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PROJE BİLGİ FORMU 

Projenin Adı Araştırıyorum Çünkü Merak Ediyorum 

Projenin 

Süresi 
8 Ay ( Ek  im 2015 – Mayıs 2016) 

Projenin 

Maliyeti 
0 TL (Mevcut materyaller ve mevcut insan gücü) 

Hedef Kitle 125. Yıl Anaokulunda eğitim görmekte olan öğrenciler ve velileri 

Nihai 

Yararlanıcılar 

125. Yıl Anaokulunda eğitim görmekte olan öğrenciler, velileri, öğretmenleri ve 

içinde yaşanılan toplumun tüm kesimleri 

Projenin 

Gerekçesi 

Özellikle son dönemde hızlı gelişen ve toplumun tüm kesimleri tarafından yaygın bir 

şekilde benimsenen teknoloji ve araçları bilgiye ulaşmayı daha kolay bir hale 

getirmiş ve bu da kolay elde edilenlerin hem kıymetinin anlaşılmasında hem de 

sürdürülebilirliğinin tesisinde çoğu zaman bir engel teşkil etmiştir. Teorik bilgi 

aktarımları yada sınırlı uygulama imkanları ; öğrenenlerin ve özellikle de erken 

çocukluk dönemindeki bireylerin bilgiyi kullanma, bilgiden bilgi üretme ve bilgiyi 

yaygınlaştırma kazanımlarının önünde büyük bir engel teşkil etmekte araştırmacı ve 

sorgulamacı girişimlerini ve gelişimlerini istenilen düzeylerde desteklememektedir. 

Bu yüzden eğitim öğretim ortamlarında çocukların farklı yönlerinin okul ve aile 

temelli yenilikçi yöntemlerle yaparak ve yaşayarak sürekli gelişim içerisinde 

desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Projenin 

Amacı 

Projemizle öğrencilerimizin öğrenme süreçlerinin kalitesinin artırılması ve bu 

süreçlerde elde edilen bilginin daha kalıcı ve üretilebilir olmasının desteklenmesi 

hedeflenmektedir. 

Projenin 

Temel 

Faaliyetleri 

* Okul yönetimince projenin onaylanmasının ardından öğretmenlerle bir toplantı 

yapılarak yürütülecek faaliyetler ilişkin kararların alınarak iş bölümünün yapılması. 

* Öğrencilere ve velilere proje tanıtım etkinliklerinin yapılarak ilgi istek ve 

yetenekleri doğrultusunda araştırma proje konularının öğrenci-veli-öğretmen 

işbirliğinde belirlenmesi. 

* Belirlenen proje konularının izleme yönlendirme ve değerlendirme esaslarının 

öğretmenlerle belirlenerek iş ve işlemlerin bu kriterlere göre yürütülmesi. 

* Tamamlanan araştırma projelerinin öğretmenlerce belirlenen takvim 

doğrultusunda okul birimlerinde sunumlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli 

tedbirlerin ilgililerce alınması 

Projeden 

Beklenen 

Sonuçlar 

* Okulumuzdaki öğrenme ortamlarının kalitesi desteklenmiş olacaktır. 

* Öğrencilerin öğrenme süreçleri okul ile sınırlı olmayıp okul dışı ev ve benzeri 

farklı ortamlara da taşınmış olacaktır 

* Öğrencilerin öğrenme süreçlerine sadece öğretmen rehberliğinde değil veli, 

öğretmen ve çevre işbirliğinde destek sağlanmış olacaktır. 

* Öğrenciler öğrenme süreçlerinde yalnız okul ve aile ile değil içinde yaşadıkları 

çevre ve bileşenler ile de iletişim ve etkileşim içinde olma fırsatı bulacaklardır. 

* Öğrencilerin çalışmalarını veli katılımlar ile sunmaları 



 

“ARAŞTIRIYORUM ÇÜNKÜ MERAK EDİYORUM!” 

                 PROJE ÇALIŞMASI  

  

Projeden Sorumlu Kişi    : Ben ...............................  

Projede yararlanılan Kaynaklar  : Ailem ve çevrem  

Projeyi finanse eden kişiler   : Annem ve babam  

Projede kullanılacak malzemeler : Fotoğraf makinesi, boya kalemleri, 

         birazcık zaman ve hayal gücü  

Projenin amacı     : Merak ettiğim, araştırdığım ve 

  keşfettiğim bilgileri, yani projemi; 

  belki onlar da merak ediyorlardır diye 

  sınıfımdaki arkadaşlarıma anlatmak, 

  onlarla paylaşmak... 

  

Proje Konusu     : En çok merak ettiğim, araştırmak 

  istediğim şey: ........................... 

 ............................................. 

  



                  

 


