmaz ve 

proje danışmanı Sayın Mehtap Alkaya ile paylaşıldı. Sonra 

hazırlanan kukla gösterisi bir video olarak kayıt altına alındı. 

10.01.20 Projenin kukla gösterisi ve sunum basamakları başarıyla 

tamamlandı. 

12.01.20 Klip çekimi için şarkının sözleri ile uyumlu dövizler hazırlandı. 

16.01.20 Klip çekimi başarı ile gerçekleştirildi. 

26.01.20 Proje, İstanbul’da yaşayan Editör Ali Dinç Fırat ile paylaşıldı. 

Klibin oluşturulması, video ve fotoğrafların birleştirilmesi 

sürecinde birlikte çalışma kararı verildi. 

03.02.20 16.01.20 tarihinde çekilen video ve fotoğraflar Ali Dinç Fırat 

ile paylaşıldı. 

11.02.20 Fotoğrafların görüntü kalitesi ve açının yanlış olmasından ötürü 

belirli sahneler tekrar çekildi. 
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BÖLÜM 3 
-HAREKETE GEÇME- 
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HANGİ AŞAMALARDAN GEÇİLDİ? 

       Bir projenin süreci seçilen konunun içeriği ve proje sahibinin projeyi ne 

denli benimsediğine bakılarak yorumlanabilir. Başarılı bir proje ortaya 

çıkartmak için emek harcanan bu projenin gelişim sürecine de ilk adım 

04.11.19 tarihinde atılmıştır. Konunun ve MYP kavramlarının 

belirlenmesinin ardından “Hangi sürdürülebilir kalkınma amacı 

hedeflenmekte?” sorusuna cevap aranmış, bu amaçlardan toplumsal cinsiyet 

eşitliği proje kapsamında uygun görülmüştür. Amacı, belirli bir kitleye ulaşıp 

farkındalık kazandırmak ve yine belirli bir kitle üzerinden girişimci 

kadınlara destek vermek olan bir organizasyon düzenlenmeye karar 

verilmiştir. Bu organizasyonun gerçekleşeceği ortamın ayarlanması için 

İzmir’e bağlı bir belediye ile görüşülmesi kararı alınmıştır. Yapılacaklar listesi 

oluşturulmuş ve ardından 25.11.19 tarihinde Karşıyaka Belediyesi “Toplumsal 

Eşitlik Birimi” proje koordinatörü Sayın Sıla Erdoğan ile proje paylaşılmıştır. 

Projenin belediyenin desteğine ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. Projenin 

desteklenebileceğini söyleyen Sayın Erdoğan, projeyi kısaca anlatan bir yazı 

hazırlanıp kendisine  e-posta yoluyla gönderilmesini istemiştir. Bunun 

üzerine istenilen dosya hazırlanmış ve 09.12.19 tarihinde ilgili kişi ile 

paylaşılmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi, projenin belediye ayağının 

takibi için yeterli zaman olmadığından ve projenin yetişme ihtimalinin düşük 

olduğundan dolayı yeni konu arayışına geçilmiştir. 

       18.12.19 tarihinde yeni konu belirlenmiş ve bu tarihten sonra da 

göstermeye bağlı edebi metin türlerinden biri olan kukla tiyatrosundan 

yararlanarak kız-erkek eşitliği konusunda çocuklar üzerinden farkındalık 

yaratma konusu üzerine yoğunlaşılmıştır. Çocuklara cinsiyet eşitliği 

öğretilmek amaçlandığından bu konu üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır. 

Projeyi başından beri destekleyen projenin danışman öğretmeni Sayın 

Mehtap Alkaya ve Özel Işıkkent Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Sayın 

Cemre Pehlivan’ın da desteğiyle bir şarkı üzerinden çocuklara kız-erkek 

eşitliğini benimsetme fikri ortaya çıkmıştır. Sayın Pehlivan’ın önerdiği bir 

çocuk şarkısı olan “FASA FİSO”  projenin içeriği için uygun görülmüştür. 

Proje detayları yavaş yavaş netleşmeye başlayınca Özel Işıkkent Anadolu 
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Lisesi müdürü Sayın Tufan Çapar ile görüşülmüştür ve bu projenin Özel 

Işıkkent Anaokulu ile birlikte yürütülebilmesi için onay alınmıştır. 

       Artık bir sonraki atılacak adım, Özel Işıkkent Anaokulu müdürü Sayın 

Handan Yılmaz’a projeyi sunmaktır. 25.12.19 tarihinde proje Sayın Yılmaz 

ile paylaşılmıştır. Hayata geçirilmesi kabul edilen projenin detayları üzerine 

kafa yorulmuş ve projenin ELC 3 yaş grubundaki öğrencilerle 

gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur. Çocuklara cinsiyet eşitliğini öğretmek 

üzerine araştırma yapılmıştı. Araştırmalardan da yola çıkarak eğitici bir kukla 

gösterisinin ardından interaktif bir sunum yapılma kararı alınmıştır. 

Sunumun hazırlanma sürecinde etkili sunum yapma teknikleri araştırılmış ve 

hazırlanan sunum proje danışmanı Sayın Mehtap Alkaya ve Anaokulu 

Müdürü Sayın Handan Yılmaz ile paylaşılmıştır. Sunum tarihi olarak 

10.01.20, klip çekimi de 17.01.20 olarak belirlenmiştir. Kukla gösterisi, 

sunum ve klip çekimi süreci oldukça keyifli ve verimli geçmiştir. Ürünün 

oluşmasını beklemeye gerek olmadan tüm  süreç boyunca, amaca ulaşıldığı 

gerek çocukların bakışlarından olsun, gerek sordukları sorulardan olsun 

hissedilmiştir. Ürünün oluşturulması, video ve fotoğrafların editlenmesi 

sürecinde ise  Sayın Ali Dinç Fırat’tan yardım alınmıştır. 

HANGİ BECERİLER GELİŞTİRİLDİ? 

       Çocukları anlamak, onların dilinden konuşmak oldukça zor bir iştir. 

Onlara kendini doğru ifade etmek oldukça önemlidir. Bazı çocuklar 

kendilerinden büyük kişilere duyduğu hayranlıktan, onların ağzından 

çıkanları pür dikkat dinlerken, bazıları sunum yapan kişinin davranışlarını ve 

mimiklerini izlemekten anlatılmak istenen noktayı kaçırdılar. Bir diğer 

çocuk grubu ise kendinden büyükleri kolay kolay kabullenemeyendi.  Farklı 

farklı kişiliklerin olduğu böyle bir ortamda doğru iletişimi sağlamak hiç de 

kolay olmadı. Onlarla kurulan iletişim esnasında kullanılan bir yanlış kelime 

çocuğun aklında yer edebilir ve bu kötü sonuçlar doğurabilirdi. Bu tarz 

problemlerin yaşanmamasını sağlayan gizli çözümün ise onların karşısında 

oldukça basit bir dil kullanıp aslında onlar gibi çocuk olmaktan geçtiğini fark 

ettim. Bu projeyi planlarken ve süreçte iletişim ve düşünme becerilerim 

oldukça gelişti. İnteraktif sunumu, kukla tiyatrosunu ve sonraki aşamaları 

yaratıp tasarlarken nasıl bir dil kullanacağımı, onlara nasıl hitap edeceğimi, 
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neyi nasıl söyleyeceğimi düşünmek; çocuk gözünden dünyaya yeniden 

bakmaya çalışmak ve süreçte onlarla geçirdiğim vakit, edindiğin 

deneyimlerdi bu becerilerimi geliştiren. Ayrıca daha önce çocuklara ilişkin 

hiçbir deneyimim ve yaşantımın olmamasının ardından yaptığım bu proje 

çocuklara bakış açımı ve onları anlayış biçimimi değiştirdi.  
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NE KAZANDIM? 

       Öz-yönetim becerilerinden organizasyon ve dönüşümlü düşünme 

becerileri bu projeyi yaparken geliştirdiğimi düşündüğüm ATL 

becerilerinden, yani daha önce de bahsettiğim gibi, başarılı bir projenin 

oluşmasındaki yapı taşı olan süreç kontrolü. Organizasyon ve planlama 

sürecinin projenin temelini oluşturuyor olduğu bilinen bir gerçek. Ben de bir 

plan yapıp, onun üzerinden süreci takip etmeseydim bu projeyi istediğim 

nokta olan, başarılı sıfatını hak etme noktasına ulaştıramazdım. Ayrıca 

zamanın kıymetini bilen bir birey olarak bu proje ile de zaman ve stres 

yönetimi becerilerimi geliştirdim. Bir Pre-IB öğrencisi olarak sürecin verimli 

geçirilmesi gerektiğini bir kez daha anlamış oldum. 

       Odak noktası çocuk olan bu projede, kukla gösterisi hazırlamak, 

etkileyici bir sunum yapmak ve bir klip çekimi gerçekleştirmek kuvvetli 

sosyal ve iletişim becerileri, aynı zamanda yaratıcı düşünme becerilerini 

gerektirmektedir. Her ne kadar yaratıcılık ve iletişim becerilerime güvenerek 

girişmiş olsam da bu işe, projenin her aşamasında yaratıcı bakış açımın 

genişlediğini ve çocuklarla aramda oluşmuş olan sosyal bağın kuvvetlendiğini 

hissettim.  Tüm bunlarla bağlantılı olarak IB öğrenen profili özelliklerinden 

iletişim kuran, düşünen ve dönüşümlü düşünen profil özelliklerimi 

geliştirdiğimi düşünüyorum. İşte tam da bu noktada başarılı sözcüğü, 

projenin bana kattıklarıyla anlam kazanıyor. 

 

NE KAZANDIRDIM? 

 Süreç boyunca başarı getiren adımları özenle ve sabırla attım. Amacımı 

belirlerken bilinçli bir Atatürk evladı olarak toplumdaki problemlerden yola 

çıktım ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yolunda küçük gibi gözükse de 

oldukça büyük bir adım attım. Çocukların geleceğe şekil vereceği, umut 

verici bir gerçek olduğundan onların bilinçlenmesini sağlamak için adımlar 

attım hep. Farkındalıkları yüksek, çevresindeki insanları kız erkek diye 

sınıflandırmadan değerlendiren bireyler yetiştirmek için giriştiğim bu proje 
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ile  başarılı bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Beni başarı kriterlerimin üzerine 

çıkaracak olan bu projeyi harcadığım emek ve hedefe giden yoldaki azmime 

borçlu olduğum kanaatindeyim. Cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık 

yaratılırken en etkili yaş grubunun çocuklar olacağını düşündüm. Bir daha 

böyle bir projeye girişseydim yine aynı adımları takip ederdim. 

       Küresel bağlamı “Adalet ve Gelişim” olan bu proje ile, aslında kız-erkek 

eşitliği düşüncesinin bireyin doğumundan itibaren var olduğunu ancak 

zaman içerisinde bireyin de büyümesiyle kültürel ve çevresel faktörlerden 

dolayı bu düşüncenin unutulduğu ve yok sayıldığı fikrine ulaştım. Çocuklar 

yeryüzünün melekleridirler, kalpleri temizliği, zihinleri eşitliği yani adaleti 

savunan melekler… Yürekleri eşitlik diye çarpan, akılları daima doğru yolu 

gösteren bu canlılar nasıl olurda kız ve erkeğin eşit haklara sahip olmadığı 

düşüncesine sahip olabilir. İşte tam da bu noktada çocuklar, büyüme 

yaşlarında, çevrenin ve kültürün baskısı altında kalabilecekleri bu gelişim 

dönemlerinde bizler tarafından aydınlatılmalı ve  doğru yola 

yönlendirilmelidirler. Onların bakış açılarını genişlettiğimiz an gelişimlerine 

dokunmuş olacak ve aslında gelecek nesile yol göstererek toplumumuzun 

geleceğine katkıda bulunmuş olacağız, aynı bu projede olduğu gibi… 
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