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A
Açık Sınıf: A�leler�n sınıfa davet ed�lerek sürece akt�f katılım gösterd�ğ�, çocuklarla b�rl�kte  öğrenme süreçler�n� deney�mled�kler� zamanlardır.
A�le Görüşmeler�: Öğretmen ya da vel� tarafından talep ed�len, a�len�n evde  ve öğretmen�n okulda çocuk hakkında gözlemled�ğ� süreçler�n
tartışıldığı 30 dak�kalık görüşmelerd�r.
A�le Katılımları: Çocuğun ebeveynler�n�n, okuldak� eğ�tsel sürece katılmalarıdır.   
Alan Gez�s�: Çocukların araştırma, gözlem yapma, keşfetmes�ne yardımcı ve merak duygusunu öne çıkaran, gözlem yoluyla b�lg�y� doğrudan ya
da dolaylı olarak elde ett�ğ� süreçlerd�r.       
Almanak: Yıl �çer�s�ne yürütülecek olan tüm akt�v�teler�n tar�hler�n�n ve �çer�kler�n�n açıklandığı, okul �ç� ve okul dışı genel kuralların, okul m�syon
ve v�zyonunun anlatıldığı el k�tapçığıdır.  
Anektod Kaydı: Çocukların gün �ç�nde yaptıkları olumlu ya da desteklenmes� gereken davranış ve becer�ler�n sıklık, m�ktar, ş�ddet, zaman ve yer
başlıklarının yer aldığı gözlem sürec�n�n tak�p formudur.      
Anne Baba Okulu: A�leler�n çocuk gel�ş�m�, ps�koloj�s� ve çocuğu �lg�lend�ren d�ğer konularda alanında uzman k�ş�lerden konferans veya sem�ner
g�b� konuşmalar �le b�lg� ed�nmes�d�r.
Aylık Plan: Öğretmen�n değerlend�rme formları ve anetkod kayıtlarından yola çıkarak b�r sonrak� ay �ç�n öğren�lmes� hedeflenen kazanım ve
göstergeler�n, sosyal etk�nl�kler�n ve doğadak� süreçler�n bel�rlend�ğ� ve çocukların keşfetmeye yönlend�r�ld�ğ� taslak plandır.
Aylık  Sınıf Toplantıları: Her ayın �lk haftası olacak şek�lde Ek�m ayında başlayan ve Haz�ran ayında b�ten toplantılardır. Sürec� öğretmen�n
yürüttüğü toplantıda, okul yönet�m�n� tems�len rehberl�k zümres�nden b�r k�ş� de söyleş�ye eşl�k eder. Değerlend�rme sohbet�n�n �çer�ğ� üç
bölümden oluşur; �lk bölüm b�r öncek� ayın değerlend�rmes�, �k�nc� bölüm �ç�nde bulunan ayın planlamasına yönel�k paylaşımlardan oluşur.
Program �çer�ğ�, özel gün kutlamaları, gez� g�b� dış akt�v�teler ve �steneceklere �l�şk�n paylaşımlar yapılır. Üçüncü aşamada a�lelerden gelen
sorulara cevap ver�l�r. Gerek duyulduğunda, b�reysel görüşme randevusu �ç�n Vel� İl�şk�ler� Sorumlusu’na yönlend�r�leb�l�r.
Atölye Uygulamaları: Çocuğun günü değerlend�rme zamanından sonra, �lg�, �stek ve becer�ler� doğrultusunda seçerek katıldığı süreçlerd�r.  Bu
keş�f sürec�nde çocuk akran öğren�m� dışında farklı yaş grupları �le etk�leş�me g�rer.

B
Baba Kampı: Çocukların dönem �çer�s�nde doğada geç�rd�ğ� sürelerde farkındalık yaratmak, baba �le �let�ş�m� ve çocukla geç�r�len kal�tel� zamanı
artırmak, doğada öğren�len deney�mler� çocukların babalarına aktarması �ç�n yapılan b�r günü kapsayan çocuk-baba akt�v�tes�d�r.
Bez Bırakma R�tüel�: 24-36 ay çocukların ruhsal ve bedensel olarak kend�n� hazır h�ssett�kler�nde bez kullanımının bırakıldığı ve tuvalet
alışkanlığının kazanıldığı bu sürec�n de eğlencel� hale gelmes� adına bezler�n hayava fırlatıldığı, hoşça kal şarkılarının söylenmes� g�b� eğlencel�
etk�nl�kler�n yer aldığı kutlamadır.
B�l�msel Süreç Becer�s�: Gözlem yapma, tahm�n etme, ölçme, hesaplama, graf�k oluşturma, karşılaştırma, sınıflandırma, ver� toplama, kaydetme,
�let�ş�m kurma ve yorumlama g�b� becer�ler� �ç�nde barındıran süreçt�r.
B�reysel Görüşme: A�le ve öğretmen�n yanı sıra rehberl�k b�r�m�n�n de �ç�nde bulunduğu; çocuk hakkındak� gel�ş�msel özell�kler�n, formlar ve
testler�n sonuçlarıyla değerlend�r�ld�ğ� görüşmelerd�r.
B�s�klet Şenl�ğ�: Çocuklarda ve yet�şk�nlerde karbon ayak �z�, sağlıklı yaşam ve sporun önem�ne d�kkat çekmek amacıyla yapılan farkındalık
etk�nl�ğ�d�r.
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Branş Değerlend�rme Toplantısı: Dönem �ç�nde çocuğun seçt�ğ� branş dersler�n�n akışı ve sürec�n değerlend�r�lmes� adına a�le ve ders öğretmen�

�le etk�leş�ml� şek�lde yapılan toplantılardır.  Bu yıl yapılamayacaktır.

Branş Ders� Açık Sınıf Katılım Günler�: Açık sınıftan farklı olarak sürec�n branş dersler�nde gerçekleşmes�d�r.

C - Ç

Cloud Storage Uygulaması: Çocukların etk�nl�k süreçler�nde çek�len fotoğraflarının a�leden alınan resm� �z�nler doğrultusunda e-posta yolu �le

a�lelerle paylaşılmasıdır.

Çember Zamanı: Çocuğun b�l�şsel, sosyal ve motor becer�ler anlamında güne başlamaya hazır olması, gün �ç�nde yapacağı akt�v�te ve süreçlere

karşı merak duygusunun öne çıkarıldığı günlük r�tüellerd�r.

Çocuk Ürün Sunumları: Çocuğun gün �ç�nde ya da farklı zaman d�l�mler�nde yaptığı/tamamladığı ürünler� akranlarına ya da yet�şk�nlere farklı

yöntemlerle sunmasıdır.

D

Dadya: Roma M�toloj�s�’nde dea d�a; büyüme gel�şme tanrıçasıdır.

Dadya Orman Sınıfı Uygulamaları: Çocukların günün bell� zaman d�l�mler�nde ormanda olduğu; planlama, gözlem yapma ve r�sk anal�zler�, öz

düzenleme g�b� becer�ler� kullandığı öğrenme ortamları uygulamalarıdır.

Demokrat�k Sınıf: Kısaca öğretmen�n öğrenme �le �lg�l� (sürec� planlama, k�ş� f�k�rler�n� tartışma yapılacak etk�nl�kler�n ve bu etk�nl�k türler�n�n

bel�rlenmes�, okul ve sınıf kurallarının bel�rlenmes�, yürütülen süreçler�n bel�rlenmes�  g�b�) süreçlerde çocuklarla görev paylaşımı yapmasıdır. Tüm

çocuklar f�k�rler�n� �fade ed�ld�ğ�, f�k�rler�n tartışıldığı ve yürütme aşamasıyla �lg�l� eylemlere döküldüğü sınıf ortamıdır.

D�j�tal Portfolyo: D�j�tal portfolyo çocuğa da�r b�lg�ler�n, çocuklara a�t ürünler�n ve çocukların katıldıkları etk�nl�kler�n v�deo ve fotoğraflarla d�j�tal

ortama aktarılmasını �fade eder.

Doğa Gez�ler�: Çocukların doğayı keşfetmes�, yen� b�tk� ve hayvan türler�n� öğrenmes�, hab�tat, ekoloj�k farkındalık, çevreye saygı g�b� kel�meler�

yer�nde öğrenmes� adına yapılan alan gez�ler�d�r. Dadya’da kış dönem�nde haftanın b�r günü doğa konulu müze eğ�t�mler�, bahar ve yaz dönem�nde

her gün açık alan akt�v�teler� yapılır.

Doğum Günü: Abartıdan uzak, her çocuk �ç�n aynı düzen ve özver�de, sabah ‘İy� k� doğdun’ şarkısı �le başlayan, mutfak etk�nl�ğ� de �çereb�len, kek

yenerek ve l�monata �ç�lerek, fotoğraflarla ve doğum günü r�tüeller� �le süren  eğlencel�  b�r kutlamadır.

Dokümantasyon: Çocukların öğrenme ortamlarından çıkan sohbetler�n, ürünler�n, paylaşımların ve soruların kayıt altına alınıp, anal�zler�

yapıldıktan sonra çocuğun seçt�ğ� �fade b�ç�m� �le ortaya koyma/sunma sürec�d�r. Öğretmen�n b�r sonrak� öğret�m adımını planlarken kullandığı en

öneml� stratej�d�r.

Dönem Başlangıç Kahvaltısı:  Her yıl Dadya’yı oluşturan tüm paydaşların; çocukların, öğretmenler�n, branş ve atölye öğretmenler�n�n Eylül’ün

son haftası ya da Ek�m’�n �lk haftası tanışmak �ç�n b�r araya geld�ğ� eğlencel� b�rl�ktel�kt�r. Bu yıl ne yazık k� yapılamayacaktır.
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Ev Z�yaret�: İht�yaç duyulduğunda çocukları kend� ortamlarında gözlemek üzere yapılan z�yaretlerd�r.

Eylem Günler�: Çocukların günlük hayatlarında olan durumları/sorunları daha somut hale get�rmek  ve bu durumlarla/sorunlarla �lg�l� farkındalık

kazandırmak adına; af�ş- broşür hazırlama, okul �ç� ve okul çevres�ndek� �nsanları/kurumları b�l�nçlend�rme, çocuklar tarafından oluşturulan

sloganlar �le yürüme eylemler�n�n yer aldığı farkındalık günüdür (Susuz Eylem Günü, Elektr�ks�z Eylem Günü, Sıfır Atık Günü, Çevre Günü, Doğada

B�r Gün  g�b�).

Fener Alayı: Yılbaşı seremon�s� �ç�nde yer alan kutlamalardan b�r�d�r.  Çocukların evden get�rd�kler� kavanoz veya cam ş�şeler� boyayarak, okul

çevres�nde şarkılar söyleyerek yürüdükler� ve hazırladıkları yen� yıl kartlarını komşular ve d�ğer mahalle sak�nler� �le paylaştıkları eğlenced�r.

G

Gel�ş�m Ölçekler�: Bel�rl� kr�terler (yaş özell�kler�, gel�ş�m hızı, kavram-kazanımlar g�b�) doğrultusunda çocuğun gel�ş�m�n�n tak�p ed�ld�ğ� ve b�r

sonrak� adımın planlamasında rehber olan nesnel ölçeklerd�r.

Gel�ş�m Gözlem Formları: Her b�r çocuk �ç�n hazırlanan, çocuğun gel�ş�m özell�kler�n�n, davranış ve tutumlarının �zlen�p kayded�ld�ğ� formdur.

Öğretmen, çocuğun gel�ş�m�n� destekleyecek öner�ler� de bu forma kaydeder.

Gel�ş�m Raporu: Her b�r çocuk �ç�n hazırlanan, dönem boyunca farklı ortamlarda yapılan ve Gel�ş�m Gözlem Formu’na kayded�len gözlemler�n,

kontrol ed�len gel�ş�msel özell�kler�n b�rl�kte ele alınmasıyla oluşan değerlend�rmeler �le a�lelere öner�ler�n yer aldığı ve dönem sonlarında portfolyo

�ç�nde a�lelerle paylaşılan b�r gel�ş�msel değerlend�rme raporudur.

Göster Anlat: Çocuğun d�l gel�ş�m�n� destekleyen, önce sınıf �ç�nde, sonra okuldak� d�ğer topluluklar �ç�nde bet�mleme yapmasına yönel�k yapılan

çalışmalardandır. Çocuktan el�ndek� obje/nesne hakkında b�ld�kler�n� kend� kel�meler� �le �fade etmes� beklen�r.

Grup İs�mler�: Çocuğun okula, grubuna a�t h�ssetmes�, �ç�nde bulunduğu yaş grubunu tems�l eden, çocuğun demokrat�k yollarla bel�rled�ğ�

�s�md�r.

Grup/Sınıf Sözleşmes�: Çocukların sürec� yönett�ğ�, okul �ç� ve okul dışında uyması gereken kuralları ve dönem �ç�nde alacağı

sorumluluk/görevler�n bel�rlend�ğ� ve kayıt altına alındığı sözleşmelerd�r.

Günlük Akış:  Çocukların �lg� ve merakları, öğretmen�n öğret�m hedefler� doğrultusunda b�r günlük öğrenme sürec�n�n sözel olarak tartışılıp,

görseller �le  desteklend�ğ� esnek b�r çerçeve plandır.

Gün Sonu Değerlend�rmes�: Çocukların ve öğretmen�n gün �ç�nde yaptığı uygulamaları, kavram ve kazanıma ulaşma durumlarını ve sürec�n

amaca uygunluğunu değerlend�rd�ğ� etk�nl�klerd�r.

Güvenl� Tünel: Okul �ç� alanlarda (merd�ven, �stasyon, yemekhane ve atölye g�r�şler�) ve okul dışı alanlarda (müze ve d�ğer alan gez�s� alanları)

çocukların hareket�n� kolaylaştırmak, güvenl�ğ�n� sağlamak adına çocukların önünde grup öğretmen�, sonunda yardımcı öğretmenler�n yer aldığı

yürüyüş ve bekleme yöntem�d�r.

H

Haftanın Yıldızı: Okula yen� başlayan çocuğun oryantasyon sürec� �çer�s�nde yer alan ve bu sürec� kolaylaştıran b�r haftayı kapsayan b�r

programdır. 5 günlük b�r süreçte çocuğun en sevd�ğ� oyuncakları, k�tapları grubundak� arkadaşlarına sunması ve a�le kahvaltısı �le bu eğlencel�

sürec� sonlandırmasıdır.

Hareket Eğ�t�m� Programı: Okul önces� dönemde çocuğun hareket etme ve hareket üretme becer�s�n� keşfetmes�, �ler�k� yaşamında bazı

becer�ler�n�n temel�n� oluşturması adına alanında uzman k�ş�ler�n ve öğretmenler�n �şb�rl�ğ�nde yürütülen destek programlarıdır.

Hasta Çocuk: Gün �ç�ndek� öğrenme süreçler�ne ve etk�nl�klere sağlık sebeb�yle (ateş, hals�zl�k, alerj�, �shal g�b�) katılamayan ve gün �ç�nde sık sık

ya da sürekl� yet�şk�n desteğ�ne, tak�b�ne �ht�yaç duyan çocuktur. Bu çocukların hem kend� sağlığını �y�l�k hal�ne get�rmes� açısından hem de d�ğer

çocukların sağlığını tehl�keye atmaması sebeb�yle en kısa sürede okuldan alınıp �st�rahat etmes� �ç�n eve götürülmes� gerekmekted�r.

Hazırbulunuşluk: Çocuğun okula geld�ğ�nde ya da her dönem�n başında gel�ş�msel yönden değerlend�r�lmes� ve ardından desteklenmes�

gereken yönler�n tesp�t ed�lerek planlama yapılmasıdır.

İ

İlaç Kullanım Tal�matı Formu: Çocuğa ateş düşürücü �laç ver�leb�lmes� �ç�n doldurulması zorunlu formdur.

İlkokula Hazırlık Sınıfı:  60-72 ay çocukların grup hal�nde, ya da gruplardak� 60-72 ay çocuklarının bel�rl� zamanlarda b�r araya gelerek; sosyal

becer�ler�n çalışıldığı, ek olarak da okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına (fonoloj�k farkındalık, süre yönet�m�, d�nleme ve yorumlama, ses

çalışmaları g�b�) daha sık yer ver�len b�r senel�k eğ�t�m öğret�m sürec�d�r.

İlkyardım: Herhang� b�r kaza ya da yaşamı tehl�keye düşüren b�r durumda, sağlık görevl�ler�n�n tıbb� yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın

kurtarılması ya da durumun daha kötüye g�tmes�n� önleyeb�lmek amacıyla olay yer�nde, tıbb� araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle

yapılan �laçsız uygulamalardır.

İstasyon: Çocuğun mekansal ya da etk�nl�kler arası geç�şlerde grubu �le yer değ�şt�r�rken meydana geleb�lecek kaza ve problem davranışları

önlemek adına bel�rlenen alanda hazır ve güvenl� alanda bulunma/beklemed�r.

Duyu Bütünleme Çalışmaları Destek Programı: Çocuğun alanında uzman k�ş� rehberl�ğ�nde öğretmen ve a�les� �le, 7 duyusunda gel�şme ve

�lerleme kaydetmek adına yürütülen destek programıdır.

E-F

Ekoloj�k Program: Okul önces� çocukların erken yaşta tüket�m alışkanlıkları, �kl�m sorunları, hab�tat, çevre sorunları, doğa kaynaklarını doğru

kullanma, sürdürüleb�l�r eylem planlarını b�lme ve bu konularla �lg�l� farkındalık sah�b� olurken sorumluluk almaya �stekl� olma b�l�nc� g�b� b�r çok

alanda yetk�nl�k kazanmak �ç�n yürütülen programların tümüdür.

Ekoloj�k Okul (ECO SCHOOL): Eko-Okullar Programı okul önces� �le �lk ve ortaokullarda çevre b�l�nc�, çevre yönet�m� ve sürdürüleb�l�r kalkınma

eğ�t�m� vermek �ç�n uygulanan b�r programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardak� öğrenc�ler hem çevresel konularda b�lg� ed�n�rler, hem de

a�leler�n�, yerel yönet�mler� ve s�v�l toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda b�l�nçlend�rmede etk�n rol alırlar.

EKOP (Etk�leş�ml� K�tap Okuma Programı): Okul önces� dönemde d�l ve erken okuryazarlık becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k b�r müdahale

yöntem� olarak gel�şt�r�len Etk�leş�ml� K�tap Okuma Programı’nın kısaltmasıdır.
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İstasyon (Sınıf İç�): Çocuğun öğrenme ortamında öğretmen�n bel�rled�ğ� öğrenme hedefler�, çocuğun �lg�s� göz önüne alınarak en az 2 alanda

oluşturulan materyaller� ve sürec�n�n değ�şkenl�k gösterd�ğ� mekanlardır.
K

Kahve Sohbetler�: Eylül ayının son haftası başlayacak Haz�ran ayının son haftası b�tecek şek�lde �k� okulun a�leler� �le b�r arada; 0-2 yaş, 3-4 yaş

ve 5-6 yaş zümreler� olacak şek�lde v�deo konferansla rehberl�k b�r�m� l�derl�ğ�nde a�leler �le gerçekleşen b�r etk�nl�kt�r.  Rehberl�k b�r�m� tarafından;

a�lelerden dönem başında alınan �ht�yaç bel�rleme anket sonuçlarına göre b�r söyleş� programı oluşturulur; bu söyleş�n�n �lk 40 dak�kası b�lg�

aktarımı, 50 dak�kası da a�lelerden gelen sorulara cevap şekl�nde �lerler. Bu toplantılar 1,5 saat �le sınırlıdır. Toplantı sırasında mümkünse kayıt

alınır, toplantı tutanağı formuna �şlen�r.

Kazanım-Gösterge: MEB‘�n 2013 programı �çer�s�nde yer alan 36-72 ay arasındak� çocukların gel�ş�m özell�kler� d�kkate alınarak öğrenmes�

hedeflenen kr�terlerd�r.

K�dsnook: 18-24 aylık çocukların masal yoluyla duyusal oyunlar ve duyusal bütünleme çalışmaları yapılan programı destekley�c� atölye

çalışmalarıdır.

K�tap Kulübü: Çocukların ve a�leler�n n�tel�kl� çocuk k�taplarını tanıması, bu k�tapları çocukları �le etk�leş�ml� şek�lde okuması, kütüphaneden k�tap

alma ve k�tap okuma g�b� alışkanlıkların erkenden kazandırılmasını amaçlayan k�tap paylaşım uygulamasıdır.

Kış Dönem�  Programı: Ek�m�n �lk haftası ve Haz�ran ayının �k�nc� haftasını kapsayan eğ�t�m-öğret�m sürec�d�r.

Konuk Davetler� /Uzman Çağırma: Ay �ç�nde bel�rlenen temalara uygun olarak yaptığı �ş alanı, kullandığı materyaller görev ve sorumlukları g�b�

b�lg�ler� çocukların anlayab�leceğ� b�r d�lle anlatarak, çocukların bu alanlara karşı olumlu tutum gel�şt�rmes�n� hedefleyen öğretmen dışındak�

tecrübel� k�ş�lerd�r.

Kutu Oyun Paylaşım Haftası: Çocuklarda tüket�m yer�ne paylaşma ve sah�p olunan oyuncakları farklı şek�llerde oynayab�lme farkındalığını

aşılamak ve oyuncakta çeş�tl�l�k sağlamak adına, çocukların evden get�rd�ğ� oyuncakları arkadaşları �le paylaştığı ve kurallarını anlattığı ya da

kuralları yen�den bel�rled�ğ� 1-4 hafta arasını kapsayan paylaşım günler�d�r.

M-N

Mecl�sler (A�le/Çocuk/Öğretmen): Demokrat�f katılıma olanak veren toplu görüşmelerd�r.

Merak Ett�kler�m Merkez�: Öğretmen�n gün �ç�nde ve serbest oyun zamanlarında çocukların sohbetler�nden aldığı, çocukların öğretmene merak

ederek sordukları soruların araştırılması ve merak ett�ğ� konu hakkında b�lg� sah�b� olduktan sonra akran, farklı yaştak� arkadaş ya da öğretmen�ne

anlatma/paylaşma sürec�d�r.

Mevs�m Dönümü Etk�nl�kler�: Çocuklarda mevs�m dönümler�ne d�kkat çekmek adına okul dışında yapılan farkındalık etk�nl�kler�d�r. Bu etk�nl�kler

aynı ağaçta dört mevs�m�n �ncelenmes� ya da mevs�m dönümler�n�n �ncelenmes�, doküman oluşturulması veya materyal toplama /gel�şt�rme

şekl�nde olab�l�r.

Mezun�yet: 60-72 ay çocuklarının �lkokula geç�ş sürec� önces�nde yıl �ç�nde öğrend�kler� şarkıları ve r�tüeller� tekrar ederek, a�leler�n de katılımı �le

yapılan eğlencel� süreçlerd�r. Bu süreçte çocuklarla mezun olmak ne demek, �lkokula hazırlık çalışmaları (okul gez�ler�, hayal�mdek� okul-öğretmen

ç�z�mler�, ben öğretmen olsaydım canlandırma ve drama çalışmaları g�b�) yapılır.

M�n�k Tema Programı: T.C. M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı �şb�rl�ğ�nde ve Türk�ye Okul Önces� Eğ�t�m�n� Gel�şt�rme Derneğ�'n�n katkısıyla 2010-2011

Eğ�t�m Öğret�m Yılında okul önces� çocuklarına yönel�k b�r p�lot program olarak başlatılan doğa eğ�t�m� programıdır. Bu program �le M�n�k TEMA

İstanbul Projes�, okulda çocukları sınıflardan çıkararak, evde �se b�lg�sayar ve TV başından kaldırarak doğal alanları keşfetmeye, doğayla anlamlı

b�r bağ kurmalarına ve duyularını kullanarak doğayı keşfetmeler�ne fırsat yaratmayı amaçlamaktadır.

Nöbetç� Sınıf: Okuldak� çoğu öğretmen�n mesa� saat�n�n b�t�ş�yle başlayan karma gruptur. Ar�fe g�b� özel günlerde de açılab�l�r.

O-Ö

Okul Dışarıda Günü: Çocukların daha �y� sosyal  becer�ler kurmasını destekleme, problem çözme becer�s�ne katkı sağlama, takım çalışması,

�şb�rl�ğ� g�b� becer�ler�n desteklend�ğ�, eğlenerek öğrenmen�n olab�leceğ� ve bu süreçler�n sadece okul sınırlarında değ�l, doğada da

yürütüleb�lmes� adına yılda 2 kez düzenlenen farkındalık çalışmasıdır.

Okul İç� T�yatro:  Öğretmenler�n, vel�ler�n ya da b�r t�yatro topluluğunun n�tel�kl� çocuk oyunları serg�lemes�d�r.

Okullarda Orman Programı: Okul önces�, �lk ve ortaokullarda uygulanan, amacı orman eko-s�stem� �le �lg�l� b�lg�n�n ormanın �ç�nde, ormanlara

�nceleme gez�ler� düzenleyerek arttırılması ve deney�mler�n uluslararası düzeyde paylaşılması olan b�r çevre eğ�t�m programıdır.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışması: ‘Okul önces� eğ�t�m�n bütünü �lkokula hazırlık programının kend�s�d�r’ f�kr�nden yola çıkarak çocuklara

�lkokulda öğrenecekler� okuma ve yazmayı öğrenmek �ç�n ön becer�ler�n kazandırıldığı süreçlerd�r. Bu süreçler masa başı etk�nl�kler�nden z�yade

doğada ve doğal materyaller �le (toprak, dal , taş, yaprak g�b�) gerçekleşt�r�l�r.

Okul Postası: Öğretmenler�n b�r ay boyunca çocuklarla �lg�l� hazırladığı dokümanları, duyuruları ve sosyal etk�nl�kler�, okul �dares�n�n ve/veya

okuldak� tüm paydaşların öner�, duyuru ve b�lg�lend�rme yapmak �ç�n kullandığı aylık derg�/ basılı duyuru panosudur.

Okul Sembolü: Çocukların okula ve sınıfına a�d�yet duygusu kazanması adına grubuna a�t olan görseller �ç�nden seçt�ğ� sembol�k kartlardır. Bu

semboller çocukların k�ş�sel eşyaları (çanta, ayakkabılık, askılık g�b�) ve k�ş�sel oyun alanlarında (�stasyon ve merkez geç�şler�nden, ürün oluşturup

bıraktığı serg� alanlarında) kullanılır.

Operasyonel Toplantı: Öğretmenler�n, atel�er�stanın ve rehberl�k b�r�m�n�n haftanın b�r günü okul �ç� �şley�ş�n, planlamaların paylaşıldığı,

çocukların öğrenme süreçler� ve gel�ş�mler� �le �lg�l� f�k�r alışver�şler�nde bulunulduğu toplantılardır.

Orman Sınıfı: Haftanın bel�rl� günler�, bel�rl� b�r alana g�d�lerek, orman pedagoj�s�ne uygun etk�nl�k ve süreçler�n planlanmasıdır.

Oryantasyon-Okula Dönüş Part�s�: Eylül ayının �k�nc� haftasına denk gelen hafta 'Yaza Veda', 'Yen� Döneme Merhaba', 'Büyüdüm' g�b� �s�mlerle

yapılan kutlamalardır. Bu hafta çocuklar, b�rl�kte olmadıkları süreçte yaşadıklarını, gezd�kler�-gördükler� yerler� anlatan b�r pano çalışması yapar,

bunu b�rb�rler�ne aktarırlar.

Oryantasyon Sürec�: Yönlend�rme, kılavuzluk etme anlamlarını taşıyan bu kel�me Dadya‘da okula yen� başlayan çocukların ve a�leler�n,

çalışanların temel  becer�ler kazanması, kend�n� ortama ve eğ�t�m sürec�ne a�t h�ssetmes� ve kuruma uyum sağlaması anlamına gelmekted�r.

Çocuklarda bu süreç b�reysel farklılıklar göz önüne alınarak �lk hafta b�r saatten başlanıp tüm eğ�t�m öğret�m gününü kapsayan ve yaklaşık 1 – 5

hafta arası süren b�r uyum programıdır.



Öğrenme Merkez�: Çocukların serbest oyun oynamaları �ç�n çocukla b�rl�kte oluşturulan alanlardır.

Öğretmen: Çocukların �lg� ve �stekler� gözlemleyen çevrey� 3. öğretmen olarak düzenleyen, çocuklarla sürece katılırken planlamasını yapan

k�ş�d�r.

Öğretmenler Günü: Çocukların okulda bulunan öğretmenlere grup olarak res�m, şarkı g�b� hazırlıklar yaptıkları ve paylaştıkları gündür. Dadya'da

et�k olarak çalışanlar, çocuklardan ve a�leler�nden sembol�k, madd� değer� olmayan k�tap, ç�çek, ç�kolata g�b� hed�yeler, �daren�n onayı �le kabul

edeb�l�rler. O gün okul 16:30’da kapatılır.

Örüntü: Örüntü, b�r nesne ve ya olay kümes�ndek� elemanların ardışık olarak düzenl� b�r b�ç�mde b�rb�rler�n� tak�p ederek yen�lenmes�d�r (mav�-

kırmızı-sarı-mav�-kırmızı-sarı g�b�).

Özel Gün Seremon�ler�:  Bayram g�b� günlerde a�lelerle b�rl�kte yapılan kutlamalardır.

P

P�azza (Toplanma Alanı): Çocuklar okula gel�ş� saat�nden kahvaltıya kadar olan süreçte; serbest zaman oyun etk�nl�kler�n�n, çember zamanı ve

d�ğer r�tüeller�n yapıldığı ve tüm okul �ç�n en ulaşılab�l�r b�rleşme alanıdır.

P�jama Part�s�: Okuldan ayrılacak anasınıfının o gecey� okulda geç�rd�ğ� sürec�n adıdır.

Portfolyo: Çocuğun etk�nl�ğ� yaptığı anı, o ana a�t duygusunu hatırlamasına ves�le olan, öğrenme sürec�n� olumlu yönde güçlend�ren dosyalardır.

Bu sayede çocuklar öğren�rken, öz farkındalıkları gel�ş�r, yaptıklarını gururla anlatırken, hatırlar, anal�z eder, öğrenmey� gerçekleşt�r�r, öz

değerlend�rme yaparlar. Portfolyolar, performans odaklı b�r değerlend�rme aracı değ�l, olumluya odaklanan b�reysel gel�ş�m�n �zlend�ğ� b�r

dosyalama yöntem�d�r.

Portfolyo Paylaşım Günler�:  Çocukların öğrenme süreçler�n� ve bu süreçte kazandıkları deney�mler�/ ürünler� a�le ve akranlarına kend� seçt�kler�

yöntemler �le paylaştığı gündür.

Proje Sunum Günler�: Merak ed�len konu üzer�nde der�nlemes�ne çalışılırken, çocuğun yüz d�l�n�n kayıt altına alınarak, yapılan çalışmaların serg�,

sunum, açık sınıf, a�le etk�nl�ğ� g�b� yollarla vel�lere aktarımıdır. Bu yıl sunumlar, çevr�m�ç� toplantılarla gerçekleşt�r�lecekt�r. 

Proje Sürec�: Çocukların �lg�, �stek ve �ht�yaçları doğrultusunda; öğretmen�n süreç �ç�nde yaptığı gözlemler� b�rleşt�rerek yen� b�r b�lg�y� araştırma

ya da sah�p olduğu b�lg�y� gel�şt�rme süreçler�n� kapsar. Çocukların meraklarıyla başlayan proje çalışmaları; çocukların çok �lg� duydukları b�r konu

üzer�ne yoğunlaşarak, araştırma, alan gez�s�, gözlem, tahm�n, karşılaştırma, sınıflandırma g�b� çalışmalarla başlar. Regg�o’da aslolan çocuğun 100

ayrı d�l� olduğu �ç�n oyun, dans, dev�n�m, seram�k, res�m, müz�k ve drama çalışmalarında sürec� fotoğraf, çalışma sayfaları ve v�deolarla kayıt altına

almaları ve değerlend�rme yaparak sonlandırmaları �le devam eder. Bu değerlend�rme; çocuklar ve grup l�derler� tarafından serg�, sunum, oyun,

dans, panel şekl�nde vel�lerle paylaşılab�l�r.

Provokasyon: Çocukların merak duygusunu harekete geç�rmey� hedefleyen planlamadır.

S

Serg�: Çocuğun süreç �ç�nde yaptığı özgün ürünler�, bell� b�r alanda arkadaşları ve a�leler� �le paylaşmasıdır. Bu yıl serg� yapılamayacaktır.

Sınıf Geç�ş Toplantıları: Grup öğretmen�, rehberl�k b�r�mler�n�n (çocuk gel�ş�mc�, sosyal h�zmet uzmanı, ps�kolog) çocukların gel�ş�m ve ürün

portfolyolarını göz önüne alınması sonucunda yapılan gruplar arasındak� değ�ş�md�r.

Sosyokras�: Sosyokras�, b�r organ�zasyonun veya topluluğun yapılanması, yen� f�k�rler üretmes�, f�k�rler� elemes�, f�k�rler arasından terc�hler

yapması �ç�n kullanab�leceğ� b�r çerçeved�r. Sosyokrat�k prat�k, b�r d�z� �lke çerçeves�nde, tanımlı roller ve �şlemler vasıtasıyla çalışır.

Sosyokras�n�n d�nam�k yönet�m prens�pler� herkes�n karar alma süreçler�ne katılmasını sağlar; herkes�n f�kr� eş�t derecede değerl�d�r.

Swot Anal�z�: Çocuğun gel�ş�m�ndek� tehd�tler�n, güçlü- zayıf yönler�n ve

fırsatların göz önüne alınarak değerlend�r�lme sürec�d�r.

U

Uçurtma Şenl�ğ�: Okulumuzda zaman zaman a�lelerle yapılan etk�nl�kt�r.

V-Y

Vel� Hattı: Çocukların günlük sürec�n�n anlatıldığı, yemek ve uyku g�b�

özbakım becer�ler�ndek� özel notların g�r�ld�ğ�, duyuruların ve hatırlatmaların

yapıldığı, özel notların a�leye �let�ld�ğ� çevr�m�ç� s�stemd�r. Bu s�stem�n asıl

amacı vel�-okul-öğretmen �l�şk�s�n� da�m� olarak akt�f tutmak ve bu

paylaşımların m�n�mum süre �ç�nde karşı tarafa �let�lmes�n� kolaylaştırmaktır.

Yaz Dönem� (Yaz Okulu Programı): Çocukların kış dönem�n� b�t�rd�kten

sonra, karma gruplarla daha çok sosyal becer�ler, özbakım becer�ler�, günlük

yaşam deney�mler� ve farklı yaş grupları �le öğrenmey� temel alan okul �ç� ve

okul dışı öğrenme süreçler�d�r. 

Yen� Yıl Kutlamaları: Çocuklarla geçen zamanı somutlaştırmak ve o yıl �ç�n

b�r�kt�r�len güzel anılara b�r tanes�n� daha eklemek adına; serg�, öğle yemeğ�,

part� ve �steyenler�n hed�ye çek�l�ş�ne katılarak doyasıya eğlend�ğ� kutlamadır.

Çocukluğun tekrarı yok, bırakın doyasıya yaşasınlar!

DADYA SÖZLÜĞÜ

5

      Z        

Zümre B�rl�ktel�ğ�:  Okul �ç� ve okul dışı akt�v�teler, kutlama ve özel günlerde yakın yaş gruplarının (3-4/5-6 yaş) sürec� b�rl�kte planlaması ve

yürütmes�d�r.

Zümre Toplantısı: Okul �ç�nde bel�rlenen b�rb�r�ne yakın yaş ve gel�ş�m grubu öğretmenler�n�n b�t�r�len ayın değerlend�r�lmes� ve gelecek ayın ve

b�rl�kte yürütülecek sosyal etk�nl�kler, özel günler ve gez�ler g�b� başlıkları tartışmak adına yaptığı toplantılardır. Bu başlıklar dışında rehberl�k

b�r�m� ve okul �ç� d�ğer çalışanların da f�k�rler�/gözlemler� alınarak gel�ş�m sürec� anal�zler� yapılır.



Çocukluğun tekrarı yok, bırakın doyasıya yaşasınlar!

Çocukları b�lg� �le doldurmak değ�l derd�m�z; öğrenmey� sevs�nler, meraklarını y�t�rmes�nler, kend� meraklarının peş�ne düşsünler… B�z

herhang� b�r şey öğretme telaşında değ�l�z; çocukları çocukluklarıyla baş başa bırakıyoruz, ger�s� gel�yor. 

Her çocuğun yolu ayrıdır; �lk kural çocuğun öğrenme hızına ve yöntem�ne saygı!

B�rl�kte günler�n� planlayıp oynarken, sofra kurup, yataklarını açarken hayatı deney�ml�yorlar. Okulda her �şler�n� kend�ler�n�n

yapmasını, her problem� kend�ler�n�n çözmes�n� destekl�yor ve onlara güven�yoruz.

Bu okulda en öneml� etk�nl�k oyundur.  Bu sürec� çocuklar planlar ve sürdürür.

Pas�f öğrenme metodlarını redded�yor, her çocuğun farklı konuları araştırarak, deney�mleyerek �çselleşt�rmes�n� önems�yoruz.   Ama

�st�yorsa...

Öğretmenler�n yaptığı/yaptırdığı ürün ve ezber sonuçlu etk�nl�klere hayır!  Her çocuk aynı resm� ç�zemez, aynı ürünü çıkaramaz.

Çocuğun gel�ş�m�n�n kend� �ç�nde değerlend�r�lmes� öneml�; çocuğunuz bu okulda k�mse �le karşılaştırılmayacaktır.  

En güzel öğrenme ortamı doğa! Oyuncağa gerek yok; her durumda, her havada uygun kıyafet �le doğaya…

Çocukların üşüdüğünü, terled�ğ�n�, doyduğunu, acıktığını b�lmemes� ne acı! Bırakalım h�ssets�nler! Ayakkabısını, t�şörtünü ters

g�yd�yse fark etmes�n� sağlayın ama lütfen değ�şt�rmey�n. Yoksa nasıl öğrenecekler!

İnanıyoruz k�; gel�ş�m�n, �lerlemen�n olmadığı yerde, durmak ve ger� düşmek kaçınılmazdır. Ayrıca teknoloj� okur yazarlığını kabul etsek

de, es�r� olmayı redded�yoruz.

Yoğurt fabr�kasına, ç�l�ng�re, marangoza, müzelere, serg�lere, karakola, kısacası hayatın tam da �ç�ne yapılan gözlem gez�ler�,

Yaz-kış doğa etk�nl�kler�; kend� seç�m�n� yapan, üstü k�rlenen, toprakla barışık çocuklar,

Merak uyandıran sorular sorarak akt�f öğrenmeye, düşünmeye yönelten grup l�derler�, 

Eğ�tsel etk�nl�kler�n, çeş�tl� ölçme değerlend�rme tekn�kler� kullanarak doğrulanması,

Yıl sonu göster�s� yapmayan b�r okul; tüm yıl boyunca eğlencel� etk�nl�kler,

Performans kaygısı gütmeyen atölye çalışmaları,

A�leler�n ve çalışanların etk�n katılımını, eğ�t�m�n� önemseyen okul yönet�m�,

Yuvarlak olmayan net cümleler, çözüme odaklı yaklaşım. Ve tab� k� her zaman önce çocuklara saygı…

Çocukluğun tekrarı yok, bırakın doyasıya yaşasınlar!
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MANİFESTOMUZ

NEDEN DADYA ÇOCUKLARI?



Çocukluğun tekrarı yok, bırakın doyasıya yaşasınlar!
7

REGGIO EMILIA İLHAMLI BİR DOĞA OKULU

Regg�o yaklaşımında; teknoloj�n�n amaçlı kullanımı öneml�d�r; çocuklar b�lg�sayarda oyun oynamaz, proje üret�r, araştırma yaparlar.
Buna paralel olarak, okullarımızda gerekl� görülen alanlarda; tepegöz, projeks�yon, b�lg�sayar bulunmaktadır. Bunun yanında; Dadya
Okulları’nda öğretmenler ve konuklar k�ş�sel cep telefonlarını g�r�ştek� alanda bırakır. Ancak öğretmenler�n kullanımında fotoğraf
çekeb�lecekler�, müz�k �ht�yacını g�derecekler�, haberleşeb�lecekler� elektron�k eşyalar mevcuttur.
Dadya Alacaatlı b�namız, Regg�o felsefes�ne uygun ve LEED GOLD sert�f�kalıdır. Okulda; yerden ısıtma, uyku ve yemek odası g�b�
toplu yaşam alanlarında �kl�mlend�r�lm�ş havalandırma s�stem� ve her odada CO2 mon�törü (hava kal�tes� ölçüm c�hazı) ve ısı
göstergeler� devreded�r. Sınıflarda ve yemek salonunda �çme suyu s�stem� ve suyu derecelend�rme (gerekl� yerlerde h�drofor, pompa,
suyu 35 derecede kullanıma verme) ve okulda güneş enerj�s� s�stem� bulunmaktadır; okul kend� elektr�ğ�n� kullanmaktadır. Zayıf akım
altyapısı; hırsız alarm s�stem�, data s�stem altyapısı, telefon-ses-müz�k-anons altyapı ve kablolamaları, �ç denet�m mekan�zması olarak
ortak alanlarda bulunan CCTV kamera s�stem�, yangın algılama ve jeneratör altyapıları tamdır.  Dışarıda b�s�klet park alanları, bahçede
bölgen�n yapısına uygun peysaj da Leed’� destekler n�tel�kted�r.
Dadya Oran b�namız, Regg�o felsefes�ne uygun hazırlanmış ve tefr�ş ed�lm�şt�r. Çatı katında uyku odasında kl�ma s�stem� ve hava
kal�tes�n� �y�leşt�ren, hava tem�zley�c� vardır. Isı s�stem� otomat�k termostatlıdır ve sınıflar, 22-24 derece sıcaklıkta tutulmaktadır. 
B�nada hırsız alarm, data s�stem altyapısı, santral-ses-müz�k anons altyapısı, �ç denet�m aracı olarak kullanılan  CCTV s�stem�, yangın
algılama ve ac�l durum aydınlatma altyapıları tamdır.  Banyolarda ozon�törler etk�nd�r.
Okullarımızda çocukları sınırlamayan, kend� kend�ne yeten b�reyler olmalarına fırsat veren b�r yaklaşım sürdürülmeye çalışılmaktadır. 
Dolayısıyla çocuklar; günlük yaşam becer�ler�n� kazanmaya yönel�k sınıf ve ortam tem�zl�k ve düzen�ne yardım eder, yemek
pors�yonlarını kend�ler� ayarlar, kend� kıyafetler�n� ters-düz kend�ler� g�yerler. Öğretmenler bu alanlarda çocuklara sözel
pek�şt�reçlerle destek olurlar.
Dadya Okulları’nda Regg�o Em�l�a felsefes� gereğ� planlanmış katı b�r program yoktur. Planlar, Eylül ayında yapılan hazır bulunuşluklar
baz alınarak, yaş grubu kazanımları d�kkate alınarak o grubun �ht�yacına göre aylık/haftalık hazırlanmakta, çocukların �lg� ve
meraklarına göre rev�ze ed�lmekte ya da gel�şt�r�lmekted�r. Yan� aynı yaş grubu �ç�n kazanımlar aynı olab�l�r, ancak yöntem, mekan,
oyun, şarkı ve projeler gruptan gruba değ�şmekted�r.  Projeler �lg� ve meraka göre küçük ya da büyük gruba yönel�k olab�lmekted�r.
Kurucumuz Banu Özkan S�yasal B�lg�ler Fakültes� Kamu Yönet�m� 1988 mezunudur ve 2016 yılında Atatürk Ün�vers�tes� Sağlık B�l�mler�
Fakültes� Çocuk Gel�ş�m� Önl�sans Programını b�t�rm�şt�r. 2012-2014 yılları arasında, Hacettepe Ün�vers�tes� Eğ�t�m Fakültes� Okul

Önces� Eğ�t�m� Anab�l�m Dalında okul önces� eğ�t�mde yaklaşımlar, yaratıcılık, erken çocuklukta b�l�m eğ�t�m� �le �lg�l� dersler almış,
aynı anab�l�m dalında öğret�m görevl�s� olan Dr. Ar�f Yılmaz �le b�rl�kte g�tt�ğ� İtalya’nın Regg�o Em�l�a kasabasında Malaguzz�
Merkez�’nde Regg�o Yaklaşımı eğ�t�m ve work-shoplara katılmış, sert�f�kasını almıştır. Dr. Ar�f Yılmaz �lk� 2014 N�san ayında olmak
üzere s�steme �l�şk�n eğ�t�mler�, çalışanlarımıza h�zmet �ç� eğ�t�m kapsamında verm�şt�r/ vermekted�r.

Regg�o Em�l�a’da uygulanan programın felsefes� çocukların sanat ve doğal malzemelerle kend�ler�n� çeş�tl� şek�llerde �fade edeb�lmeler�ne
olanak tanıyarak çocuğu gözlemlemek, tanımak ve gel�ş�m�n� belgelemekt�r. Estet�ğe ver�len önem,  doğanın kapalı alanlara taşınması,
ışık oyunları, davetkar sınıflar, doğal materyaller, yaşanası ortamlar s�ze b�r Regg�o �lhamlı okulda olduğunuzu hemen anlatır. 

Regg�o Em�l�a okullarında okul tüm alanlarıyla b�r bütündür ve bu çevre üçüncü öğretmend�r, çocuğun eğ�t�m�n� destekler.  Çocuklar
meraklarına göre okulun ya da bahçen�n her alanında çalışma yapab�l�r.  Okuldak�  tüm  alanlar  sürekl�  olarak  çocukların  �lg� ve
�ht�yaçlarına göre; öğretmenler ve çocuklar tarafından değ�şt�r�l�r, çocukların projeler�n� destekleyecek şek�lde zeng�nleşt�r�l�r.  Regg�o
Em�l�a yaklaşımında sadece f�z�k� çevren�n değ�l, sosyal çevren�n de öneml� olduğu vurgulanmaktadır. Bu nedenle Regg�o Em�l�a
okullarında yet�şk�nler ve çocuklar arasındak� sosyal alışver�ş� kolaylaştırmak amacıyla bütün çocukların ve öğretmenler�n, d�ğer
çalışanların ve a�leler�n b�rl�kte bulunab�lecekler� p�azza (B�zde Dadya Sokağı) den�len büyükçe b�r alan bulunmaktadır ve her fırsatta bu
alanda b�r araya gel�nmekted�r. Regg�o Em�l�a okullarında çevre çocuğun hayal ve yaratıcılığını destekleyecek şek�lde düzenlen�r;
çocukların fotoğrafları ve res�m, seram�k çalışmaları �le zeng�nleşt�r�l�r. Sınıflarda bulunan panolar �se, çocuklara ver�len değer�n b�r
gösterges� ve d�ğer çocuklarla �let�ş�m kurmanın b�r aracı olarak çocukların yaptıkları çeş�tl� çalışmalarla doludur.

Regg�o okullarında öğretmen kend� de öğrenend�r; �y� gözlemc�d�r; çocukların merak ett�kler� konuları tesp�t ederek,  sürekl� araştırmalar
yapar, sınıfta her gün �lg� çek�c� provokasyonlar hazırlar. Öğrenme sürec�nde öğretmen, kend�n� b�r katılımcı olarak görmekte ve
keşfetmen�n zevk�n� çocuklarla b�rl�kte yaşamaktadır. (Temel ve Dere 1999)  Regg�o okullarında sınıflar tek b�r öğretmene a�t değ�ld�r,
öğretmen okulun bütün eğ�t�m kadrosu b�rl�kte plan yapmakta ve b�rl�kte çalışmaktadır. Haftalık planlama saat�ne, okulun aşçısı ve d�ğer
görevl�ler de katılmaktadır. Görev h�yerarş�s� yoktur, böylece herkes planlama ve çocuklarla �lg�l� d�ğer çalışmalara dah�l ed�lmekted�r.
Bazı merkezlerde, yaklaşık y�rm� altı çocuğun bulunduğu karışık yaş gruplarından meydana gelen gruplar bulunmaktadır. Eğer sınıfta özel
�ht�yaçlara sah�p b�r çocuk varsa (k� her sınıfta bu durumdak� �k� çocuğa �z�n ver�l�r) başka b�r öğretmen daha sınıfa katılmakta ve bu
öğretmen sadece bu çocukla değ�l bütün çocuklarla �lg�lenmekted�r.

Regg�o okullarında çocuklar �se; hem eller�n�, hem de akıllarını kullanarak duygularını katarak, projeler üzer�nde çalışırken mutludur,
çünkü zaten merak ett�kler�, �sted�kler� konular üzer�nde pas�f öğrenme metodlarından uzaklaşarak, kend� �lg� ve merakları doğrultusunda
gözlem yapar, ölçer, sınıflandırır, tahm�nde bulunur, ver�ler� yorumlayarak kend� h�potezler�n� oluştururlar; deneyler yapar, gerek�rse
ulaştıkları sonucu değ�şt�r�rler. Bu bağlamda Regg�o çocuklarının b�l�m �nsanı olduğu söyleneb�l�r. Gel�şt�r�len projelerde çocuklar; fen,
doğa, matemat�k, d�l, sanat, hareket, müz�k, felsefe g�b� d�s�pl�n alanlarını b�r bütün hal�nde ele alırlar.
Bu anlayışla anaokullarımız; Regg�o Em�l�a yaklaşımına uygun olarak, doğal malzemelerle donatılmıştır. Sınıflarda çocukların her tür oyunu
kurab�leceğ� alanlar oluşturulmuş ve yaratıcılıklarını destekleyen ahşap bloklar, taş, malç g�b� materyaller, legolar, b�tk�, hayvan, kozalak,
tel, çeş�tl� tül, kumaş, mandal, esk� mutfak eşyaları, kukla g�b� yapılandırılmamış oyuncak, günlük yaşamda kullanılan gerçek malzemeler
ve doğadan toplanan malzemeler kullanılmıştır. Doğanın tüm b�leşenler�n� olmasa da, yapab�ld�ğ�m�zce ç�çekler, b�tk�ler, hayvanlar
hayatımızın �ç�nde yer almakta, bakımlarını çocuklar üstlenmekted�r. Sınıflar ışık gölge köşeler�, karanlık alanlar, b�tk�ler, akvaryum ve
aynalarla, çocukların eserler�yle, a�le fotoğraflarıyla zeng�nleşt�r�lm�şt�r. Mob�lya ve oyuncakların büyük çoğunluğu ahşap; ahşap olmayan
ürünler CE belgel�, ASTM-F963 normlarına uygun malzemelerd�r. Regg�o �lhamının sürdürüldüğü sınıf dışı çalışmalar �ç�n Doğa
K�tapçığımızı �ncelemen�z� r�ca eder�z.
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17 - 26 Ocak 2020 tar�h�nde okulumuzun kurucusu Banu Özkan, alternat�f okullarla b�rl�kte H�nd�stan'a g�derek alternat�f okul
gez�ler�nde bulundu. Gez�n�n �lk gününde Francesco Kolt�r� tarafından gerçekleşen ''Beden Aracılığıyla Farkındalık'' atölyes�ne
katıldı. Ertes� gün Sr� Aurob�ndo Uluslararası Eğ�t�m Merkez�'nde Montessor� ve d�ğer yaklaşımlarla �lg�l� gözlemlerde bulundu.
Kreshnamurt� Center For Learn�ng yaklaşımı �le �lg�l� sunum �zled�, b�r gün boyunca okulda gözlem yaptı ve gruplara katıldı. Ardından
son yıllarda çok �lg� çeken yaklaşımlarla �lg�l� okulları z�yaret ett�. Aoroh�'de �k� orman okuluna z�yarette bulundu ve bu okullarda b�rer
gün gözlem yapma şansına sah�p oldu. Chenna� Nevada Montessor� okulunda �k� günlük b�r gözlem gerçekleşt�. Bunların �ç�nde en
etk�lend�ğ� demokrat�k ve ç�ftl�k okulu olan Aaroh� O. Campus adlı okuldan es�nt�ler� Dadya'da göreb�l�rs�n�z.
Yönet�c�ler�m�z Banu Özkan, B�rsen Tüzüner, Yasem�n Yıldız ve danışmanımız Serap Antepl� 24-30 N�san 2015 tar�h�nde Rusya’da
Kropth�skaya Montessor� School’da Montessor� Yaklaşımı üzer�ne �ncelemelerde bulunmuş, ardından bu gözlemler�  (yaklaşımlar
arasındak� benzerl�k ve farkları) çalışanlara aktarmıştır. 
Kurumumuz öğretmenler�, Regg�o yaklaşımına geç�ş sürec�nde; yurtdışında Regg�o okullarında öğretmenl�k yapmış çocuk gel�ş�m� ve
eğ�t�mc�s� Dr. El�f Kalkan’dan 2014-2016 yıllarında; her ay h�zmet �ç� eğ�t�m almıştır. 
16-20 Mayıs 2016 tar�h�nde okulumuz öğretmenler�nden Begüm Su Özkan, Gülsüm Sağır ve kurucumuz Banu Özkan alternat�f okullar
konulu eğ�t�m �ç�n V�yana’da önce Avusturya eğ�t�m s�stem� hakkında b�lg� almış, ardından Waldk�ndergartens �s�ml� b�r orman
okulunda, Rudolf Ste�ner Schule Gröbenzell �s�ml� b�r Waldorf okulunda ve K�nder Zentrum �s�ml� b�r Montessor� okulunda uygulamalı
eğ�t�m almış, gözlem yapmış; K�ndergruppe �s�ml� a�le �n�s�yat�f�n� z�yaret etm�ş, Montessor� ve P�kler Pedagoj�s� konusunda
sem�nerlere, ayrıca Ulla von Gemm�ngen çocuklarla müze çalışması konulu work-shop’a katılmıştır.
Eylül 2014-Aralık 2016 tar�hler� arasında Regg�o Em�l�a yaklaşımını esas alan Pedagoj�k Dokümantasyon Projes� kapsamında; b�r
öğretmen�m�z ve b�r �darec�m�z TED Ün�vers�tes�, Hacettepe Ün�vers�tes�, Gaz� Ün�vers�tes� öğret�m görevl�ler�n�n s�stemat�k gözlem,
eğ�t�m ve uygulamaları ve yönlend�rmeler� �le çalışmıştır. (http://www.pedok.org/proje-okullar�/) Bu proje 2017 Mayıs ayında
Sabancı Ün�vers�tes� Eğ�t�mde İy� Örnekler Konferansı’nda Öğretmen�m�z Gülsüm Sağır tarafından sunulmuştur.
Kurucumuz Banu Özkan ve öğretmen�m�z Begüm Su Özkan 5 Şubat-11 Şubat 2017 tar�h�nde Hollanda’da Hollanda Eğ�t�m S�stem�
üzer�ne sem�nere katılmış, Regg�o Ch�ldren’a bağlı Hest�a K�nderopvang Regg�o Em�l�a �s�ml� okulda gözlemlerde bulunmuş, bunun
dışında Jenaplan Atlant�s okulunda Jenaschool teor� ve prat�k eğ�t�m�, Dünyanın sayılı örnek demokrat�k okullarından kabul ed�len De
Ru�mte Demokrat�k Okulunda ve Vr�je School Mareland’da Waldorf felsefes� üzer�ne, devlete a�t Montessor� School’da eğ�t�mlere
katılıp gözlemler yapmış, ardından �zlen�mler�n� çalışanlarla paylaşmıştır.
Banu Özkan, B�rsen Tüzüner, Yasem�n Yıldız ve öğretmenler�m�z El�fcan Sıradaş, Pel�n B�rsen Den�z ve Begüm Su Özkan 3 N�san-10
N�san 2017 tar�h�nde Almanya’da K�ndergarten Nordos Regg�ohaus Le�tung, K�nderschlummerland Göhren, K�te Affenbande, Froebel
Casa Fantas�a g�b� Dünyada �s�m yapmış Regg�o okullarında gözlem yapmış ve uygulama eğ�t�m� almıştır. Ayrıca Strandgut Berl�n ve
K�ta İnselre�ch �s�ml� P�kler okullarında p�kler pedagoj�s� üzer�ne sem�nere katılmıştır.
2017 yılında Ankara Ün�vers�tes� Eğ�t�m B�l�mler� Fakültes� Okul Önces� Eğ�t�m� Anab�l�m Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağlayan D�nçer
tarafından, 4 ay boyunca hafta sonlarını �çeren sınıf yönet�m� konulu eğ�t�m, tüm eğ�t�m kadrosuna ver�lm�şt�r.
Sınıf Yönet�m� ve Erken Çocuklukta B�l�m Eğ�t�m� konulu, tüm öğretmenler�m�ze yönel�k eğ�t�m; Hacettepe Ün�vers�tes� Eğ�t�m
Fakültes� Okul Önces� Eğ�t�m� Anab�l�m dalından Prof. Dr. Bülb�n Sucuoğlu, ve Prof. Dr. Tül�n Güler önderl�ğ�nde 1-2 Eylül 2018
tar�h�nde gerçekleşt�r�lm�şt�r.
2018 yılında Türk�ye’de Regg�o Em�l�a yaklaşımı konusunda yazılmış tek rehber k�tap olan, Okul Önces� Eğ�t�mde Çağdaş Yaklaşımlar-
Regg�o Em�l�a Yaklaşımı ve Proje Yaklaşımı �s�ml� k�tabın da yazarı Doç. Dr. Hat�ce Zeynep İnan �le, Regg�o Em�l�a Yaklaşımı öğretmen
eğ�t�m� konusunda danışmanlık yapması üzer�ne anlaşılmış, 22-23 Şubat 2019’da Regg�o Em�l�a Yaklaşımının �lk modülü olan çocuk
�majı, 22-23 Temmuz 2019’da ortam, öğretmen ve proje yaklaşımı konularını �çeren �k�nc� modülü tamamlanmıştır.
2017 �t�barıyla Regg�o Türk�ye olab�lmek �ç�n D�alogue Regg�o Deutschland ve D�alogue İtaly �le ayrı ayrı yazışmalar sürdürülmekte,
akred�te olma yolunda �lerlenmekted�r. H�zmet �ç� eğ�t�mler sürekl�d�r. B�r öğretmen�n Regg�o öğretmen�ne dönüşümü çok zordur ve
en az �k� yıllık teor�k ve �şbaşı eğ�t�m� gerekl�d�r, ardından sürekl� �şbaşı eğ�t�m� esastır.
Dadya Alacaatlı Kuruluş Müdürü Çocuk Gel�ş�mc� Yasem�n Yıldız, 14-16 Temmuz 2017 tar�h�nde F�nland�ya’da Rajakylan Paıvakot� ve
Lasten Pa�vakot� Ruoholahden Lastentalo/ Daghemmet Ruoholahden Lastentalo’yu z�yaret ederek �ncelemelerde bulunmuş, merak
ed�len F�nland�ya eğ�t�m s�stem� �le �lg�l� b�lg�ler� çalışanlarla paylaşmıştır.
Okulumuz öğretmenler�nden M�ne Büyükyaprak  alternat�f okul örnekler�n� görmek adına, 5-10 Ek�m 2019 tar�hler�nde Almaya
Fre�burg’da gerçekleşen Orman Pedegoj�s�’ne G�r�ş ve Orman Okulları Gez�s�’ ne katılmıştır. Waldk�ndergarten �s�ml� �k� okulda
(Orman Okulu ve Waldorf Okulu)  Orman okulu �le �lg�l� b�lg�ler ed�n�p, uygulamaları yer�nde �ncelem�ş, ardından çocukları
gözlemleyerek orman okulunda çalışan öğretmen arkadaşları �le kısa paylaşımlarda bulunmuştur.
Okulumuz çalışanlarından Begüm Su Özkan, Gözde Öztürk ve M�ne Büyükyaprak,  20-24 Ocak 2020 tar�hler� arasında Forest School 
Educat�on tarafından Bursa’da yapılan Open Awards Derecelend�rme Kuruluşu onaylı  ‘Level 3 School Pract�t�oner Leader Tra�n�ng’ 
eğ�t�m�ne katılmıştır.  Bu eğ�t�m kapsamında orman okulu uygulamaları �le �lg�l� b�lg�ler ed�n�p, ormanda yapılan uygulamalar, araç
kullanımı , r�sk bel�rleme g�b� konularda uygulamalı eğ�t�m alarak Orman Okulu L�der� olma yolundak� �lk eğ�t�m basamağını
tamamlamışlardır.  Şu an hazırlık sürec�nde olan portfolyolarını tamamladıktan sonra 2021 yılında Orman Okulu L�der� olacaklardır.
2020 Pandem� Dönem�'nde Regg�o B�ldung Yönet�m� Kurulu Başkanı Barbara Moser'�n Regg�o ve Doğa, Regg�o ve Sanat,
Oryantasyon ve Çember Zamanı eğ�t�mler�ne öğretmenler�m�zden Gülsüm Sağır, Büşra Evey�k, Gözde Öztürk, M�ne Büyükyaprak,
Erdem Yılmaz, E. Özge Küçüktaşçı, Yağmur Yoğurtçu, Büşra Mem�ş, Merve Gürsel, Cansu Tansu, Hat�ce Işık, Esra Ünlüer, Em�ne
Vural, Merve Özkaya, Kübra Kabasakal, Kübra Öz Sütçü, Aslı Özkoca, Ç�ğdem Aydoğdu, Ayşegül Ersoy ve F�l�z Kont katılmıştır.
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DADYA KÜLTÜRÜ

B�z Dadya’da m�ll� bayramları önemser�z; Atatürk’ü değ�ş�k anlatırız; sonbaharda ağaçlarla �lg�l� h�kayeler�n�, sağlıklı beslenme
konusuna eğ�lm�şken sevd�ğ� yemekler�, tatlıları, hareket ders�nde dansı sev�ş�n�, Zeybek oyununu, ormana g�tt�ğ�m�zde b�r ağacı
kesmemek �ç�n ev�n� taşımasını sohbetler�n arasına sıkıştırıver�r�z. K�tap sevg�s�n�, doğa sevg�s�n�, renkl� k�ş�l�ğ�n� sadece Atatürk
Haftası’nda, Cumhur�yet Bayramı’nda, 23 N�san’da değ�l, her ves�leyle gündeme get�r�r�z.  23 N�san’ı b�z neredeyse b�r hafta kutlarız.
Tüm d�n� bayramlarda da güzel adetler�m�z� sürdürmeye çalışırız. Ar�fe günler� büyükten küçüğe sıraya g�rer, el öper, kolonya sürer�z.
Şeker bayramında çocuklara ç�kolata, kurban bayramında mend�l armağan eder�z. B�z Dadya’da, tüm kültürler� ve o kültürlerde doğan
çocuklarımızı, vel�ler�m�z� onurlandırmak adına farklı ülkeler�n, d�nler�n özel günler�n� de kutlarız.
Dadya'nın mevs�m dönümler�, reçeller, turşular, sebze kurutmalar, tarhanalar ve b�rl�kte yapılan kış hazırlıkları vazgeç�lmez… Hep aynı
ortamlarda, aynı ağaca bakıp dört mevs�m� gözlemey�, b�rl�kte üret�m yapmayı pek sever�z.
Part�ler b�ze �y� gel�yor; her yaz sonu okula dönüş part�s�, bez�n� bırakanların son bez�n� uçan balonla uçurma, büyüdüm sert�f�kası,
emz�k, b�beron bırakma ve yen� yıl part�ler� �ç�n çok özel hazırlıklar yapmaya bayılırız.
Çalışanlarımız b�z�m en kıymetl�m�z; başka örneğ� var mı b�lm�yoruz, �ç h�zmet yönetmel�ğ�m�zde, sözleşmeler�m�zde de var, yıllardır 24
Kasım ve 31 Aralık’ta b�z okullarımızı erken kapatıyor, sıra b�zde d�yoruz. B�z ek�p olarak b�rl�kte yemey�, eğlenmey� de çok sev�yoruz. 
Tutum Yatırım, Enerj� Tasarrufu, Dünya Su Günü, Orman Haftası, Sıfır Atık Günü, Okul Dışarıda Günü, Dadya Doğada, Yerküre Günü

g�b� günler programızda öneml� b�r yere sah�p.
Dünya K�tap Günü, Kütüphaneler Haftası, K�tap Kulübü etk�nl�kler�m�z uzun yıllardır devam ed�yor. Dadya k�tap kulübü; çocukların
k�tap okuma alışkanlığını artırmak ve k�tap satın alınmanın dışında değ�ş-tokuş, ödünç verme g�b� yöntemler�n farkındalığını artırmak
amacıyla yapılan b�r projed�r. Uygulama a�lelere Dadya k�tap kulübü �ç�n alab�lecekler� k�tap seçenekler�n�n duyurulması �le başlar.
Dadya K�tap Kulübü'ne hed�ye ed�len k�taplar kodlanır, s�steme eklen�r ve get�ren çocuk �ç�n uygulama başlar. Uygulama çocukların
k�tapları daha uzun soluklu okuma talepler� sonucunda �k� yıldır Perşembe günü başlamaktadır. Çocuğun okuması �ç�n Perşembe
günü k�tap dosya �çer�s�nde çocuğa ver�l�r ve çocuğa a�t K�tap Kulübü kartına k�tabın adı ve ver�ld�ğ� tar�h yazılır.  Çocuklar Perşembe
günü aldıkları k�tapları Pazartes� gününe kadar okuyup ger� get�rmekted�rler. Ger� get�r�rken, k�tap sevg�s�n� de vurgulamak �ç�n
k�tapların sağlam gelmes� önem taşımaktadır. Çocuk pazartes� günü kapıda duran görevl� k�ş�ye k�tap tesl�m� yapılab�l�r veya
portmanto alanındak� k�tap kulübü sepet�ne koyarak ger� �ade ed�leb�l�r.  Her hafta aynı şek�lde uygulama devam etmekted�r. Yıllardır
yapılan bu uygulama çocuklar tarafından çok sev�lmekte, yen� b�r k�tabın gel�ş� heyecanla beklenmekted�r.
Doğum günü kutlaması �ç�n özel, ancak yıl boyunca tek t�p b�r masa hazırlanarak, kutlama gerçekleşt�r�yoruz. Doğum günler�nde okula
alerj�k olmayan ürünlerle hazırlanmış, kahramanlı obje �çermeyen ev yapımı bas�t pastalar ve gazlı olmayan doğal �çecekler, b�r çeş�t
tuzlu �kramlık göndermen�z� �st�yor, yıllardır söyled�ğ�m�z klas�k doğum günü şarkılarımızı söylüyoruz. Ardından sınıfa çıkıp, bas�t
doğum günü r�tüel�m�z� gerçekleşt�r�yoruz. Oyun şöyle; mav� b�r kurdele tutularak hep b�rl�kte çember olunur; mav� kurdele Dünya’yı
tems�l etmekted�r;  ortaya güneş� tems�len b�r obje konur.  Öğretmen; bugün ..’ın doğum gününü kutlayacaklarını söyleyerek anne ve
babasının çocuklarının doğumunu heyecanla bekled�ğ�n�, doğduğunda çok mutlu olduklarını söyler ve bebekler hakkında çok kısa
b�lg� ver�r; doğum günü çocuğunun doğum fotoğrafını göster�r. Ardından, el�ndek� taşlardan b�r�n� çocuğun el�ne ver�r ve
arkadaşlarına vermes�n� elden ele çemberde tam b�r tur tamamlanmasını �ster, dönüş b�r yılı, çocuğun el�ndek� taş �se b�r yaşı tems�l
eder. Bu kez b�r yaşında b�r çocuğun neler yapab�ld�ğ� konuşularak, doğum günü çocuğunun b�r yaşındak� hal�n�n fotoğrafını
göstererek çocuğun el�ne b�r taş daha bırakarak, taşın tekrar dönmes�n� �ster; bu sırada Dünya’nın güneş�n etrafında döndüğünü,
gece ve gündüzler�n geçerek ayların, mevs�mler�n ve b�r yılın geçt�ğ�n� söyler.  Bu b�r yılın daha geçt�ğ�, b�r yaşının daha b�tt�ğ�
anlamındadır. Çocuk kaç yaşında �se, bu r�tüel ve oyun o kadar kez tekrarlanır, fotoğraflar göster�l�r, taş sayısı arttırılır. B�ten yıl kadar
çocuğun el�nde taş b�r�kt�ğ�nde o günlere a�t fotoğrafları göster�lerek oyun tamamlanır (Bu oyunda Montessor� kutlamasından
es�nlen�lm�şt�r). Ardından öğretemen her çocuğa söz vererek, arkadaşlarına �sted�kler� doğum günü mesajlarını vermeler�n� �ster,
kend�s� de söylenenler� not alır. Doğum günü olan çocuğa sınıf arkadaşlarının hep b�rl�kte armağan hazırlaması �ç�n atölyeye geç�l�r. 
Ardından grup arkadaşları �le yapılan b�r çalışma armağan ed�l�r, masada duran İy� doğdun yazan fotoğrafın yer aldığı hatıra kartına
ve/veya doğum günü armağanına, arkadaşlarının doğum günü mesajları da eklenerek, a�leye �let�lmek üzere saklanır.
Dadya’da mezun�yet, değerlend�rme çember� demekt�r. Süreç değerlend�r�l�r, güzel anılar yad ed�l�r, a�lelerle yemek yen�r ve �y�
d�leklerle a�leler�m�z uğurlanır.  O gün çocuklar �ç�n p�jama part�s� yapılır; eğlence devam eder. Kalan çocuklar daha önce get�rd�kler�
p�jamalarını g�yer, yataklarına nevres�mler�n� serer; gece �ç�n get�rd�ğ� uyku arkadaşı, uyku önces� k�tabı ya da uyku bantlarını hazırlar
(a�leler çocukların uyku �le r�tüeller�n� �çeren b�r mektup yazarak öğretmene �let�r). Bu hazırlık sonrası çocuklar get�rd�kler� fenerler �le
bahçeye çıkarlar ve gece part�s� devam eder. Işık oyunları ve öğretmen�n hazırladığı oyunlar oynanır. Sonrasında kutlama pastası
(çocukların kend� hazırladıkları ya da okulda hazırlanan ev yapımı pasta) kes�lerek yen�r, yatakların olduğu alana çıkılır ve yastık
savaşı, battan�ye altında k�m var g�b� uyku önces� oyunlar oynanır. Ardından çocuklar ve öğretmenler b�rl�kte uyurlar. Gece ev�ne
g�tmek �steyen çocuğun a�les� aranarak b�lg�lend�r�l�r ve �sted�ğ� saatte eve g�tmes� sağlanır. Uyku sonrası sabah kalktıklarında
çocuklar kend� hazırladıkları kahvaltıyı yaparlar ve a�leler� �le eve uğurlanırlar. Mezun�yet seremon�s� son bulur.
Anneler Günü, Babalar Günü, Açık Sınıf Günler�, Proje ve Portfolyo Sunumları, Dadya Doğada Günler�, B�s�klet Şenl�ğ�, Geleneksel
Dadya Kahvaltısı, Susuz ve Elektr�ks�z Eylem Günler�, Vel� Sosyal Sorumluluk Projeler�, Çöp Toplama Etk�nl�kler� 10 yıldır
sürdürdüğümüz, gelenekselleşen Dadya kültürünü oluşturan çalışmalarımızdan bazıları vel�lerle yaptığımız doğa kampları �se, kahve
sohbetler�, günlük atölyeler, haftanın yıldızı uygulamaları �se 2-3 yıldır yaptıklarımızdan.

Dadya varoluşun b�r amacı olduğuna �nanan, ç�çeğ�, böceğ�, hayvanları, ağacı seven, her tür farklılığı zeng�nl�k kabul eden, üret�me
�nanan �nsanların hep b�rl�kte oluşturdukları, gün gün gel�şt�rd�kler� b�r hayal. Değ�ş�m�n  olmadığı yerde, gel�ş�m�n olmayacağına �nanan,
geçm�şe, hatalara sadece gerekl� dersler� çıkarmak �ç�n bakan, �ler�ye dönük bakarken gelenekler�, kültürel öğeler� unutmayanlar
k�ş�lerden oluşuyor. Dadya’nın kend�ne a�t b�r �kl�m� ve kültürü var; kısaca ned�r bunlar?

Not: Bu yıl çoğu etk�nl�ğ�m�z, pandem� neden�yle yapılamayacaktır. Atölyelere II. Döneme kadar ara ver�lm�şt�r. Seçmel�
dersler ve bazı branş dersler� �ptal ed�lm�şt�r.



Çocukluğun tekrarı yok, bırakın doyasıya yaşasınlar!
10

B�z Dadya’da çocukların terc�hler�ne saygı duyarız; kıyafetler�n� ters g�yeb�l�rler, k�rl� kıyafetler�n� çantalarına kend�ler� yerleşt�reb�l�rler,
okulda serg� açıldığında ürününü serg�lemek �stemeyeb�l�rler, b�z tüm bunlara saygılıyız.
Çocukların duygularını �fade etme şek�ller� b�rb�r�nden farklıdır; k�m� çocuk ağlar, k�m� çocuk bağırır, k�m� sev�n�nce çığlık atar ya da
sess�z kalır. Heps� kabulümüz.
Çocukları h�çb�r konuda zorlamayız; branş dersler�n� özend�r�r; ama �stemezse ısrar etmey�z. Yabancı d�l öğrens�n, �y� de konuşsun
d�yorsanız; b�r�nc�l �dd�amızın bu olmadığını söylemek zorundayız.  
Öncel�ğ�m�z her zaman çocuk! İsted�ğ�n�z her zaman rehberl�k ve �dareye ulaşab�l�rs�n�z, ancak çocuğunuzun öğretmen�yle yalnızca
görüşme gün ve saatler� �çer�s�nde �let�ş�m kurab�l�rs�n�z.
Önemsed�ğ�m�z b�r d�ğer konu; doğaya karşı tutumumuz. Okula gel�rken rahat g�y�nmeler�nden tutun da, her hava koşulunda s�zlere
danışmadan rahatça dışarı çıkmalarından, yaz-kış sınıf camlarının haf�f aralık kalmasına, çocukların ceb�nden sürekl� meyve çek�rdeğ�
çıkmasından, gündem� tak�p ed�p, çöp toplama kampanyalarına katılmaya, elektr�k kullanmadan gün geç�r�p, okulda �ş yapmaya
kadar, bu b�r tutum.   Toz, k�r, soğuk sevmezsen�z zor! Çamaşırınız h�ç b�tmeyecek, hazırlıklı olun!
Yağmur, çamur, kar dışarıdayız! Sadece çok uzun b�r zamanı dışarıda geç�receksek sağanak yağmur neden�yle gez� �ptaller�m�z olur;
onun dışında soğuk havalarda da keşfetmeye devam!  
Şunu da unutmayın, çok gezen b�r okuluz; ç�l�ng�re de g�der�z, şant�yeye de, müzeye de, serg�ye de, pazara da… G�tmes�n, okulda
kalsın deme şansınız çok az; çünkü hep dışarıdayız.
Hasta çocuklarımızı okula kabul etmey�z, edemey�z. Bu konuda çok net b�r tutumumuz, kapıda vel� �l�şk�ler� koord�nasyonu ek�b�nden
oluşan sıkı b�r bar�yem�z var.
Kurallar çocukların yüksek yararı gözet�lerek ve deney�mlerden yola çıkılarak oluşturulmuştur, tüm Dadyalılar �ç�n  geçerl�d�r.

KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ

DADYA'DA BİR GÜN

0-24 Ay menüsü, sınıfı, uyku odası ve planı yönetmel�k gereğ� ayrıdır ve değ�şt�r�lemez. Maks�mum 10 çocuk 2 öğretmenden oluşur.

24 ayını dolduran çocuklarımız rehberl�k tarafından yapılan gözlemler sonucu, uygun görülen zaman d�l�m�nde a�leye b�lg� ver�lerek

grup olarak d�ğer gruba alınır.

24-36 Ay Grupları; maks�mum 15 çocuk 2 öğretmen

36-66 Ay Grupları; maks�mum 15 çocuk 1 öğretmen, her katta b�r rehber öğretmen, kat görevl�s�.

Kış Dönem� (1 Ek�m- 15 Haz�ran) Örnek Günlük Eğ�t�m Akışı Örneğ� (36-48 Ay)
Okula Gel�ş                                                                        

Sabah Yürüyüşü                                                                  

Sabah Kahvaltısı                                                                

Çember Zamanı ve Çocuğun Yüz D�l�-Atölyeler            

Bahçede Serbest Oyun                                                     

Rut�n Tem�zl�k- Bakım                                                      

Öğle Yemeğ�                                                                         

Rut�n Tem�zl�k- Bakım                                                      

Uykuya Hazırlık- Uyku (48 aya kadar)                                

D�nlend�r�c� Etk�nl�kler/Masa Oyunları (48 ay üzer�)         

Rut�n Tem�zl�k- Bakım                                                           

İk�nd� Kahvaltısı                                                                   

Etk�nl�k ve Gün Değerlend�rmes�                                         

(Bey�mley�c�, duyuşsal, kazanıma ve günlük yaşama yönel�k sorularla)

Atölye Çalışmaları (Karma Gruplar) BU YIL YAPILMAYACAKTIR

Serbest Oyun-Eve G�d�ş Hazırlıkları                                 

DADYA’DA GRUPLAR
Gruplar, İç H�zmet Yönetmel�ğ�’ne uygun yapılandırılır.  Gruplar; Val�l�k onaylı grup sorumluları l�derl�ğ�nde, A�le Sosyal Pol�t�kalar

Bakanlığı 30 N�san 2015 ve 8 Eylül 2016 Yönetmel�ğ�’ne uygun sayıda oluşturulur ve İl Müdürlüğü’ne b�ld�r�l�r. Çocuklar, yaz aylarında

arkadaşları ve öğretmenler� �le tanışır ve yen� dönem� karşılar. Okulumuzun Ağustos ayında açılması �le, yen� dönem başlar.

08:00  - 08:40

08:30  - 09:00

09:00  - 09:40

09:50  - 11:00

11:00  - 11:40

11:40  - 11:50

12:40  - 15:00 (Zümre B�rl�ktel�ğ�)

DADYA'DA ETKİNLİKLER VE ATÖLYELER
Dadya’da öğretmenler�n ve vel�ler�n sosyal etk�nl�kler�, a�le katılımlarını, gez� programını �zlemes�, gerekl� yasal �z�nler�n alınması, serv�s
g�b� konuların çözümlenmes� �ç�n aylık bas�t b�r plan hazırlansa da, bu planın taslak olduğu; sürec� çocukların yöneteceğ�
unutulmamalıdır. Dadya’da çocuklar sabahtan 16:30’a kadar, grup öğretmenler� l�derl�ğ�nde, kend� �şler�yle, projeler�yle �lg�l� çalışır,
öğrend�kler�n� kend� yöntemler�yle kayıt altına alırlar. Her gün öğleden sonra saat 16:30 �t�barıyla grup öğretmenler� gruplardan çıkarak
b�r sonrak� günün hazırlıkları, zümre toplantıları, b�reysel gözlem çalışmaları yaparken, çocuklar da kend� seçt�kler�, b�l�m, yoga,
fotoğrafçılık, botan�k, K�dsnook, sanat g�b� atölyelere ya da branş dersler�ne katılırlar. Atölyelerde amaç, çocukların gerçekten �lg�
duydukları etk�nl�klere, kend�ler�n�n seçerek katılmasıdır. Atölyeler aylık planlanmakta ve her atölye, haftada b�r kez
gerçekleşt�r�lmekted�r. Bazı atölyeler proje bazlı çalışab�ld�ğ� g�b�, özell�kle yoga, hareket g�b�

12:40  - 15:00

12:40  - 15:00

15:00  - 15:15

15:00  - 15:35 (Zümre b�rl�ktel�ğ�)

15.35  - 16:30

16:30  - 17:30

17:45  - 18:30 (Zümre B�rl�ktel�ğ�)
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bazı atölyeler seans mantığıyla kurgulanmaktadır. Çocuklar ay başında, o ay hang� atölyelere katılmak �sted�kler�n� bel�rlerler. Atölye
öğretmenler� okulumuz öğretmenler�d�r ve onlar da �lg� duydukları alanda der�nlemes�ne çalışarak sürec� planlamaktadırlar. Okullarımızda
her gün 3-4 atölye açılır, çocuklar o gün katılacakları atölyeler� sabah planlama çember�nde bel�rlerler ve katıldıkları atölyelere yaklaşık
b�r ay boyunca haftada b�r gün  katılırlar. Bu yıl ne yazık k�, pandem� neden�yle bazı atölyelere ara ver�lm�şt�r.

DADYA'DA ETKİNLİKLER VE ATÖLYELER

DADYA'DA REHBERLİK
Dadya’da Rehberl�k Zümres�; Hacettepe Ün�vers�tes� Çocuk Gel�ş�m� ve Eğ�t�m� bölümü mezunlarından Yasem�n Yıldız, Şebnem Basmacı
ve İrem Uyar, Ankara Ün�vers�tes� Ps�koloj� mezunu Aleyna Çet�nkaya, Ufuk Ün�vers�tes� Ps�koloj� mezunu Caner Ç�ftç� ve Sakarya
Ün�vers�tes� Rehberl�k Ps�koloj�k Danışmanlık mezunu Günce Kaynarca’dan oluşur.  
Dadya Okullarında her çocuk, sağlığı ve gel�ş�m� yönünden gözlen�r. Grup l�derler� tarafından yapılan gözlemler, her gün Vaka Defter�’ne
not alınır. Rehberl�k Zümres� çalışanları her gün; öğretmenlerle kısa görüşmeler yaparak, karşılıklı b�lg� aktarımında bulunur. Rehber
öğretmenler, sınıflarda, gez�lerde, sosyal alanlarda, bahçede zaman geç�rerek gözlemler yapar, not alır. Bu ver�ler, her ay yapılan zümre
toplantılarında değerlend�r�lerek, stratej�ler gel�şt�r�l�r. Gerekl� �se, uygulanacak müdahale programları ve/veya ölçekler bel�rlen�r. Tüm bu
ver�ler ışığında, senede �k� kez ‘’Gel�ş�m Kontrol L�stes�’’ ve ‘’Gel�ş�m Raporu’’ hazırlanır.

Denver Gel�ş�msel Tarama Test�: Ps�koloj� ve ps�k�yatr�dek� rahatsızlıkların büyük b�r kısmının çocukluk dönem�ndek� sorunlardan
kaynaklandığı b�l�nen b�r gerçekt�r. Küçük çocukların gel�ş�mdek� sapmalar rut�n f�z�k muayene �le güç anlaşıldığından, 0-6 yaş arası
sağlıklı çocuklarda uygulanmak üzere bu test uygulanmaktadır. B�z 0-4 yaş arasındak� çocuklar �ç�n 121 maddel� bu �şlevsel becer�
test�n� uygulamaktayız. D�l gel�ş�m�: D�l gel�ş�m�n temeller�n�n atıldığı ve konuşmanın en hızlı gel�şt�ğ� dönemde �ş�tme, anlama ve d�l�
kullanma �zlen�r. K�ş�sel sosyal gel�ş�m: Özell�kle çocuğun kend�n� �fade etmes� ve toplum �çer�s�nde kend� k�ml�ğ�n� ve k�ş�l�ğ�n�
uygun b�r şek�lde ortaya koyması olarak tanımlanan bu başlıkta �nsanlarla anlaşab�lmes� ve b�reysel gereks�n�mler�n� karşılayab�lmes�
aranır. İnce- kaba motor gel�ş�m: Özbakım, el-göz koord�nasyonu küçük c�s�mler� kavrama becer�s�d�r. Kaba motor gel�ş�m:
Oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak büyük kasların hareket�n� �zlemekted�r.
Peabody Kel�me Anlama Test�: 3-12 yaş arası çocuklara uygulanır. Test 100 res�mden oluşmaktadır. Çocuğun 100 resme bakarak
doğru olarak tanımlaması �sten�r. Aldığı doğru sayısına göre çocuğun d�l gel�ş�m� yaşı ortaya çıkar.
GEÇDA: 0–72 ay Türk çocuklarının gel�ş�mler�n� ayrıntılı olarak değerlend�reb�lecek, eğ�t�m yaşantılarının düzenlenmes�nde ve
çocuklardak� gel�ş�msel ger�l�kler�n erken tanılanmasında kullanılab�lecek b�r gel�ş�m değerlend�rme aracıdır. GEÇDA, Ps�komotor (73
madde), B�l�şsel (60 madde), D�l (60 madde), Sosyal-Duygusal Gel�ş�m (56 madde) olmak üzere dört alt test ve 249 maddeden
oluşmaktadır. Özbakım becer�ler�ne �l�şk�n maddeler �se sosyal-duygusal gel�ş�m alt test�nde yer almaktadır. GEÇDA’nın yaş
aralıklarının bel�rlenmes�nde, gel�ş�m dönemler�ne göre gel�ş�m hızlarının farklılaşması d�kkate alınarak y�rm� b�r alt yaş aralığı
kullanılmıştır. 1–12 aylar arası b�rer aylık, 13–24 aylar arası üçer aylık, 25–36 aylar arası altışar aylık, 37–72 aylar arası �se on �k�şer
aylık per�yotlar hal�nded�r.
TGMD Test Gross Motor Development (Kaba Motor Gel�ş�m Ölçeğ�): Erken çocukluk dönem� temel hareket becer�ler�n�n gel�ş�m�
�ç�n kr�t�k b�r dönemd�r. Büyük kas motor gel�ş�m� olarak tanımlanan yer değ�şt�rme (koşma, atlama, tek ayak sıçrama...) ve nesne
kontrolü (fırlatma, yakalama, ayakla vurma...) hareketler�n� kapsar. Çocuğun motor gel�ş�m düzey�n� ya da hareket becer� gel�ş�m�n�
bel�rlemek �ç�n büyük kas motor gel�ş�m test� uygulanır. Test�n sonucuna göre b�yoloj�k yaş �le hareket yaşı karşılaştırılarak çocuğun
hareket gel�ş�m�ne yönel�k �y�leşt�r�c� ya da gel�şt�r�c� hareket eğ�t�m programı uygulanır.
Marmara İlköğret�me Hazır Oluş Test�: 5-6 yaş arası çocuklara uygulanır. A. Gel�ş�m Formu; Z�h�nsel ve d�l (74 madde), Sosyo-
Duygusal (40 madde), F�z�ksel (23 madde), Özbakım (16 madde) becer�ler�ne a�t toplam 153 maddeden oluşmaktadır. Çocuğun
davranışı yapma sıklığına göre öğretmen veya ebeveynler tarafından doldurulur. B. Uygulama Formu; Matemat�k (rakam tanıma,
arttırma-eks�ltme, setler, renk- şek�l, sıralama: 47 soru), Fen (tümevarım, tümdengel�m, problem çözme: 14 soru), Ses (aynı sesle
başlayan kel�meler, kaf�yel� kel�meler: 8 soru) Ç�zg� (3 soru), Lab�rent (2 soru) çalışmalarındak� başarılarını bel�rlemek amacıyla b�reb�r
çocuk tarafından cevaplandırılacak n�tel�kte hazırlanmış 5 alt boyuttan oluşmaktadır.
Metropol�tan Okul Olgunluğu Test�: Bu test okula yen� başlayanların b�r�nc� sınıf tal�matlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını
sağlayacak olan özell�kler�n� ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Test çocukları anaokulunun sonunda veya b�r�nc� sınıfın
başlangıcında �ncelemek �ç�n kullanılmaktadır.
Frost�g Gel�ş�msel Görsel Algı Test�: 4 yaş 6 ay �le 7 yaş 11 ay arasındak� çocuklara uygulanır, görsel algı sev�yeler�n� ölçer ve görsel
alanda hang�s�n�n gel�şt�r�lmes� gerekt�ğ�n� göster�r.

Öğretmen ve rehberl�k zümres� çalışanları tüm ver�ler� değerlend�rerek, genel değerlend�rmeler yapar ve vel�lerle paylaşır.  Her çocuğun
gel�ş�m� b�rb�r�nden farklıdır; her çocuk hazır olduğunda dener, k�m� zaman zaman desteklenmek �ster.  Her çocuk öğrend�kler�n� farklı
yollarla serg�ler; k�m� dansla, k�m� kumda yaptığı f�gürle, k�m� konuşarak, k�m� şarkı söyleyerek, k�m� evc�l�k oyununda. Öneml� olan onu
yakalamak, onu görmek, görerek çocuğu onurlandırmak... O nedenle b�zler bu ölçekler� sadece çocuğu tanımaya, anlamaya yönel�k b�r
fırsat olarak değerlend�r�yor ve uyguluyoruz.
Vel�ler�m�z�n taleb� �le oluşturulan görüşmeler�n yanı sıra; Anne Baba Okulu, b�reysel a�le görüşmeler�, sınıf kahve sohbetler�, bakım veren
büyük ebeveynler �le yapılan görüşmeler de rehberl�k kadromuzun dönem �çer�s�nde a�leler�m�z �le b�r araya geld�ğ� ve çocuklar hakkında
b�lg� aktarımında bulunduğu, �ht�yaç duyan a�leler�m�ze destek verd�ğ� zamanlardır.  
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ayrıca gerek duyulduğunda, AGTE, İş�tsel Sözel Öğrenme Test�, Sayı D�z�ler� Öğrenme Test�, W�scons�n Kart Eşleme Test�, Raven
Standart Progres�f Matr�sler Test�, Ç�zg� Yönü Bel�rleme Test�, İşaretleme Test�, Görsel Iş�tsel Sayı D�z�ler� Test� B Formu, Stroop
Test� TBAG Formu Ölçekler�, Gesell Gel�ş�m F�gürler� Test�, Res�m Anal�z� ve Oyun Terap�s� de uygulanab�lmekted�r.
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1.      Gel�ş�m Özell�kler�; yaşlara göre gel�ş�m özell�kler�
2.       0-36 Ay Bağlanma Örüntüler� ve Bağımsızlaşma Öner�ler�
3.       Sınır, Sorumluluk, Sorun Çözme, Problem Çözme Becer�ler�
4.       Korku ve Kaygılar; Çocuk Kaygıları ve Mastürbasyon
5.       İlkokula Hazır Oluş 
6.       İlet�ş�m ve İlet�ş�m Yolları; A�le Tutumları, Kardeş Kıskançlığı, Boşanma
7.       Büyük Ebeveyn Tutumları 
8.       Davranış Problemler�; Akran Zorbalığı, Öfke Kontrolü, Tırnak Yeme, Alt Islatma 
9.       Duyu Bütünleme 
10.    Oyun Türler�, Oyun Kurma, Oyun Oynamak mı Oyalamak mı? 
11.    Ekran Kullanımı
12.    Çocuğum ve Çocukluğum

DADYA'DA ANNE - BABA OKULU

DADYA ÇOCUKLARI EL KİTABI 
A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı onaylı Dadya İç H�zmet Yönetmel�ğ� ve güvenl�k, d�ğer tal�mat ve belgeler vel� hattında
açıklanmaktadır. Bu yıl pandem� neden�yle bazılarını uygulayamayacak olsak da, on yılı aşkın zamandır yaşanmışlıkların b�r�k�m�yle kurum
kültürümüzü oluşturan öğeler� kısaltma yapmadan paylaşmak �sted�k.  Bağlı olduğumuz yönetmel�k �ç�n; 
http://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2015/04/20150430-4.htm.

Karşılama-Uğurlama
Dadya Çocukları, 08:00-18:30 arası h�zmet vermekted�r. Son çocuk uğurlama zamanı olan 18:30’a vel�ler tarafından d�kkat ed�lmes�
öneml�d�r.
1. Tam gün 08:00-18:30, yarım gün, 08:00-13:00, geç grup 10:00-16:00 saatler� arasındadır. 36 ay üzer� gruplarda yarım gün ve geç
grup uygulamamız yoktur. Günlük eğ�t�m�n aksamaması �ç�n çocukların alınması gereken saatlere özen göster�lmel�d�r.
2.  24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ve 31 Aralık Günü öğretmen etk�nl�kler� neden�yle okullarımız 16:30’da kapanır, kalan çocuklar okul
bahçes�nde beklemeye alınır.
3. Pandem� süres�nce; okulumuzda; nöbetç� sınıf uygulaması olamayacağından, kahvaltı yapacak 0-36 ay tüm çocukların 08:00-08:40
arası, 36 ay üzer� tüm çocukların 08:00-09:10 arası okulda olması gerekmekted�r. Pandem� süres�nce; her çocuk sadece kend� grubu �le
yemek y�yeceğ�nden, kahvaltı saat�n� kaçıran çocuklara �kram yapılmayacaktır. Kahvaltılarda pandem� süres�nce olab�ld�ğ�nce bahçede
tost, sandv�ç, yumurtalı ekmek, kanepe ya da ortak kullanılmayan pors�yonluk y�yecekler hazırlanacaktır.
4. Kahvaltıya katılmayacak çocukların en geç 09:40’da okulda olması, okula h�çb�r koşulda 10:00’dan geç gel�nmemes� ve olağanüstü
haller dışında 16:30’dan önce, atölyeye katıldı �se, atölye b�tmeden alınmaması kurallarımızdandır.
5. Öğretmenlerle portmantoda uzun sohbet etmen�z�n, kend� çocuğunuz dah�l, tüm çocuklarımız �ç�n güvenl�k zaaf�yet� oluşturacağını,
pandem� sürec�nde �se, hızla ve beklemeden çocuğunuzu tek ebeveyn bırakıp, y�ne aynı şek�lde önceden telefon da ederek tek ebeveyn
hızlı b�r şek�lde almanızı r�ca eder�z.
6.  Çocuklar kayıt formunda yazılmış olan k�ş�ler har�c�nde k�mseye tesl�m ed�lmemekted�r. K�ş�y� tanısak da, s�zden b�lg� gelmeden tesl�m
edemeyeceğ�m�z� hatırlatırız, bu konuda ısrarcı olunmamalıdır. Boşanmış a�lelerde çocuğun ebeveynler�nden b�r� �le görüşmemes�, bu
konuda alınan mahkeme kararının �dareye �let�lmes� �le mümkündür.
Okul Düzen�-Öğrenc� Mülk�yet�
7.  Okulumuza Dadya çantası �le gel�nmes� esastır. E-posta dışında evlere g�decek her tür duyuru, not, fatura vb. çocuk postasına veya
çantanın ön gözüne konmaktadır. Evden öğretmene �let�lenler de çantaların ön gözüne konmalıdır. Öğretmenler�n, çanta kontrolünü
sabah kahvaltı sırasında hızlıca yapab�leceğ� unutulmamalıdır. Ancak pandem� süres�nce çanta kullanılmayacaktır ve �stenmed�ğ� takd�rde
evden herhang� b�r malzeme yollanmamalıdır.
8. Çocuklarımızın kıyafete odaklanmamaları �ç�n, okulda kend� kend�ne kolay g�y�p çıkarab�lecekler�, rahat, sade kıyafetler ve rahat kapalı
spor ayakkabı g�ymeler� öneml�d�r. Genel olarak mevs�me göre kısa ya da uzun kollu penye �çl�k, �nce hırka, kolay g�y�leb�l�r haf�f b�r mont
ve ayakkabı okul �ç�n yeterl�d�r.
9. Yedek olarak, �k� takım �ç çamaşırı, b�r takım eşofman ve b�r bez k�rl� torbası, kullanılıyorsa b�beron ve emz�k �ç�n de ayrı bez çanta,
tarak, toka �ç�n bakım çantası, uyku uyuyan çocuklar �ç�n okulda kalacak şek�lde yastık, nevres�m takımı, alez, last�kl� çarşaf, �nce b�r
battan�ye, p�jama, m�n�k b�r hurç ve bağcıksız okul ayakkabısı; bebek gruplarında �se, yönetmel�k gereğ� kalın yatak koruyucuları,
Ikea’dan alınan STICKAT YATAK CEBİ, bezl� çocuklar �ç�n bakım örtüsü, p�ş�k krem�, bez, ıslak havlu �stenmekted�r.
10. Çocukların doğum günü dah�l; kostüm, süslü, uzun elb�se, topuklu ayakkabı g�ymemeler�n�, maske, peler�n takmamalarını r�ca eder�z.
11. Çocuklara okula gel�rken, madd� değer� yüksek olan veya r�sk yaratan kolye, küpe g�b� süs eşyaları takılmamasını, g�ys�lerde kopup
r�sk oluşturacak aksesuar kullanılmamasını r�ca eder�z.
12. Bahçe ve orman etk�nl�kler�nde kullanılmak üzere bu yıl b�z okul olarak tulum yaptırmayı planlamaktayız. Ertes� yıl vel�ler arasında
�k�nc� el satış ya da değ�ş�m�n de mümkün olab�leceğ�n� umuyoruz. Yağmur botlarını ve kışın kar botunu yıl boyu kalmak üzere okula
yollamanızı r�ca edeceğ�z (Eylül’den 29 Ek�m’e kadar yağmur botu, ardından 23 N�san’a kadar kışlık bot, ardından yağmur botu; Haz�ran-
Eylül arası Crocs).
13. Okulda öğretmenler cep telefonu kullanmamaktadır. Fotoğraf çek�m� sadece öğretmenler tarafından okul mak�naları �le ya da �dare
tarafından okul cep telefonu �le yapılmakta ve saklanmaktadır. Okula herhang� b�r nedenle gelen vel�ler�n de çek�m yapmamasını, h�çb�r
alanda paylaşmamasını r�ca eder�z.
14. Okula gelen tüm k�ş�sel eşyalara �s�m yazılmalıdır. Yedek kıyafetlere, k�ş�sel bakım malzemeler�ne ve nevres�mlere, yastık ve
yorganlara �s�m yazılmaması hal�nde karışıklık olması kaçınılmazdır.
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Öğretmenler �s�ms�z yedekler�, ger� yollayarak vel�lerden �s�m yazılmasını �steyeb�l�rler. Rut�nde yedekler ve kullanılacaksa mataralar,
günlük olarak çantalarda g�d�p gelmekted�r. Ancak pandem� sürec�nde Cuma günler� yedek get�r�lmes�n� r�ca ed�yoruz. Pandem�
sürec�nde çocukların postalarından m�nderler�ne, yataklarına fotoğraflı �s�ml�kler hazırlanmıştır ve �s�ms�z h�çb�r eşya okula kabul
ed�lmeyecekt�r.
15. H�jyen kuralları göz önüne alınarak öner�len t�pte matara ya da suluk bu süreçte her gün 60 derece sıcaklıkta bulaşık mak�nasında
yıkanacaktır.
16. Çocukların okula, anne baba t�şörtü/gömleğ� �le gelerek �çer� alınması, üzerler�ndek�n�n ve masken�n çıkarılarak a�leye tesl�m ed�lmes�
esastır. Çanta gel�ş� süreç �ç�nde gözlenerek, uygun şartlar oluştuğunda/�ht�yaç hal�nde gündeme geleb�lecekt�r.
17.  Anasınıfında �se; tüm eşya sorumluluğu çocuklarındır. Eşyalarını sınıfta unutan, almayan çocukların a�leler�n�n �y� n�yetl� yardım
�stekler�, çocukların konuyu c�dd�yetle ele almalarını engelleyeb�leceğ�nden, öner�lmemekted�r.
18.  Okulumuzda Perşembe günler� paylaşım günüdür ve ‘Göster Anlat’ onlardan b�r�d�r. Bu yıl bu etk�nl�ğ� sürdürecek gruplar �ç�n,
Göster Anlat torbası s�ze geld�ğ�nde; çocuğunuzla evden anlatab�leceğ�n� düşündüğünüz OYUNCAK OLMAYAN b�r objey� b�rl�kte seç�p
b�r hafta önce Cuma günü okula göndermen�z, objen�n b�r hafta okulda kalması, b�r sonrak� Cuma eve yollanması söz konusu olacaktır.
19.  Bu yıl evlerden oyuncak, k�tap gönder�lmemes�n�, çocukların eller�nde b�r şey �le okula gelmemes�n� önemle r�ca eder�z.
20. Dadya K�tap Kulübü; okulda bu amaçla oluşturulan kütüphaneden perşembe günü çocukların kütüphane görevl�s� �le k�taplarını
seçmes� ve kartına �şletmes�, pazartes� günü k�tabı aldığı g�b� �ade etmes� temel� üzer�ne oluşturulan b�r projed�r.
Sosyal Etk�nl�kler
21.    Pandem� sonrası, vel�ler�n okula alınmaması kararı alınmıştır. Bu nedenle bu yıl açık sınıf, a�le katılımı, vel� toplantısı, serg�, proje
sunumu yapılmayacaktır.  Toplantılar, ay başında grup öğretmenler�yle, ay sonunda rehber öğretmenlerle çevr�m�ç� gerçekleşt�r�lecekt�r.
22.   Bu yıl doğum günü r�tüel�m�z de değ�şt�r�lm�şt�r. Geçm�ş yıllarda, a�le �le b�rl�kte kutlama günü saptanarak, a�leden evler�nde
yaptıkları bas�t b�r kek ve l�monata �stenerek 15:15’de başlayan etk�nl�k, a�leler�n katılımı olmaksızın gerçekleşt�r�lmekte �d�.  Bu yıl �kram
okulumuz tarafından gerçekleşt�r�lecekt�r.  A�lelerden doğum gününde, o gün yapılacak etk�nl�kte kullanılmak üzere çocuğunun her
yaşına a�t b�r fotoğrafının yer aldığı çalışma �stenecekt�r.  Doğum günler�nde, grubun yaptığı b�r res�m, bazı yıllar toplu olarak gerçekleşen
ağaç sert�f�kası vb.dışında armağan uygulaması yoktur.
23.     Bu yıl yapılmayacaksa da hatırlatmak �ster�z k�; sosyal etk�nl�kler, bu Almanak’ta �lan ed�len tar�hlerden b�r-�k� gün önce m�n�k b�r
davet yazısı �le rut�n olarak s�zlere hatırlatılmaktadır ve katılamayan vel�ler �ç�n b�r değ�ş�kl�k yapılmamaktadır.  Buna �l�şk�n önlemler a�le
tasarrufundadır.
24.  Okulumuzda aks� bel�rt�lmed�kçe gez�lerde okulu terk ed�ş�m�z 09:45 olarak bel�rlenm�şt�r ve serv�s gec�kenler� beklemeks�z�n
zamanında hareket etmekted�r. Düzen�n aksamaması ve güvenl�k r�sk� oluşmaması �ç�n; serv�s kalktıktan sonra vel�ler, gez� alanına
çocuklarını götürmemel�d�r. Okul gez�ler�n�n yaygın hastalık, hava durumu vb. nedenlerle erteleneb�leceğ� d�kkate alınmalıdır. Pandem�
sürec�nde serv�sler önceden çağırılarak dezenfekte ed�lecek, ardından kullanılacaktır.

DADYA ÇOCUKLARI EL KİTABI 

25. Dadya Çocukları’nda branş dersler� öncel�ğ�m�z değ�ld�r. Rekabet şartları gereğ�, programda branş dersler�ne yer ver�lse de, bu
dersler günlük akışta 16:30 ve sonrasında yer alır. Bunun neden� de, çocukların �ş ve oyunlarının bölünmemes� �steğ�m�zd�r.  Bu branş ve
atölyeler;  Eylül-Haz�ran aylarında açıktır ve çocuklar eylül-ek�m aylarında atölyelere grup olarak g�rseler de; sonrak� aylarda her gün
açılan üç atölye ve branştan kend� �sted�kler� �k� atölyey� seçerek katılırlar. Bu sene Cov�d 19 neden�yle, r�skl� görüldüğünden ş�md�l�k
atölye açılmayacaktır.
26. Okul kamera s�stem�, �ç denet�m �ç�n kurulmuştur ve okulun bel�rl� alanlarında vardır. Okullarımızda vel�lere açık �zleme s�stem� yoktur.
Bu konuda b�r f�rma �le anlaşmalı çalışılmaktadır ve s�stemde harekete bağlı olarak 6-8 günlük kayıt saklanab�ld�ğ� unutulmamalıdır.
Dokümantasyon
27. Okulumuza kaydolan öğrenc�ler�m�z�n vel�s�ne �let�len formlar, �z�n yazıları �şley�ş� engellememek �ç�n hızla doldurulmalıdır. Yıl �ç�nde
taşınma, telefon numarasının değ�şmes� ve benzer� durumlar hızla b�ld�r�lmel�d�r.
28. Eylül ayında; yıl �ç�ndek� toplantıları, okulun kapalı olduğu günler� ve sosyal akt�v�teler� �çeren ALMANAK �mza karşılığı elden
�let�lmekted�r. Aylık ve/veya haftalık planlar, menü ay başında, d�ğer dokümanlar ayın 5’�ne kadar web sayfası ş�frel� alana konmaktadır.
Ayrıca hatırlatma olmayacağından, a�leler web tak�b�nden sorumludur.
29. Öğretmenden vel�ye günlük paylaşımlar; özel durumları, değ�ş�kl�k ve hatırlatmaları �çer�r. Öğretmenden, okuldan vel�ye yönel�k
paylaşımlara ver�lecek ş�fre �le ulaşılmaktadır. Çocukların fotoğrafları �se; ş�freyle ulaşılan cloud-storage s�stem� �le, b�r sonrak� ayın �lk
haftasında vel�lere �let�l�r.
30. Regg�o �lhamlı her okulda olduğu g�b�; Dadya’da vel�ler programın ayrılmaz b�r parçasıdır; okula çocuğunu kaydett�ren vel�, Regg�o
felsefes�n� anlamaya, s�stem�n b�r parçası olmaya hazır olmalıdır. Dadya’da eğ�t�m toplantılarına, a�le etk�nl�kler�ne katılım beklen�r. Bu
g�b� etk�nl�kler Dadya Okulları’nda sıklıkla yapıldığından, çocuklar; a�leler�n�n k�m� zaman geleb�ld�ğ�n�, k�m� zaman �se
gelemeyeb�leceğ�n� b�l�rler; huzursuzluk nad�ren yaşanır, söylemek �ster�z k� s�zler�n bu durumu nasıl karşıladığınız öneml�d�r; çocuklar s�z�
�zleyerek olumlu ya da olumsuz tutum gel�şt�receklerd�r.  Tüm bu çalışmalar da anekdot kayıtları ve fotoğraflarla dokümante ed�lerek
portfolyoya eklen�r. Bu yıl vel� katılımlarını gerçekleşt�remeyeceğ�m�z �ç�n üzgünüz.
31. Okulumuzda Regg�o Em�l�a �lhamlı b�r program uygulandığından, sürekl� fotoğraf çek�m�, v�deo, ses kaydı yapılmaktadır. Reklam
amaçlı kullanılan fotoğraflar �ç�n mutlaka vel�den �z�n yazısı alınmaktadır. Ancak s�stem gereğ� çocukların fotoğraflarının ya da d�ğer
kayıtlarının öğretmenler, danışmanlar, �darec�ler tarafından projelerde ve sunumlarda kullanılacağı b�l�nmel�d�r. Çocuklara �l�şk�n her tür
gözlem, gel�ş�m raporları ve çocuğa a�t ürünler yıl sonuna kadar portfolyolarında saklanır, yıl sonunda a�lelerle paylaşılır.
32. B�ze göre Dadya Çocukları’nı d�ğer okullardan ayıran en öneml� fark; dokümantasyon-belgelend�rmed�r. Öğretmenler günlük gözlem
yapar ve vaka defterler�ne çocukların serbest oyunlarında ve eğ�t�m süreçler�nde bel�rled�kler� kayda değer davranış ve �fadeler�n� not
alırlar. Bunun dışında gel�ş�m kontrol l�stes� üzer�nden çocukların gel�ş�m�n� kontrol eder ve bu kayıtları d�kkate alarak her çocuk �ç�n
gel�ş�m gözlem raporlarını hazırlarlar. Sürekl� aldıkları fotoğraf ve v�deo kayıtları �le b�rl�kte her b�r çocuğun gel�ş�m durumunu
belgelend�r�rler.
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Bu belgeler aynı zamanda her çocuğun gel�ş�m dosyası �ç�n ver� hazırlarmaktadır. A�leler �sted�ğ�nde tüm sürec� paylaşırlar. Ancak bunca
notu derleyerek çocuğun gel�ş�m�n� değerlend�rmek zaman aldığından, bu b�lg�ler�n günlük paylaşımı beklenmemel�d�r.
33. Okullarımızın her b�r�nde rehberl�k zümres� vardır ve b�r çocuk gel�ş�mc�, b�r ps�kologdan oluşur. Bu b�r�me eğ�t�m müdürü l�derl�k
eder. Rehberl�k Zümres�, üst yönet�me rapor vermek üzere her ay; öğretmenlerle yapılan ortak çalışmaları, ölçek sonuçlarını, gözlem
raporlarını d�kkate alarak, okulda bulunan her çocuk �ç�n değerlend�rme hazırlar; çocuğun desteklenmes� gereken alanları bel�rleyerek,
b�r sonrak� aya �l�şk�n çalışma takv�m� oluşturur. Senede �k� kez yapılan portfolyo paylaşım günler�nde ve gel�ş�m toplantılarında bu b�lg�ler
a�lelerle paylaşılır.  0-24 ayın, 24-36 ayın  ve 36-72 ayın �ht�yaçları farklı olduğundan, okul hedefler� de, yapılanma da tamamen farklıdır.
0-24 ay �ç�n aylık b�reysel planlar hazırlanarak, gel�ş�m kontrol l�steler� aracılığıyla gözlem yapılır. 24-36 ay arası, çocuğun bağımsız
hareket edeb�lmes�ne yönel�k çalışmaların, günlük yaşam becer�ler�n�n ve okul kurallarının oturtulmasına yönel�k çalışmalar ön plandadır
ve b�reysel raporlar üç ayda b�r çıkarılır.
34. D�j�tal portfolyo çocuğa da�r b�lg�ler�n, çocuklara a�t ürünler�n ve çocukların katıldıkları etk�nl�kler�n v�deo ve fotoğraflarla d�j�tal
ortama aktarılmasını �fade eder. D�j�tal portfolyo �le çocuğun anılarının uzun sürel� saklanması ve doğaya saygı çerçeves�nde kağıt
kullanımının en aza �nd�r�lmes� amaçlanmaktadır. Okulun �lk aylarını kapsayan ve kalan yılı kapsayan d�j�tal portfolyo olmak üzere �k� ayrı
portfolyo hazırlanır. İlk porfolyoda �lk �nsan ve ağaç ç�z�mler�, oryantasyon etk�nl�kler�nden görüntüler, �lk el, ayak, boy ve k�lo ölçümler�,
�lk alan gez�s� ve çeş�tl� oyunlardan fotoğraflar ve v�deolar ve öğretmen notları bulunmaktadır. Yıl sonu portfolyosu �se, daha kapsamlı
olup yıl �ç�nde yapılan oyunlar, etk�nl�kler, projeler, atölyeler, rut�nler, özel gün kutlamaları, a�le katılımı etk�nl�kler�, anketler �le �lg�l� v�deo
ve fotoğraflardan ve öğretmen notlarından oluşur. Ayrıca yıl sonu d�j�tal portfolyosuna �lk portfolyoda bulunan �lk ç�z�mler ve �lk el, ayak,
boy ve k�lo ölçümler� �le yıl sonuna doğru tekrar yapılan ç�z�m ve ölçümler de eklen�r.

İlet�ş�m
35. Her yıl dönem başında sınıf toplantıları yapılarak, bu Almanak'tak� konular anlatılmaktadır.  Okulumuz her gün toplam 10,5 saat
h�zmet verd�ğ�nden öğretmenler�m�z 9 saat/gün esasına göre farklı saatlerde çalıştığından, her gün göreb�lmen�z mümkün olamayacaktır.
Çocuğunuzun grup öğretmen�ne not �letmek �sted�ğ�n�zde Vel� İl�şk�ler� Koord�natörü’ne söylemen�z veya web s�stem�ne yazmanız
yeterl�d�r. Ac�l durumlarda öğlenler� telefonla arayab�l�rs�n�z; ancak telefonla uzun görüşmen�z hal�nde, programın aksayacağını b�lmen�z�
�ster�z. Okul �dares� ve/veya rehberl�k zümres�n�, her gün 10:00-16:00 arasında arayab�l�rs�n�z.
36. Vel�ler�n öğretmenlerle görüşmeler�, her ayın �lk 5 günü �ç�nde çevr�m�ç� toplantılarla, rehberl�k görüşmeler� her ayın son günler�
yapılan çevr�m�ç� toplantılarla gerçekleşt�r�lmekted�r. Her dönem her çocuk �ç�n en az b�r kez olmak üzere, çocukların gel�ş�mler�ne
yönel�k görüşme ve toplantılar �se, tarafımızdan randevu ver�lerek, sıra �le yapılmaktadır. Bu görüşmeler sıra �le tüm a�lelerle
tamamlandığında, �k�nc� tura geç�lecekt�r. Görüşmeler yarım saat �le sınırlandırılmıştır.

DADYA ÇOCUKLARI EL KİTABI 

37. Ac�l duyurular, kar tat�l� g�b� durumlar �dare tarafından sms yoluyla yapılmaktadır, sms alınmıyorsa �dare �le temasa geç�lmel�d�r.
38. Öğrenc� kabulünde ve uğurlamalarında öğretmenler�m�z çocuklarımızı hızla tesl�m etmekted�r, aks� halde grubun yardımcı çalışanla
kaldığı ve d�ğer öğrenc�ler�n tesl�m�n�n gec�keb�leceğ� unutulmamalıdır. Pandem� sürec�nde akşam okula gelmeden 15 dak�ka önce
aramanız öneml� b�r tedb�r olacaktır.
39. Okulumuz Kuruluş Müdürler� karşılama-uğurlamada görev almazlar. Yönetmel�k gereğ�, günlük akışı koord�ne etmek, sınıflarda rut�n
günlük gözlem yapmak, çocuk gözlemler� �le programa yön vermek, programa yönel�k gerekl� randevu-gez� vb organ�ze etmek, Bakanlık
�le �l�şk�ler� sürdürmek, çalışanların özlük �şler�n� sürdürmek, s�zlere �let�len fotoğraf ve bültenler� derlemek g�b� görevler� olduğundan,
görüşmek �steyen vel�ler�n randevu almasını r�ca eder�z.
40. Süreç �ç�nde mutlaka ş�kayetler olacaktır. Olumlu dönütler� öğretmenler�m�ze, olumsuz dönütler� Kuruluş Müdürler�’ne yapmanız
günlük mot�vasyon �ç�n öneml� gördüğümüz b�r detaydır.

Beslenme-Sağlık
41.   Beslenme programı; bebek grubu har�ç; kış dönem�nde kuşluk, öğle yemeğ� ve �k�nd� kahvaltısı, kuru meyve, yaz dönem�nde kuşluk,
öğle yemeğ�, �k�nd� ve meyve/yoğurt saat� şekl�nde planlanmıştır. 
42.  Sabah kahvaltı yapacak çocuklarımızın en geç 09:30’da okulda olması gerekmekted�r. Bunun toleransı 10 dak�ka olmakta, 09:40
sonrası kahvaltı serv�s� yapılmamaktadır. Pandem� sürec�nde kahvaltıyı grup grup yapacaklarından s�ze �let�len saatlere uymanız çok
öneml�d�r.
43. Okullarımıza dışarıdan y�yecek kabul ed�lmemekted�r. Özell�kle şeker, sakız g�b� h�çb�r koşulda okula gönder�lmemel�, çocukların
çantalarında bulundurulmamalıdır.
44. Okulumuzda katkı maddel�, hazır h�çb�r gıda kullanılmamakta, sebze-meyve ve kuru gıdada �zleneb�l�r tarım ürünler� terc�h
ed�lmekted�r. H�çb�r şek�lde gazlı �çecek, hazır meyve suyu tüket�lmemekted�r.
45. Portakal suyu, gözleme g�b� ürünler�n hazırlığı toplu yemek alanımızda uygun olmadığından menüde az yer almakta, şekerl� gıda
mümkün olab�ld�ğ�nce az kullanılmaktadır.
46. Reçel, zeyt�n, nane, gel�nc�k/meyve şurubu, turşu g�b� y�yecekler mevs�m�nde okulumuz mutfağında yapılmaktadır.
47. Çocukların yed�ğ�/yemed�ğ� menüler tesp�t ed�lerek ve kayıt altına alınarak tak�p ed�lmekte, ertes� ay ve/veya yıl menü buna göre
rev�ze ed�lmekted�r.
48. Günlük planda ve/veya menüde yazıyor �se, �dareye aks� �steğ�n�z b�ld�r�lmed�ğ� sürece tüm çocuklarımız menüde yazan �çer�kler�
y�yeceklerd�r.  Bu nedenle menüler� tak�p etmen�z önem taşımaktadır. Olası b�r aks�l�kte menü değ�şt�r�l�rse mutlaka nöbetç� formuna not
yazılmakta, vel� hattında b�lg� paylaşılmaktadır.
49. Pors�yonlama; evrensel-b�l�msel gerçeklere göre gıda rasyonuna uygun yapılmaktadır. Çocukların �stemed�kler� yemekler� de mutlaka
tatması sağlanmakta, ardından d�ğer seçeneğe geç�lmekte, tabağın b�tmes�n�n ardından �sted�ğ� seçenek b�r kez daha serv�s
ed�lmekted�r. Yemek konusunda vel�n�n özel �steğ� yok �se zorlama yapılmamaktadır.
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DADYA ÇOCUKLARI EL KİTABI

Çorba                                1 kepçe                                       2 kepçe

Et Grubu             2 küçük köfte (yaklaşık 60 gr.)      3 küçük köfte ( yaklaşık 90 gr.)

Sebze Yemeğ�                     4 yk.                                            4 yk.

Makarna - P�lav                  4 yk.                                            6 yk.

Salata                                1 kepçe                                       1 kepçe

Yoğurt                                150 gr.                                         150 gr.

Meyve                                100 gr.                                         100 gr.

Börek                                 1 d�l�m                                          1 d�l�m

Tam Buğday Ekmeğ�       1 d�l�m                                          1 d�l�m

1-3 YAŞ                                 3-6 YAŞ

50. Okulumuza hasta çocuk kabulü yapılmamaktadır. Bulaşıcı r�sk� gördüğümüz çocuklarımızı kabul edemeyeceğ�m�z� b�lmen�z� �ster�z. 
51. Hastalıkların yoğun olab�ld�ğ� kış aylarında, bulaşıcı ve ateşl� hastalık durumlarında, gr�p r�sk� var �se,  çocuğunuzu okula
göndermemen�z�, ant�b�yot�k kullanımından 48 saat sonra doktorundan alınan OKULA GİTMESİNDE SAKINCA YOKTUR yazısı �le
göndermen�z� r�ca eder�z. 
52. Çocukların �laç saatler�n� evde bulunulan zamana denk get�rmen�z öneml�d�r; okulda �laç kullanımı sorumluluğunu almak
�stemed�ğ�m�zden, yalnızca çok ac�l durumlarda ateş düşürücü ver�leb�lmekted�r.
53. Rahatsızlığı neden�yle devamsızlık yapan çocuğumuzla �lg�l� a�len�n b�lg� vermes� günlük gez� ya da proje çalışmalarının aksamaması
�ç�n son derece öneml�d�r.  Çocuğunuz okula gelmeyecekse web yoluyla ya da �darey� arayarak en geç 09:30’a kadar b�lg� vermen�z� r�ca
eder�z.  Dadya Çocukları kural olarak, üst üste �k� gün gelmeyen çocukları aramaktadır.
Serv�s
54. Oran’da ve Alacaatlı'da Al� Can Aydoğan, Çolakoğlu* ş�rket� �le serv�s h�zmet�m�z� gerçekleşt�rmektey�z. Hastaneye g�d�ş benzer� ac�l
durumlarda; kısa sürel� kend� araçlarımızı kullansak da, okulumuzun serv�s h�zmet� yoktur.

*Adım Al� Can Aydoğan. Oran ve Alacaatlı Dadya Çocuklarının serv�s h�zmet�n� yapmaktayım. 1958 Ankara doğumluyum. Evl� ve üç çocuk
babasıyım. Gaz� Ün�vers�tes� Eğ�t�m Fakültes� İng�l�zce Öğretmenl�ğ� Bölümü’nden mezunum.  Emekl� olduktan sonra, on üç yıldır serv�s
taşımacılığı yapıyorum.  Ben�mle çalışan �k� şoförüm daha var. B�r�s� Mesut Akıllıok; evl� ve �k� çocuk babasıdır.  D�ğer şoförüm �se Türker
Eker; o da evl� ve �k� çocuk babasıdır.  Üç serv�s aracımı da, Şubat 2019’da 0 km, yen� okul taşıt yönetmel�ğ�ne uygun olarak satın aldım. 
Bütün araçlarımda koltuk sensörü, 7/24 kayıt yapan beş adet kamera, üç nokta emn�yet kemer� ve uydu tak�p c�hazı vardır. Üçümüzün de
bütün belgeler� tamamdır. (SRC, ps�kotekn�k, kurs b�t�rme belges�)  Saygılarımla; Al� Can AYDOĞAN

Grup Mutluluğu
55.  Çocukların yanında, okul, öğretmen ya da başka b�r çocuğa �l�şk�n öner� ve ş�kayette bulunmamanızı r�ca eder�z. 
56. Öğretmenler�m�ze �sm� �le değ�l, �sm�n�n yanına eklenecek ‘’….Öğretmen’’ �bares� �le h�tap etmen�z öneml�d�r.
57. Kural olarak öğretmenler�n cep telefonları vel�lerle paylaşılmamaktadır.  Aynı şek�lde öğretmenler�m�z kurumsal doğrularımız gereğ�
facebook, �nstagram kabülü yapamayacaktır, anlayışınıza ş�md�den teşekkür eder�z.
58. Haz�ran ayının son haftası �le b�rl�kte, yaz programına geç�ş hazırlıkları, sözleşmes� b�ten ve ayrılacak öğretmenler�n ayrılık süreçler�,
yen� başlayacak öğretmenler�n oryantasyonları başlar. Çocuklar Temmuz ayı �ç�nde yumuşak b�r geç�şle yen� öğretmenler� �le tanıştırılır,
esk� öğretmenler� g�derek azalan zamanlarda gruba g�rerek, yen� öğretmenlere hareket alanı sağlar. Ardından, özend�r�c� etk�nl�klere yer
ver�lerek süreç sonlandırılır.  Ağustos ayında okulun açılması �le, gruplar yen� öğretmenler�n�n sorumluluğuna geçer (EK). 
59. Okuldak� tüm düzenlemeler, akış ve dah�l� �ş bölümü, öğretmen mesa� saatler� çocuğunuzun kayıtlı olduğu programa göre (yarım gün,
oyun grubu vb.) bel�rlenmekted�r. Bu nedenle saatler� değ�şt�rmek mümkün olamayacaktır.
60. Çocukların tırnaklarının her hafta sonu düzenl� olarak kes�lmes�, olası çek�şmelerde �stenmeyen kazaları engelleyecek bas�t b�r
önlemd�r. 
61. Okulda kural olarak problem çözme sürec�nde çocukların akt�f olmasına d�kkat ed�lmekted�r. Öğretmen görseller yardımıyla ya da
düşündürücü sorularla rehber olmaktadır. Bunun �st�snası çocuğun kend�ne, b�r başkasına ya da çevres�ne zarar vermes� hal�d�r. Bu
durumda öğretmen, müdahale programı uygulamaktadır. S�zler de aynı tutumda olursanız çok daha hızlı sonuç alınab�lecekt�r.
62. Çocukların küfür etmes�, legolardan s�lah benzer� oyuncaklar yapıp, bunu takl�t etmes� hal�nde pan�k olunmamalıdır. Çocuklar s�lahı
ve ölümü b�z büyükler g�b� algılamazlar. Küfür eden çocuğa ‘’küfürü hep�m�z b�l�yoruz, öneml� olan bunu söylememek’’ g�b� b�r söylem
doğru olandır



A�le Katılımı-D�ğer
63. Kurum olarak ölüm sonrası, s�yaset, d�n, �nanç g�b� değerler�n a�len�n doğruları �le ver�lmes� gerekt�ğ�ne �nanıldığından bu konular
program dışı bırakılmaktadır.
64. Mahrem�yet eğ�t�m� okulumuzda önemsenmekte ve okul olarak bu konuya d�kkat ed�lmekted�r. Ancak konuda sorumluluğumuz; her yıl
a�lelere eğ�t�m ver�lerek destek olmakla sınırlıdır.
65. Dadya Çocukları doğa etk�nl�kler�n� programın merkez�ne almaktadır.  G�r�şte metal, plast�k, kağıt ve/veya p�l kutularına get�receğ�n�z
sembol�k katkılar, çocuğunuza örnek olmanıza ves�le olacaktır.
66. Çocuklar öğretmenler� �le b�rl�kte bahçede oynarken, öğretmenler�m�zle sohbet ederek d�kkatler�n� dağıtmamanızı önemle r�ca eder�z.
Öğretmenler�m�ze soru sorduğunuzda ‘’şu an yanıt veremeyeceğ�m, öğrenc�ler�mle �lg�lenmek durumundayım’’ demeler�n�
yadırgamayınız; bu söylem onların �ş tanımında yazan tal�mat gereğ�d�r. Çocuklar bahçede oynarken, farklı b�r alanda durmanız olası
güvenl�k zaaflarını engelleyeb�lecek bas�t b�r önlemd�r.
67. Y�ne okulu �lg�lend�rmed�ğ� düşünülen çocukların göreb�leceğ� alanlarda s�gara kullanımı, çocukların aracınızın ön koltuğuna
oturması, okuldan oyuncak götürmek �stemes�, bahçede çocukların yanında yapılan k�ş�sel sohbetler g�b� konularda ortak doğrularda
b�rleş�lmes�n�; okul-a�le tutarlılığı açısından r�ca eder�z.
68. Branş dersler� 36 ay ve üzer�ne yönel�kt�r ve okullarımızda, 30+ ay çocuklarımızda branş ders�ne katılım öğretmene ısınma
n�tel�ğ�nded�r. Branş dersler� özend�r�c�d�r, ancak çocuklar katılım �ç�n zorlanmazlar.
69. Dadya Çocukları’nda sene sonu göster�s� yapılmamaktadır.
70. Kurumsal karar gereğ�; çalışanların; çocuklarca yapılmış çalışmalar, ç�kolata, ç�çek ve k�tap dışında armağan kabulü uygun
görülmemekted�r.  Çalışanlar, d�ğer armağanları Başbakanlık Et�k Kurulu uyarınca vel�ye �ade edecekt�r.  İst�sna� olarak evlenme ve çocuk
sah�b� olma durumunda, �daren�n b�lg� ve onayıyla sembol�k hed�ye kabul ed�leb�l�r.
71. Okulumuz, okul �kl�m�ne ve gruba zarar veren davranışları engellenemeyen çocukları uzaklaştırma hakkını saklı tutar.

Çocukluğun tekrarı yok, bırakın doyasıya yaşasınlar!
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DADYA ÇOCUKLARI EL KİTABI

DADYA GÖNÜLLÜ EBEVEYNİ OLMAK İSTER MİSİNİZ?
NEDİR GÖNÜLLÜ EBEVEYNLİK?

Tanımı:  Okula ve çocuğa yardım etmek, s�stem� �y�leşt�rmeye yönel�k öner�ler�, vel�lerden gelen ş�kayetler� okula sunan her yılın b�r
ebeveyn �le tems�l ed�ld�ğ� gruptur.
Görev�: S�stem� �y�leşt�rmeye yönel�k öner�ler�, vel�lerden gelen ş�kayetler� okula sunarak, çözümlenmes�ne destek olmak, gez�lerde
kullanılan serv�sler�n güvenl�k kontrolünü yapmak, okul güvenl�k h�zmetler�ne yönel�k anlaşmalarda �ncelemeler yaparak destek olmak,
s�v�l savunma planında ve tatb�katlarda okula yardımcı olmak, vel�lere duyurmada aracılık etmek, okulun �ç�nde yer aldığı sosyal
sorumluluk projeler�nde çalışmak, sosyal medya çalışmalarında okula yardım etmek, bahçe oyuncağı tam�r�, çocuklara futbol çalıştırma,
dans çalıştırma g�b� çocukların �ht�yacı olan konularda vel�lerden yardım almak, burs ver�lecekse kom�syonda yer almak, çocuklara
a�leler�n alacağı kıyafet, malzeme varsa kom�syonda yer alarak pazarlık etmek, gerekl� hallerde a�le toplantıları düzenlemek, okulun
programını, �şley�ş�n� anlatmak, hatta yen� vel� tanıtımlarını düzenlemede görev almak, okula geç gelmeme kuralının uygulanması g�b�
okulun zorlandığı kurallarda vel�lerle �let�ş�m kurmak görev�d�r.



Aylık ödemeler, 2828 sayılı kanun ve Kreş ve Gündüz Bakımev� Yönetmel�ğ� gereğ� peş�n olarak banka hesabına yatırılır.  Okulumuzun açık
olduğu saatler dışı h�zmet ver�ld�ğ�nde, saat ücret� uygulanab�l�r.
A�datlarını �k� ay üst üste ödemeyen vel�lere aylık yasal fa�z uygulanır ve konu mal� müşav�re devred�l�r.
İnd�r�m yapılırken; b�rkaç koşulu sağlayan a�leler �ç�n, aynı anda tek ve en yüksek olan �nd�r�m oranı uygulanır; bunun �st�snası erken kayıt
�nd�r�m�d�r.  Ancak h�çb�r koşulda �nd�r�m oranı %14’ü geçemez.
A�dat artışları en geç Mart ayında bel�rlen�r, Mayıs ayında Bakanlığa b�ld�r�l�r ve Ağustos ayında uygulanır.
Ülke koşullarında ya da okulda yatırım anlamında, c�dd� değ�ş�kl�kler olmadığı sürece, TUİK Tüket�c� F�yat Endeks� yanında, çalışan sayısı,
öğrenc� sayısı, yatırım mal�yetler�, ş�rket karlılığı g�b� d�ğer faktörler de d�kkate alınarak bel�rlen�r.

AYLIK ÜCRET
Regg�o Em�l�a yaklaşımından es�nlenm�ş uygulamalar; 0-36 ay çocuklar �ç�n; grup sorumlusu ve yardımcısı eşl�ğ�nde küçük grup çalışmaları �le, 36
ay üzer� çocuklar �ç�n l�sans mezunu öğretmenler� eşl�ğ�nde proje çalışmaları yoluyla �lerlemekted�r.  Gruplar; �lg�l� yönetmel�k şartlarına uygun
sayıda çocuk �le ve çocukların Eylül ayında kaç ay oldukları d�kkate alınarak oluşturulur. Her ay ödenen okul a�datına; yukarıda adı geçen h�zmetler,
eğ�tsel gez�ler, kırtas�ye, atölye ve katma değer verg�s� ve d�ğer tüm g�derler dah�ld�r. Bu ücretlere yalnızca s�nema, t�yatro g�b� b�letl� etk�nl�kler ve
yaz akt�v�teler� dah�l değ�ld�r  (Orman Sınıfı dışındak� programlara KDV dah�ld�r).
Tam Gün (08:00-18:30): Eğ�tsel etk�nl�kler, a�le danışmanlığı, çocuğun gel�ş�msel tak�b�, günlük beslenme, yaş gel�ş�m özell�ğ�ne göre atölye
çalışmaları (bu yıl yapılmayacaktır)
Tam Gün Geç Grup (10:00-16:00): Eğ�tsel etk�nl�kler, a�le danışmanlığı, çocuğun gel�ş�msel tak�b�, öğle yemeğ�, �k�nd� kahvaltısı, yaş gel�ş�m
özell�ğ�ne göre atölye çalışmaları sabah var �se bu yıl yapılmayacaktır.
Yarım Gün (08:00-13:00): Eğ�tsel etk�nl�kler, a�le danışmanlığı, çocuğun gel�ş�msel tak�b�, kahvaltı, öğle yemeğ�, yaş gel�ş�m özell�ğ�ne göre o
sabah var �se atölye çalışmaları (bu yıl yapılmayacaktır). Yarım gün seçeneğ� 0-3 yaş grupları �ç�n geçerl�d�r.
Günlük Ücret (08:00-18:30): Eğ�tsel etk�nl�kler, günlük beslenme.
Anlaşmalı Kurumlar: B�r yıl �ç�n geçerl� olmak üzere, yasal vas�lerden b�r�n�n bu kurumlarda çalıştığını belgelemes� �le, Türk S�lahlı Kuvvetler�’nde
çalışan muvazzaf asker, Aselsan, MAN, Vakıfbank, Tüb�tak mensupları.
#1. Erken Kayıt İnd�r�m�: Erken kayıt, erken kayıt süres�nde �lg�l� formun doldurulması, erken kayıt ücret�n�n bankaya yatırılması ve sözleşmen�n
�mzalanması hal�nde uygulanır.  Erken kayıt ve taahhüt �nd�r�m�; %4’tür. Bu �nd�r�mden yararlanab�lmen�z �ç�n;  erken kayıt dönem�nde (17 Şubat- 3
N�san) b�r sonrak� yılın sözleşmes�n� �mzalamanız ve Haz�ran ayı a�datının l�ste f�yatının %40’ını tem�nat olarak ödemen�z gerekl�d�r. Ayrıca erken
kayıt dönem�nde �lg�l� formun çocuk adına doldurulması gerek�r. Bu �nd�r�mden yararlanıyor olmanız, b�r eğ�t�m dönem� boyunca; m�n�mum 10 Ay
geleceğ�n�z� taahhüt etmen�z anlamına gel�r. Bu taahhüdü yer�ne get�rmen�z hal�nde, 10. Ay ödemen�zden başta öded�ğ�n�z tem�nat m�ktarı
düşülecekt�r.  Aks� takd�rde, tem�natınız �rad kayded�lecekt�r.  Erken kayıt �nd�r�m� b�r yıl süre �le geçerl�d�r. 
#2. Anlaşmalı Kurum Bebek: 0-36 ay çocuklar �ç�n %4; b�r yıl süre �le geçerl�d�r.
#3. Anlaşmalı Kurum Çocuk: 36-66 ay arası çocuklar �ç�n %10; b�r yıl süre �le geçerl�d�r.
#4. Kardeş İnd�r�m�: Kardeşlerden büyük olana %10 (Anlaşmalı kurum �nd�r�m� alan a�lelere uygulanmaz) Kardeş olduğu sürece geçerl�d�r.
Kurucu Vel� İnd�r�m�: Dadya Alacaatlı’nın kuruluş aşamasında b�zlerle olan,  �lk yıl kayıt yaptıran vel�ler�n kayıt yaptırdıkları çocuk �ç�n, devam
ett�kler� sürece ve sadece tam gün �ç�n geçerl�d�r.

Çocukluğun tekrarı yok, bırakın doyasıya yaşasınlar!
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DADYA ORAN ÜCRETLER

DADYA ORAN 
AİDATLAR

AYLIK
ÖDEME

#1 VEYA #2
ERKEN KAYIT 

İNDİRİMİ 
VEYA 

0-36 AY KURUM
 İNDİRİMİ

#3 VEYA #4
36+ AY KURUM 

İNDİRİMİ 
VEYA KARDEŞ

 İNDİRİMİ 
(BÜYÜK KARDEŞE 

UYGULANIR)

%10%4
%4 Üzer�nden

 %4 

#1 VE #2
  0-36 AY
 KURUM 

İNDİRİMİ VE 
  ERKEN KAYIT

#1 VE #3
36+ AY

KURUM 
İNDİRİMİ VE 
 ERKEN KAYIT

%10 Üzer�nden
%4

ORMAN
SINIFI

TAM GÜN

TAM GÜN
GEÇ GRUP

4 TAM
GÜN

YARIM
GÜN

3 TAM
GÜN

YAZ DÖNEMİ
HAFTALIK

PANDEMİ EVDE 
ÖĞRENME AİLE

DESTEK PROGRAMI

GÜNLÜK
ÜCRET

SAAT/
ÜCRET

3800

2790

2510

2270

1920

1725

600

1125

175

90

3650 
(erken kayıt, 
taahhüt)

2680

2410 
(erken kayıt, 
taahhüt)

2180 
(erken kayıt, 
taahhüt)

1845
(erken kayıt, 
taahhüt)

1655
(erken kayıt, 
taahhüt)

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

2510 2570 2410

2260 
(kardeş 
�nd�r�m�)

Banka hesap numarası İlkadım Elele Okul Önces� Eğ. H�z. Ltd. 
Türk�ye İş Bankası Başkent Şubes� 4299-0987865
 IBAN TR60 0006 4000 0014 2990 9878 65
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2655 
(erken kayıt, 
taahhüt)

2490 
(kardeş 
�nd�r�m�)

DADYA ALACAATLI ÜCRETLER

DADYA 
ALACAATLI 
AİDATLAR

AYLIK
ÖDEME

#1 VEYA #2
ERKEN KAYIT 

İNDİRİMİ 
VEYA 

0-36 AY KURUM
 İNDİRİMİ

#3 VEYA #4
36+ AY KURUM 

İNDİRİMİ 
VEYA KARDEŞ

 İNDİRİMİ 
(BÜYÜK KARDEŞE 

UYGULANIR)

%10%4
%4 Üzer�nden

 %4 

#1 VE #2
  0-36 AY
 KURUM 

İNDİRİMİ VE 
  ERKEN KAYIT

#1 VE #3
36+ AY

KURUM 
İNDİRİMİ VE 
 ERKEN KAYIT

%10 Üzer�nden
%4

ORMAN
SINIFI

TAM GÜN

TAM GÜN
GEÇ GRUP

4 TAM
GÜN

YARIM
GÜN

3 TAM
GÜN

YAZ DÖNEMİ
HAFTALIK

PANDEMİ EVDE 
ÖĞRENME AİLE

DESTEK PROGRAMI

GÜNLÜK
ÜCRET

SAAT/
ÜCRET

3800

3070

2765

2500

2120

1900

625

1125

175

90

3650 
(erken kayıt, 
taahhüt)

2945

2180 
(erken kayıt, 
taahhüt)

1845
(erken kayıt, 
taahhüt)

1655
(erken kayıt, 
taahhüt)

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

GEÇERSİZ

2765 2830 2650

Banka hesap numarası: Dadya Çocukları Okul Önces� Eğ. H�z. Ltd. 
Alacaatlı Türk�ye İş Bankası Başkent Şubes� 4299-0987878  
IBAN TR97 0006 4000 0014 2990 9878 78

KURUCU VELİ
TAM GÜN 2905 2790 2615 2675 2510



Dadya Çocukları Okulları’nın yönet�m, Banu Özkan, Yasem�n Yıldız, Ender Özkan ve B�rsen Tüzüner’den oluşur. Banu, Yasem�n, B�rsen öğretmen;

üçü b�r yapbozun parçaları g�b� b�rb�rler�n� tamamlarlar. Banu öğretmen s�stemat�k olduğunu düşünür; o tartışılır ama, h�çb�r şey� asla unutmaz, her

şeye yet�şmeye çalışır. Aynı anda b�r çocuğu g�yd�r�rken, b�r vel�ye laf yet�şt�rd�ğ�n�, o sırada yen� b�r k�tap s�par�ş� �ç�n kaş göz ett�ğ�n� göreb�l�rs�n�z.

B�lg� oburudur, yen�l�klere doymaz, ama d�kkat� hızla dağılab�l�r. Hep el�nde çocuklar �ç�n, b�zler �ç�n yen� projelerle, yen� sınıf tasarımlarıyla, yen�

materyallerle, yen� satın alma ya da yurt �ç�-yurt dışı h�zmet �ç� eğ�t�m  talepler�yle gel�r. Kafede çalışmayı, key�fl� toplantıları, seyahate çıkmayı çok

sever. Bunun ötes�nde sürekl� ya d�yetted�r, ya d�yete başlamak üzered�r. Her da�m bahçes�nden bahseder, bahçes�nde yet�şen mandal�naları,

zeyt�nler�, l�monları, kayısıları, cev�zler� okula taşır. Yasem�n öğretmen okulun mal� ve yasal �şler uzmanıdır; sak�nd�r, temk�nl�d�r de. Banu

öğretmen�n sonsuz talepler�n� durdurur. Şahane gözlemc�d�r, soğukkanlıdır, problem çözücüdür; az konuşur; ama tüm ded�kler� doğru çıkar. Sak�n

ded�ysek görüntüsü öyled�r; m�zahı, m�zah yapmayı çok sever. F�lm �zlemek vazgeç�lmez�d�r, ama daha vazgeç�lmez� a�les� ve mesleğ�d�r. Onu

okulda sürekl� vel�lerle görüşürken, çocuk alıştırırken, ölçek uygularken gel�ş�m dosyası hazırlarken göreb�l�rs�n�z.

gel�ş�m� ön l�sans mezunu, Val�l�k onaylı

B�rsen öğretmen, sunumda üstattır; her şey� olağanüstü hale get�ren b�r büyücüdür; tüm sınıflar, tüm sofralar,

dosyalar onun el�nde başka b�r şeye dönüşür. Öğretmenl�kten geld�ğ� �ç�n, çalışanları çok �y� d�nler, anlar,

günlük akışta yaşanab�lecek sorunları b�l�r, bulur, çözer. O nedenle Dadya’da şu şuben�n müdürü d�ye b�r

şeyden söz ed�lemez. Yönet�m Banu’nun yen�l�k merakı, Yasem�n’�n gel�ş�mc� k�ml�ğ�, b�lg� b�r�k�m� ve gözlem�,

B�rsen’�n �şletme ve alan b�lg�s�, estet�k algısı �le b�r bütündür ve her üçünü de her an tüm okullarımızda

görmek mümkündür. Aslında şubeleşmem�z�n ve her şubede aynı anlayışı, estet�ğ�, eğ�t�m� sürdüreb�lmem�z�n

sırrı da budur! B�rsen öğretmen Dadya Okullarında �şletme müdürlüğü yaparken, Yasem�n öğretmen Dadya

Okullarında eğ�t�m müdürlüğü yapar, Banu öğretmen de şubeler arası koord�nasyonu sağlar. Tüm okullarımızda

b�r sanat öğretmen�, rehberl�k zümres�n� oluşturan b�r ps�kolog, b�r çocuk gel�ş�mc� vardır. Okulumuzda çalışan

grup sorumluları; 0-2 yaşta kız meslek l�ses� çocuk gel�ş�m� mezunu, 2-6 yaşta okul önces� l�sans ya da çocuk

 

DANIŞMANLARIMIZ KİMLER?

ÇGE Uzm. Serap Antepl�*, Dr. Yeş�m Bulca, Fzt. Gamze Yontar

 

 

  

  

  

  

 

 
*2011 yılından ber� okulumuzda Eğ�t�m Danışmanı olarak görev alan Serap Antepl�, bu yıl pandem� dolasıyısıyla aramızda olmayacaktır.
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Regg�o Em�l�a eğ�t�mler�ne ve okul önces� programı, dokümantasyon, portfolyo, �lkyardım, çocuk �st�smarı, �ş güvenl�ğ� g�b� konularda zorunlu-
zorunlu olmayan h�zmet �ç� eğ�t�mlere katılmış k�ş�lerd�r. Öğretmenler�m�z�n çoğu drama, orff, masal anlatıcılığı, etk�l� k�tap okuma, doğa eğ�t�m�
konularında sert�f�ka programlarına katılmıştır. 

Hareket Danışmanımız, ODTÜ Eğ�t�m Fakültes� Beden Eğ�t�m� ve Spor Öğretmenl�ğ� L�sans Programı mezunu
Yeş�m Bulca, Ankara Ün�vers�tes� Beden Eğ�t�m� ve Spor Yüksekokulu’nda yüksek l�sansını tamamlamıştır.
Halen Hacettepe Ün�vers�tes� Beden Eğ�t�m� ve Spor B�l�mler�  Fakültes�’nde  öğret�m  elemanı  olarak
çalışmaktadır. 2018 yılından ber� hareket ağırlıklı eğ�tsel destek program hazırlayarak, programın
çocuklarımızla ve öğretmenler�m�zle uygulanmasına l�derl�k etmekted�r.

DADYA ALACAATLI KURULUŞ MÜDÜR YARDIMCISI: GÜLSÜM SAĞIR

EĞİTİM KADROMUZ

2008 yılında geld�ğ�nde önce yardımcı öğretmen oldu Dadya’da, sonra öğretmen, ardından koord�natör
öğretmen, ş�md� de Dadya Alacaatlı'da Kuruluş Müdür Yardımcılığı görev�n� sürdürüyor. Geld�ğ�nde ürkekt�,
end�şel�yd�; önce mahallen�n dışına açıldı, sonra şehr�n, sonra ülken�n... Geld�ğ�nde l�seden yen� mezun
olmuştu. Çalışırken, Atatürk Ün�vers�tes� Sağlık B�l�mler� Fakültes� Çocuk Gel�ş�m� bölümünü b�t�rd�.
Hacettepe, TED, TÜBITAK ortak projes�; Pedogoj�k Dokümantasyon Projes�'nde yer aldı. Çalışmaları
Sabancı Ün�vers�tes� Eğ�t�mde İy� Örnekler Konferansı'nda sunulmaya değer bulundu. Yurt dışında Alternat�f
Okullar z�yaretler�nde bulundu.Yüzlerce çocuk yet�şt�rd� Dadya’da. Onlarca proje gel�şt�rd�; 8 kez yeş�l
bayrakla sonlanan eko projelere l�derl�k ett�, b�r uluslararası projede yer aldı. Ş�md� Dadya’da b�rçok
öğretmene rehberl�k ed�yor, Regg�o Felsefes�n� anlatıyor; süreç yönet�mler�ne destek oluyor. Dadya’da
büyüdü, Dadya’yı büyüttü. Hala öğrenecek çok şey� var hep�m�z g�b�; h�ç oldum yeter demed�; hala
öğrenmek �ç�n çok �steğ� var; çok azımız g�b�.. Onu herkesten ayıran da tam da bu! Kend�ne, mesleğ�ne,
çocuklarına ve Dadya’ya saygısı..

Merhaba ben Gamze Yontar. 1982 ‘de Ankara’da doğdum. 2005 yılında Başkent Ün�vers�tes�  F�z�k Tedav�  ve
Rehab�l�tasyon bölümünden mezun olup özel gereks�n�ml� çocuklar �le çalışmaya başladım. En büyük hayal�m
çocuklar �le oyun oynamak ve etrafta hep mutlu çocuklar görmekd�. Ve bu da  gerçekleşt�... Çünkü şu an 0-6 yaş
çocukları �le f�zyoterap� ve duyu bütünleme çalışmaları yapmaktayım. Ayrıca normal gel�ş�m gösteren ve/veya özel
gereks�n�ml�  çocuklar  �le yoga ve sensory  yoga alanlarında çalışıyorum. Ayrıca  normal gel�ş�m gösteren ve/veya
özel gereks�n�ml� çocuklar  �le yoga ve sensory yoga alanlarında
çalışıyorum. Sevg�l� Dadya ek�b� �le duyu bütünleme destek programları
oluşturuyoruz, bazen de b�r araya gel�p yen� b�r bakış açısı ve b�lg�
paylaşımları �ç�n toplantılar yapıyoruz. Öğrenmey� bu kadar seven 0-6 yaş
gel�ş�m�n�n önem�n� b�len ve çocuklarını böyles�ne düşünen b�r ek�b�n
parçası olmaktan mutluluk duyuyorum...



Çocukluğuma dönerek başlayalım olaya; sarı saçlı kocaman göbekl� ve sürekl� elb�se g�yeceğ�m

d�ye ağlayan b�r kız hayal ed�n. Pek� nasıl b�r çocukluk yaşadın dersen�z; topraktan pasta börek

yapıp, anneannes�n�n özenle büyüttüğü ç�çekler� süs yapmak �ç�n acımadan g�zl� g�zl� koparıp

‘anneeee nasıl olmuş’ dey�p ortalığı ayağa kaldıran, mahalledek� tüm evler�n balkon

parmaklıklarına kafasını sıkıştırıp en sonuncusunda sıkışan  kafasını �fta�yen�n çıkardığı;

dedes�yle marangoz, pazar, postane, hastane gezen; arabaya kend�n� k�l�tley�p, üç saat

sonundab�r dondurmaya tav olup kapıyı açan; erkek çocuklarıyla maç yapıp 3 korner�n 1 penaltı

ett�ğ� o dönemlerde yaşamış b�r çocuktum. L�sede çocuk gel�ş�m� bölümüne g�tmeyeceğ�m d�ye

b�r ay ağlayıp, evden kaçıyorum d�ye teyzes�ne g�decek kadar as� ruhlu, �lk staj sonrası bu

çocuklara ben bakamam d�ye ağlayacak kadar duygusal b�r kız çocuğuydum. İşte tam da o

günlerde sevd�m bu mesleğ�. Dünya’da herkes�n b�r amaç uğruna var olduğuna �nanmaya

başladım. M�ne öğretmen çocuklara hang� konularda l�derl�k eder dersen�z; h�ç öyle akadem�k

becer�ler�n kaygısına düşmez, had� tamam azıcık düşeb�l�r. Aç kalmayacak kadar yemek yapmak,

Okulumuzun tatlı �darec�s� Neşe Hanım aramıza �lk katıldığında, b�rb�r�m�ze çok söylemesek de,

acaba bu tempoya ne kadar dayanır d�yorduk. Çok uzun yıllar çalışma hayatına ara verd�ğ�nden,

d�ng�n, sak�n b�r hayattan bu kadar tempolu b�r hayata geçeb�l�r m� derken,  9 yıla �k� okul

taşıma, b�r okul açma dah�l yüzlerce sev�ml� çocuk, sayısız dostluk, değ�ş�k projeler, üretken

organ�zasyonlar, TSE denet�mler� sığdırdı. Onu mutfakta düzen� kontrol ederken, çocukların gez�

organ�zasyonlarında, okulun tem�zl�k denet�mler�nde öğretmen kahve sohbetler�nde

göreb�l�rs�n�z. Ama �nanın o sırada b�le aklı çocukların ne yed�ğ�nde, üstler�n�n kalın olup

olmadığında, o gün b�raz key�fs�z gelen b�r Dadyalı’da... Telefonunda arkadaş kayıtlarından çok

vel� numaraları, hatırlatmalarının tamamı çocukların serum f�zyoloj�k saatler�… Neşe Hanım’ın

çocuklar kadar sevd�ğ� ve önemsed�ğ� b�r d�ğer şey ç�çekler�.. Okulun her yer�n�n botan�k

bahçes�ne benzemes� o yüzden..Kısacası; Kızı ve ç�çekler� ve artık çocuklarıyla, a�les�yle mutlu,

key�fl�; h�ç k�mse kırılmasın �steyen, estet�k dokunuşlarıyla okulumuzu eve dönüştüren, enerj�s�yle

gençlere taş çıkaran, tatlı sohbetler�yle vazgeç�lmez, günümüzün neşes� Neşe Hanım...

Merhaba ben Ç�ğdem, çocukluğum doyasıya oynayarak, res�m yaparak geçt�. Öğren�m hayatım
boyunca sanat hep hayatımdaydı. Çocukluk hayal�me Hacettepe Ün�vers�tes� G.S.F. Seram�k
Bölümü'nü kazanarak ulaştım. Okul b�t�nce kend� bölümümde yüksek l�sansımı tamamladım.
Aynı zamanda anaokullarında da seram�k dersler� ver�rken eğ�t�m alanında da kend�m�
gel�şt�rmek �sted�m ve Ankara Ün�vers�tes� Sanat Eğ�t�m�nde yüksek l�sansa başladım  ve 
 “Anaokullarında  Seram�k  Eğ�t�m�'' üzer�ne  tez�m� yazdım ve tam zamanlı anaokulunda
çalışmaya başladım. Ne şanslıyım k� �ş�m hob�m� de kapsadı ve çocuklarla sanat ve seram�k
çalışmalarımı �ş�mle b�rl�kte yürüteb�ld�m. 6 yıldır Dadya’da çalışıyorum. Çocuklarla seram�k
ders�nde b�rl�kte çamuru tanıyor ve şek�llend�r�yoruz. D�ğer taraftan vel� koord�natörlüğü
görev�m� yapıyorum. Dadya’da eğ�t�mler çok yönlüdür, kend�m�z� gel�şt�reb�leceğ�m�z b�r çok
eğ�t�m alırız. Bu eğ�t�mler sonrasında çocukların gel�ş�m alanlarını daha �y� öğreneb�lmek ve
çocuklara daha fazla katkı sağlayab�lmek �ç�n Atatürk  Ün�vers�tes� Çocuk  Gel�ş�m� Ön l�sansımı 

da tamamladım. Okulumuza �lk adım attığınızda okul tanıtımı, çocuğunuzu başlatmaya karar
verd�ğ�n�zde oryantasyon sürec�nde çocuğunuzdan �lk ayrılma heyecanınızı, end�şen�z�, sev�nc�n�z�
b�rl�kte yaşıyoruz. Normal rut�ne döndüğünüzde sabah geld�ğ�n�zde ve akşam g�derken s�zler�
karşılayarak, uğurluyorum. Çocukların gez�ler�ne eşl�k etmek, duyurular, özel günler, toplantı
organ�zasyonları da görevler�m arasında…Den�z ve doğa tutkum. Sanat, kültürel gez�ler, yoga, farklı
kültürlere a�t yemekler, dostlarım, a�lem vazgeç�lmez�m. Genelde �nsanlar yaşımı göstermed�ğ�m�
söyler sanırım bunu �ç�mdek� çocuğa ve s�z�n çocuklarınıza borçluyum. Dadya bana mesleğ�mle �lg�l�
çok şey kattı ve çok şey öğrett�. Yaşadığımız sürece öğrenmeye ve üretmeye devam...

Çocukluğun tekrarı yok, bırakın doyasıya yaşasınlar!

DADYA PROGRAM GELİŞTİRME SORUMLUSU: MİNE BÜYÜKYAPRAK

DADYA ORAN VELİ İLİŞKİLERİ VE ÖZEL GÜN SORUMLUSU: NEŞE KARAN
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AVM’lerden kaçıp doğada huzur bulmak, müz�ğe kend�n� kaptırıp gar�p gar�p hareketlerle dans etmek, k�tapların satır aralarında

kaybolup hayal dünyasında kend�n� bulmak... Çocukların bağımsızlaştıkça kend�ler�n� gerçekleşt�receğ�ne �nandığımdan, becer� temell�

çalışmalara öncel�k vermek... Uzun lafın kısası b�z yet�şk�nler; her şey� b�r kenara bırakalım; ama asla çocukla çocuk olmayı elden

bırakmayalım.

DADYA ALACAATLI VELİ İLİŞKİLERİ VE ÖZEL GÜN SORUMLUSU: 
ÇİĞDEM CANDURAN



Çocukluğun tekrarı yok, bırakın doyasıya yaşasınlar!
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DADYA ORAN ÖN BÜRO SORUMLUSU: ELİF ALTUN
Esk�şeh�r’de doğdum. Erkek kardeş�mle babaannes� ve dedes�n�n d�z�n�n d�b�nde büyüyen çocuklardık. Dedem bana �lk çarpım

tablosunu öğreten k�ş�yd�, ondan sabrı öğrend�m. Annem�z� erken kaybett�ğ�m�z �ç�n babaannem hem annem�z, hem babaannem�z oldu, 

 ondan da şefkat� ve çocuklara karşı sevg� dolu olmayı öğrend�m. Kardeş�mle parkta yaz aylarında sabahtan akşama kadar kumla,

çamurla, topla oynardık, ev�m�z�n arkasında yer alan k�raz ağaçlarına çıkar k�raz toplardık  sonra kend� aramızda b�r türlü paylaşamazdık.

Çocukluğum hep  böyle  zıplayarak, koşarak, seksek oynayarak, �p atlayarak, çamurla oynayarak
geçt�. Çocukluktan ber� dünyayı gezmek en büyük hayal�md�, bu hayal�m� h�ç kaybetmed�m.
Atlasları çok severd�m. Farklı kültürler, yaşanmış sona erm�ş topluluklar, şeh�rler hep �lg�m� çekt�.
Dünyayı gezmeye b�r yerden başladım. Hayal�me eşl�k ets�n d�ye, Hacettepe Ün�vers�tes�  Sanat
Tar�h� bölümüne 1. terc�hle g�rd�m. Key�fle okudum, arkeoloj�k kazılarda yer aldım. Sabah 5:00’de
uyanıp araz�ye çıkmak ben�m �ç�n muhteşem b�r key�ft�. Düşüncey� gel�şt�ren her şey� sevd�m,
bunun �ç�n Felsefe okumaya karar verd�m. Ş�md� Anadolu Ün�vers�tes� 3. sınıf Felsefe bölümünde
okuyorum. Ün�vers�tedeyken kend�m� gel�şt�rmek adına Öğrenc� Koçluğu, Etk�l� İlet�ş�m,
Mot�vasyon g�b� çok fazla eğ�t�m ve sert�f�ka aldım. Şu an Sanat Terap�s� Eğ�t�m� almaktayım. 4 sene
özel b�r eğ�t�m kurumunda Danışman Öğretmen/Rehber Öğretmen olarak, 2 senede Müdür
Yardımcısı olarak görev aldım. Dadya  �le yolum b�r arkadaşımın öner�s� �le kes�şt�. İy� k� de kes�şt�!
Çocuk olmayı, çocukluğu burada her gün yaşıyorum ve anlıyorum k� çocukluk tekrar yaşanmıyor
fakat �ç�m�zde b�r yerde çocuk ruhumuz onu ortaya çıkartmamızı bekl�yor.

DADYA ALACAATLI ÖN BÜRO SORUMLUSU:  NUR BAYAR
1993 İzm�r doğumluyum. B�raz hareketl�, sıcakkanlı, somurtmayı h�ç sevmeyen b�r yapım var; ben�

sürekl� güler yüzlü göreb�l�rs�n�z, tam b�r İzm�r kızı! Gülmen�n bulaşıcı olduğuna �nanırım. Çocukları

çok sev�yorum, onlar �le her türlü oyunlar oynamaya bayılırım. Aslında �şletme mezunuyum ve �lk �ş

deney�m�m bankacılık, ama hayatta �sted�ğ�m�n bu olmadığına karar verd�m ve kend�m� yen�den

ün�vers�tede; çocuk gel�ş�m� konularını okurken buldum.Bankacılık g�b� sıkıcı b�r meslekten sonra,

çocukların arasında doyasıya eğlen�yorum. Ş�md� Dadya'da 4. yılıma g�rerken, çocuklarla eğlence, 

 kahkaha dolu günler geç�yorum. N�celer�n� d�l�yorum.

DADYA ALACAATLI SEKRETER: ESRA KARAGÖZ

1994 yılında Balıkes�r'de doğdum. Sosyal H�zmetler bölümünü b�t�rd�m. Şu an İstanbul Ün�vers�tes�

Açıköğret�m Fakültes�-Çocuk Gel�ş�m� okumaktayım.Çocukken en büyük hayal�m öğretmen

olmaktı. En çok çocuk, okullarda olurdu ve ben de henüz b�r çocuktum. Yaşım büyüdükçe �ç�nde

çocuk barındıran her branşı kend�me yakın bulmaya başladım. Öğretmenl�k hayata da�r her alanda

deney�mleneb�l�rd� ben�m �ç�n. Bu deney�m� taçlandırmak �ç�n gereken tek şey hâlâ çocuk

olab�lmekten geç�yordu. Bunu b�ld�ğ�m �ç�n nerede ne koşulda olursam olayım bu meslek her

zaman yakın gelm�şt�r bana. Çocukluğumu düşününce aklıma, yarı patlak b�r top �le  dokuz k�rem�t�

tam  ortasından vuran, ter �ç�nde kaldığı saklambaç oyunundan sonra üst üste dondurma y�yen ve

seksek ç�zg�ler�ne bastığını ustaca g�zleyeb�len b�r kahraman gel�yor. Tüm  çocukların  o  kahramanı

keşfetmeler� ve hayatları boyunca �çler�nde yaşatmaları �se en büyük d�leğ�m. B�l�yorum k� dünyayı güzelleşt�ren, o m�n�k kahramanlar

olacak. Ve y�ne b�l�yorum k�, tüm �nsanlığın çocukluğundan aşağı b�r �p sarkıtsak ve der�ne �nsek; orada b�rb�r�n� kovalayan, b�rb�r�n�n

saçlarını çeken ve lalel� b�r oynayan b�r sürü çocuk görürüz. Küsen çocukları da görürüz. Sonrasında hemen barışan çocukları da...Çünkü

oyun oynamak gururdan çok daha öneml� bence çocuklar �ç�n. Bu görünen en güzel res�m ben�m �ç�n. Dadya Çocukları bana bu res�mler�

her gün göreb�lme fırsatı sundu. Bu yüzden çok mutluyum.

DADYA ALACAATLI İŞLETME SORUMLUSU: CEYDA DÜZÇİMEN
Ben Ceyda; çok tez canlı olduğumdan aklıma gelen ve �sted�ğ�m her şey, hemen olsun �ster�m.
Sürekl� oturarak yapılacak �şler bana göre değ�ld�r. Ben sürekl�  koşmalıyım, kıpır kıpır ortalıkta
dolaşmalıyım. Çocukken en büyük hayal�m olan annel�ğ�n tadına doyamadım ve kend�m�  b�r değ�l,
b�rçok çocuğun �ç�nde her an bulunacağım, key�fl� anlarına tanık olacağım, cıvıl cıvıl okul önces�
alanında buldum. İy� k� d�yorum, çünkü bu ortam tam da bana göre. Her şey� keyf�ne vara vara
yaparım; kahven�n yanında mutlaka  b�r kurab�ye yer�m. Sürekl� yen� şeyler öğrenmek, �y� olan her şey�
çevrem-dek� herkesle paylaşmak �ster�m. Doğa tat�ller�ne bayılırım. Her şey aynı anda olsun
�sted�ğ�mden çok yorulurum, ama kolay kolay mutsuz olmam.Karşılaştığım her duruma çözüm odaklı
bakarım. Çocuk ses�nden sonra bana en �y� gelen şey�n seram�k yapmak olduğunu keşfett�ğ�mde,
ben� yıkan şey boyamak �ç�n �k� kere p�şmes�n� beklemek oldu. Zamanla buna da alıştım.  Sabırla
bekl�yorum artık.



Çocukluğun tekrarı yok, bırakın doyasıya yaşasınlar!

DADYA ORAN PSİKOLOG: CANER ÇİFTÇİ
1993 yılında güneşl� b�r Ankara gününde dünyaya geld�m. Çocukluğum mahalle sokaklarında

koşturarak ve oyun oynayarak geçt�. Sonra büyüdüm. Ufuk Ün�vers�tes� Ps�koloj� bölümünden

mezun oldum.Y�ne aynı ün�vers�tede sosyo-gel�ş�msel ps�koloj� alanında yüksek l�sans yapmaya

başladım. Aynı zamanda sosyoloj� bölümü okuyorum. Ps�koloj�y� �nsanlara faydamın dokunacağını

düşündüğüm �ç�n seçm�şt�m. İnsanlara faydamın dokunab�lmes� �ç�n �se yolun çocukluktan

geçt�ğ�n� anlamam uzun sürmed� ve Dadya Çocukları �le karşılaştım. Gün �çer�s�n de çocukların

oyun arkadaşı, uyku oyuncağı ya da yemek kaşığı olarak gözlem yapıyor, ölçek uyguluyor ve

gözlemler�m� rapora döküyorum. Öğretmenlerle b�rl�kte çalışıyor; her çocuk �ç�n yöntemler

gel�şt�r�yor; a�lelerle paylaşımlarda bulunuyorum. Aynı zamanda müz�k atölyes� yapıyorum. Müz�ğ�

de en az mesleğ�m kadar sev�yorum. Başka b�r dünyanın mümkün olduğu günlere uyanmak

d�leğ�yle...
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DADYA ORAN ÇOCUK GELİŞİMCİ: İREM UYAR

Merhaba, ben İrem. 1997 yılında Ankara’da dünyaya geld�m. Çocuklarla çalışmaya l�sede karar

verd�m. Sonradan fark ett�m k� başka b�r meslek ben�m hayatımı devam ett�remezd�. Öğrenmeye ve

yen� şeyler denemeye olan merakım kend�m� b�ld�m b�lel� ben�mleyd�. K�taplar da her zaman en yakın

arkadaşlarım oldu. İlkokuldayken okulun res�m kulübünden futbol kulübüne, korosundan halk

oyunları grubuna kadar her yerde ben� göreb�l�rd�n�z. İlk görüşte herkes�n sess�z, sak�n b�ld�ğ� zaman

geç�rd�kçe ''ne kadar da enerj�km�şs�n'' ded�ğ� b�r çocukluk geç�rd�m. Her çocuğun �ç�nde ayrı b�r

dünyanın saklı olduğunu keşfett�ğ�mde artan merakım �le hayatımı şek�llend�rm�ş oldum. Hacettepe

Ün�vers�tes� Çocuk Gel�ş�m� Bölümü'nden mezun oldum. Aynı zamanda Ankara Ün�vers�tes�’nde

Pedagoj�k Formasyonumu tamamladım. İç�mdek� h�çb�r zaman büyümeyen çocukla beraber Dadya

a�les�nde olduğum �ç�n çok mutluyum.

DADYA ALACAATLI PSİKOLOG: ALEYNA ÇETİNKAYA
1992 yılında Trabzon'da doğdum. Çocukluğum �se Ege'de yaşadığım ufak b�r sah�l kasabasında

geçt�. Çocukluğum bazen den�z�n �çer�s�ne kend�m� bırakarak, meyve ağaçlarına tırmanarak ve

bazen düşerek bazen de b�s�kletle, topla, taşlarla kurulan sayısız oyunlarla geçt�. Her zaman

den�ze, ağaçlara, hayvanlara büyük b�r sevg� besled�m. Doğaya olduğu kadar �nsan doğasına

olan merakım ps�koloj� b�l�m�ne yönelmem� sağladı. 2011 yılında Ankara Ün�vers�tes� Ps�koloj�

Bölümü'ne başladım ve eğ�t�m�m boyunca bu bölümün b�rçok alana dokunan yönler�n� keşfett�m.

İnsanların soğan halkaları g�b� b�rb�r�n� sarıp sarmalayan özell�kler�n�n katmanlarının en öneml�

dönemler�nden olan çocukluk dönem� �se, ben�m mesleğ�me başlarken yöneld�ğ�m alan oldu.

Çocukların b�rb�r�n� �zleyen gel�ş�msel dönemler�n�n yanı sıra, onların özgür ve meraklı b�r ruhla

kend�ler�ne a�t b�r�c�k özell�kler var etmeler�; bana hep büyüley�c� b�r yolculuk g�b� geld�. Aynı

zamanda merak uyandıran, heyecanlandıran, öğret�c�l�ğ� h�ç b�tmeyen b�r yolculuk… Hep�m�z�n

b�r parçası olduğu bu yolculukta, güzel günler� de b�rl�kte �nşa edeceğ�m�ze �nanıyorum.

DADYA ALACAATLI ÇOCUK GELİŞİMCİ: ŞEBNEM BASMACI
1995’te memur b�r  a�len�n çocuğu olarak Ankara’da doğdum. Belk� hayatım burada geçt�ğ� �ç�n

belk� de Ankara’nın tüm gr�l�ğ�ne rağmen rengarenk olmayı başarab�ld�ğ�m �ç�n çok sevd�m

Ankara’yı, h�ç kopmak �stemed�m. 15 yaşındayken çocuklarla çalışmaya karar verd�m ve b�r gün

olsun kararımdan vazgeçmed�m. Bütün arkadaşlarımı d�nler, çözüm bulmaya  çalışırdım ama hep

aklımda a�leler� olurdu. B�r  çocuğa  dokunab�lmek �ç�n a�leler�n  yoluna  ışık  tutab�lmey� çok

�sted�m. Hacettepe Sağlık B�l�mler� Fakültes� Çocuk Gel�ş�m�(2017) mezunu olduktan hemen sonra

Ankara Ün�vers�tes�’nde A�le Danışmanlığı’nda (2019) yüksek l�sans yapmaya başladım. L�sans

dönem�m boyunca bu alanda göreb�leceğ�n�z her yerde staj yaptım, eğ�t�m aldım. Ün�vers�te

sonrası da hemen b�r danışmanlık merkez�nde çocuklar ve a�leler �le çalışmaya başladım. Çok

hareketl�yd�m, öğrenmeye çok açtım, yen� b�lg�lere, kend�m� keşfetmeye aşırı �stekl�yd�m. B�r

öğretmen�m�n  ded�ğ�  şey� h�ç unutamıyorum: ‘’Şebnem, meslek� anlamda senden  h�ç şüphem yok

ama danışanın karşısında sab�t oturab�l�r m�s�n, �şte ondan em�n değ�l�m.’’ Bu söz öyle hoşuma g�der k�.. Hareketl�l�ğ�m�, b�lg� açlığımı hep

çok sevd�m, kend�m� çok sevd�m, kend�m� sevd�kçe, kabul ett�kçe her şey� sevmeye başladım. Çalışma dönem�m �le b�rl�kte çocuklarla

daha çok zaman geç�rd�kçe, kend�me �y� geld�m. Öz şefkat� tanıdım, kend� yaralarımı çocuklarla b�rl�kte sardım. Çalışan ebeveyn çocuğu

olarak bağlanma süreçler�n� çalıştım, küçük yaşlara daha yakın h�ssett�m kend�m�. Bana hep çocuklarla nasıl böyle bağ kurduğumu

soruyorlar. Cevap çok bas�t bence. Çok sev�yorum, d�yorum. Onları koşulsuzca kabul ed�yor ve çok sev�yorum. Ş�md� yolum Dadya �le

kes�şt� ve y�ne okulun �lk günü heyecanı var �ç�mde.
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1995 Bartın doğumluyum. Yeş�l�n ve den�z�n �ç�nde huzur dolu b�r memlekette büyüdüm. Hala

g�tt�ğ�mde camdan bakıp yeş�ll�ğ� görünce o huzuru yaşarım çünkü camdan baktığımda  yeş�l�

göreb�lmek  huzur anlamına gel�yor ben�m �ç�n 4. sınıftan ber� arkadaşlarım bana ''Günce sen

büyüyünce ps�kolog olsana, Günce bana çok �y� gel�yorsun." derlerd�. Bunu duydukça sev�n�rd�m.

Çünkü küçüklüğümden ber� ps�koloj�ye �lg�m vardı ve büyük küçük herkes� d�nlemey� çok

severd�m. Bu durum ortaokulda, l�sede ve ün�vers�tede de h�ç değ�şmed�,  ün�vers�tede  de

hayaller�me kavuşarak Sakarya Ün�vers�tes� Eğ�t�m B�l�mler� Bölümü’nde Ps�koloj�k Danışmanlık ve

Rehberl�k okudum, ardından yet�şk�nlerle çalışmalara  başladım. Çalışırken anladım k�,

yet�şk�nler�n geld�ğ� ps�koloj�k nokta çoğunlukla çocukluktan geç�yordu. O dönemde başka b�r

ps�kolog �le çocuklarlada çalıştım; ş�md� �k�nc� hayal�me c�dd� anlamda Dadya �le adım attım.

Yet�şk�nlerden sonra çocuklar... Onların �ç�nde tahm�n etmed�ğ�m�z, bazen göremed�ğ�m�z,

h�ssedemed�ğ�m�z çok fazla fırtına, çok fazla duygu, karmaşa, korku ve kaygı var. Ben onlarla baş

etmek �ç�n el�mden gelen� yapacağım ve bunun �ç�n s�zlerden de yardım bekl�yorum. O zaman had�

başlayalım!

DADYA ALACAATLI PSİKOLOJİK DANIŞMAN: GÜNCE KAYNARCA

DADYA ORAN 5-6 YAŞ ÖĞRETMENİ: ERDEM YILMAZ
1996 yılında, a�lem�n babamın mesleğ�nden dolayı taşındığı Yozgat’ın Şefaatl� �lçes�nde dünyaya

geld�m. Kırşeh�r �se yaz tat�ller�nde akrabalarımla buluştuğum ve aslen memleket�m olan şeh�rd�.

İçer�s�ne doğduğum �lçede 4 yılımı boş arsalarda geç�rd�m. Bu arsalar hayal gücümüze göre b�r

futbol sahasına, yarış p�st�ne, havaalanına, ve daha b�rçok yere dönüşürdü. Özgür olmak,

kurduğumuz hayaller� o an gerçekleşt�rmek, korkmadan doğada yürümek b�z� b�r arada tutan

şeylerd�. Geleceğe yönel�k �lk hayal�m bu yaşlarda şek�llend�. O zamanlar b�r akım olan p�lot olma

�steğ�... Hayal�m�n beslend�ğ� tek şey havada gördüğüm uçakların bıraktığı o beyaz �zlerd�. Çünkü

bu �zler� göreb�leceğ�m boş b�r arsada saatlerce yatıp hayaller kurab�lme özgürlüğüm vardı. Ve

em�nd�m k� p�lotlardan daha güzel �zler bırakab�l�rd�m gökyüzüne. M�sketlerle oynadığımız oyunlar,

futbolda kend� kadromu kurab�lmem, arkadaşlarıma uçurtmalar ve ayrıca kağıttan uçaklar

yapab�lmem, ev�m�z�n bahçes�nde kend� köpeğ�m �le  güverc�nler�m olması ve  babamın tat�l günler� 

olan hafta sonları a�lecek balık tutma hatıralarım...A�lemle �lg�l� sorumluluklarımın arttığı l�se yıllarımı Kırşeh�r Sosyal B�l�mler L�ses�’nde

yaşadım. 1 yıl İng�l�zce hazırlık dah�l toplam 5 yıl süren l�se hayatımda �se para kazanmanın, kazandığım parayı harcamanın zevk�n�

yaşadım. L�se ve ün�vers�te dah�l eğ�t�m hayatımda başarılı b�r çocuktum. Yıl sonu karneler�m, ş��r yarışmaları dereceler�m, futbol

başarılarımdan olan 15 yaşında M�ll� Takım kampı davet� almam ve oynadığım amatör futbol kulüpler� g�b� başarılarım oldu. Ayrıca

ortaokuldan bu yana hep l�der olmaya �stekl� b�r karakterd�m. Zaman geçt�kçe �ç�mde büyüyen çocukluk özlem� ben�m �ç�mdek� çocuğu

hep canlı tuttu. Çocuklarla oynamaktan ve çocuk oyunları oynamaktan zevk aldığımı fark etmem de l�se yıllarıma denk gelmekted�r.

Anaokuluna g�tmem�ş erkek b�r Okul Önces� Öğretmen� adayı olarak Ankara Ün�vers�tes� Eğ�t�m B�l�mler� Fakültes�’nde Okul Önces�

Öğretmenl�ğ� Programı’na 2016 yılında kayıt oldum. Ün�vers�tem�n 2. yılında şu an burada olmamda büyük katkısı olan �lk staj deney�m�m�

değerl� hocam Çağlayan DİNÇER danışmanlığında yaşadım. Kend�m� bu mesleğe a�t h�ssetmeye başladığım bu anının ardından

bambaşka b�r öğrenc�l�k hayatım oldu. Ün�vers�te Öğrenc� Konsey� ve Toplum Gönüllüler� Vakfı g�b�  sosyal sorumluluk h�ssederek görev

aldığım b�r çok platform oldu. Türk Eğ�t�m Vakfı bünyes�ne burs�yer olarak dah�l oldum. Ün�vers�te 3. sınıfta �se kend� fakültem

bünyes�ndek�  Sınıf Öğretmenl�ğ� Programına ç�ft anadal öğrenc�s� olarak kayıt oldum. Yen� mezun olduğum Okul Önces� Öğretmenl�ğ�

Programı’nda sırasında alanımda kend�m� gel�şt�rmek �ç�n b�rçok sem�ner, atölye ve projede görev aldım. Çocuk Yogası, Temel Satranç

Eğ�t�m�, Erken Okuryazarlık Becer�ler�, Uygulamalı Orff Eğ�t�m� ve Anlatı T�yatrosu dersler�n� seçmel� olarak başarıyla tamamladım.

Ün�vers�te hayatım sırasında ayrıca Dadya MSL Çocuk Kütüphanes�'nde Etk�leş�ml� K�tap Okuma etk�nl�kler�nde ve Ankara Ün�vers�tes�

Eğ�t�m B�l�mler� Fakültes� ve Mamak İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü ortaklığında Çağlayan DİNÇER danışmanlığındak� Burcu ÇABUK'un

yürüttüğü “Mamak'ta B�l�m Yolculuğu” Projes� kapsamında D�l ve Kavram Gel�ş�m� Atölye Çalışmalarında akt�f olarak yer aldım.

DADYA ALACAATLI 5-6 YAŞ ÖĞRETMENİ:  CANSU TANŞU
1997 İzm�r doğumluyum. Yaşadığım köyün sokaklarında sabahı akşam ederek geçt� çocukluğum.

Sabah erkenden kalkar, dedemle b�rl�kte �nekler�m�z� meraya götürür, dönüşte sıcacık yumurtaları

alıp kahvaltıya öyle otururdum. Pamuk tarlasında annemle babamın topladığı pamukların

üzer�nde kardeş�mle b�rl�kte uzanırken mutlu b�r dünya hayal ett�m. Çamurdan pastalar börekler,

k�rem�t tozundan çorbalar, babaannem�n ç�çekler�nden süsler yaptım. Çok eğlenm�ş olacağım k�,

hala �y� gel�r bana mutfakta olmak. Bazen de el�me b�r fırça, b�r boya alır; öyle mutlu olurum. Çok

yetenekl� olduğum söylenemez belk� ama gel�şeceğ�m elbet... Belk� ama gel�şeceğ�m

elbet...Gülmek en büyük tutkumdur, hatta kahkahaların güzell�kler get�receğ�n� düşünürüm.

Gülmey� herkese bulaştırab�l�r�z ve hep b�rl�kte güzell�kler get�reb�l�r�z. Öğretmen olmanın ne

denl� değerl� olduğunu bana öğreten, her yıl öğretmen marşıyla köy enst�tüler�n� andığımız

Bergama Anadolu Öğretmen L�ses�’nden 2015 yılında mezun oldum. Orta Doğu Tekn�k

Ün�vers�tes� Okul Önces� Öğretmenl�ğ� L�sans Programını kazanıp Ankara’ya geld�m. ODTÜ bünyes�ndek� İlkyar Topluluğu’nun projes� ro-

robot�k okur-yazarlık eğ�t�m� aldım ve b�r sosyal sorumluluk projes� olan Ankara Gönüllü Takımı a�les�nde bulundum. Planlı olmayı çok

sever�m. B�r �ş� yapmadan, b�r yere g�tmeden önce güzelce araştırırım. Ed�nd�ğ�m her b�lg� de bana  mutluluk ver�r. Ün�vers�te boyunca

çocuklarla  �lg�l�  b�rçok şey  öğrend�m, öğrend�kler�m�  gözlemlemeye  çalıştım. Hep  �y� b�r  gözlemc� olmayı  hedefled�m  çünkü  �y�  b�r 
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öğretmen olab�lmen�n anahtarını gözlemlemek olarak görüyorum. Çocukların merak ederek, keşfederek, hayal ederek, tasarlayarak

öğreneb�leceğ� b�r ortam hayal ederken; tam da öyle olan Dadya Çocukları ek�b�n�n b�r parçası oldum. Öğrenmen�n hayat boyu

sürdüğüne �nandığımdan çocuklarla b�rl�kte öğrenecekler�m �ç�n çok heyecanlı; bu yolda Dadya �le yürüyeceğ�m �ç�n de çok mutluyum.

DADYA ORAN 4-5 YAŞ ÖĞRETMENİ:  MERVE GÜRSEL
Ankara doğumluyum, aslen Ed�nel�y�z. Küçükken yaz tat�ller�m�n neredeyse tamamını Ed�rne’de

anne ve babamın köyünde geç�rd�m. Anneanne ve dedem�n bahçes�nde ekt�m �lk ç�çekler�m�, �lk 

 meyveler�m�. Ç�menlerde  yuvarlandım. Çamurlardan  evc�l�k  eşyaları  yaptım. Onlarla oynayarak

geld�m bu güne. Güzel b�r çocukluk geç�rd�m. Şanslıydım k� taş b�naların �çer�s�nde büyüyen b�r

çocuk olmak yer�ne, sokaklarda büyüyen b�r çocuk oldum. Hayatın en güzel yılları çocukluk yılları!

İnsanın hayat boyu h�ssett�ğ�, öğrend�ğ� şeyler�n çocukluk yıllarına dayandığını fark ett�m. Bu

nedenle çocukların hayatına dokunmak, hayatlarının en özel yıllarında  yer  almak  ve onlarda

güzel �zler bırakmak �sted�m. 2010 yılında Ankara’da Çağrıbey Anadolu L�ses�’n� kazandım. L�sans

eğ�t�m�m� Ankara Ün�vers�tes� Eğ�t�m B�l�mler�  Fakültes� Okul Önces� Öğretmenl�ğ� L�sans

Programında tamamladım. Kend�m� alanımda gel�şt�rmek �ç�n pek  çok eğ�t�me ve sert�f�ka

programına katıldım. Çocuk Yogası, Temel Satranç Eğ�t�m�, Anlatı T�yatrosu, Okul Önces�nde Orff

Eğ�t�m�, Okul  Önces�nde  Çocuk Yogası, Temel  Satranç  Eğ�t�m�, Anlatı T�yatrosu, Okul Önces�n-

de Orff Eğ�t�m�, Okul Önces�nde Kaynaştırma Programları dersler�n� seçmel� olarak alarak, kend� sınıfımda da bu öğrend�kler�m�

kullanmayı  amaçladım. Ankara  Ün�vers�tes�’nde l�sans eğ�t�m�me devam ederken Anadolu Ün�vers�tes�’n�n Sosyal H�zmetler bölümüne

g�rd�m. Önl�sans eğ�t�m�m� de bu alanda tamamladım. Çok severek ve �steyerek çıktığım bu öğretmenl�k yolculuğunda yolum Dadya �le

kes�şt�. Kurumdan �çer�ye g�rd�ğ�mde �ç�mde b�r sıcaklık h�ssett�m. Buranın atmosfer� gördüğüm pek çok yerden farklıydı.İşte ded�m,

orası burası! Ş�md� buradayım. Büyük b�r heyecanla yola devam ed�yorum.

1993 yılında Ankara’da �şç� çocuğu olarak doğdum, memur çocuğu olarak büyüdüm. 2012 yılında Kalaba Kız Meslek L�ses�’n�n Çocuk
Gel�ş�m� ve Eğ�t�m� bölümünden, 2017 yılında Orta Doğu Tekn�k Ün�vers�tes�’n�n Okul Önces� Eğ�t�m� l�sans programından, 2020 yılında
Ankara Ün�vers�tes�’n�n Okul Önces� Eğ�t�m� yüksek l�sans programından mezun oldum. 2017’den ber� gönüllüsü olduğum Türk�ye Zeka
Vakfı’nda b�rb�r�nden kıymetl� arkadaşlarımla çeş�tl� etk�nl�klere katkılar sunuyorum. L�sans üçüncü sınıftan �t�baren farklı kurumlarda
öğretmenl�k deney�m�m oldu. Bu süre zarfında fark ett�m k� öğrenme ortamları, üstün potans�yell� çocuklar, çocuk edeb�yatı, çocuk
şarkıları, oyun, farklı kültürler, evren, gökyüzü ve doğa konularında çalışırken mutlu oluyorum. 

DADYA ORAN 4-5 YAŞ ÖĞRETMENİ:  BÜŞRA MEMİŞ

Yıldızları, Ay’ı, gökkuşağını, bulutları, kuşları, yağmuru ve karı, den�z� ve dağları saatlerce

�zlemey� sev�yorum. Bağlarımı asla koparmayacağım ODTÜ’nün ormanlarında, çamların

sesler�n� d�nlemey� sev�yorum. Zamanı durdurma ve geçm�şe götürme gücü olduğu �ç�n

fotoğraf çekmey� sev�yorum. Ben� başka dünyalara götüreb�ld�kler� �ç�n k�tapları sev�yorum.

Utandığımda çok fazla çıkmayan, t�trek ses�mle şarkı söylemey� ve şarkılarıma ukulelem� dah�l

etmey� sev�yorum.  Her zaman el�mde örülecek b�r yünün ve aklımda b�r kazak model�n�n

olmasını sev�yorum. Hakkında pek f�kr�m olmayan �şlere kalkışmayı sev�yorum, maraton

koşmak g�b�. Her memur çocuğu g�b� ben de çocukluğumu farklı şeh�rlerde geç�rd�m. Dönüp

baktığımda ne kadar çok öğretmenle tanışmışım d�yorum. K�m�s� gel�p geçt�, k�m�s� çıkmadı

hayatımdan. Ama en net eğlend�ğ�m, heyecanlandığım, üzüldüğüm ve paylaştığım

öğretmenler�m� hatırlıyorum. B�r de kend�ler�nden korktuğum ve ben� üzenler� hatırlıyorum.

Ben de çocukların güzel hatıralarındak� öğretmenlerden b�r� olmak �ç�n çabalıyorum. İdeal eğ�t�m�n nasıl olması gerekt�ğ�ne da�r aldığım
teor�k b�lg�ler�n DADYA’da karşılık bulduğunu öğrend�ğ�mde çok heyecanlandım. Dışarı çıkıp k�rlenen, karıncaları  tak�p  eden,

ağaçlara  sarılan,  Ay  tutulmalarında  en  az ben�m kadar heyecanlanan çocukların DADYA’da olduğunu öğrend�ğ�mde tereddütsüz

kapılarını çaldım. Burada ne ded�ğ�n� pek anlamasam da ne h�ssett�rd�ğ�nden em�n olduğum şarkıları çocuklarla beraber d�nleyeceğ�m�

b�ld�ğ�m �ç�n çok mutluyum.

DADYA ALACAATLI 4-5 YAŞ ÖĞRETMENİ:  BÜŞRA EVEYİK
L�sey� Kastamonu da b�r öğretmen l�ses�nde okudum. D�l bölümü öğrenc�s� olduğum �ç�n

Erasmus ve yurt dışından gelen  gezg�nlerle  �lg�l�  projelerde yer  aldım. Bu nedenle farklı

kültürlere, g�y�m tarzlarına ve yen� tatlar denemeye �lg� duydum. L�sans eğ�t�m�m� Ankara

Ün�vers�tes� Okul Önces� Öğretmenl�ğ� Anab�l�m Dalında tamamladım. Ün�vers�te 3. Sınıftayken

8 ay kadar b�r yetenek kampüsünde yardımcı eğ�tmen olarak çalıştım. Çocuk yogası eğ�tmenl�k

eğ�t�m� programına katılarak çocuk yogası eğ�tmenl�k sert�f�kamı aldım. Fotoğraf ve s�nemaya

karşı hep  büyük b�r  �lg�m  vardı. Ün�vers�tedeyken Ankara Fotoğraf sanatçıları derneğ�nde

(AFSAD) 3 kur eğ�t�m�m� tamamladım ve hafta sonları as�stanlık yapmaya devam ett�m. Bazı kısa

ve uzun metraj f�lm projeler�nde yer aldım. Çok sevd�ğ�m hob�m� mesleğ�mle b�rleşt�rmek �sted�m

ve çocuklarla fotoğrafçılık atölyeler� yürüttüm. Karanlık odada çalışan çocukların gözler�ndek�

ışık ben�m �ç�n müth�ş b�r deney�md�. Ün�vers�tede Alternat�f okul yaklaşımlarını �ncelerken

yurtdışında bazı okullarda felsefe eğ�t�m�ne 2 yaşında başlandığını öğrend�m. Bu konu çok �lg�m�

çekt� ve b�t�rme tez�mde okul önces� dönem çocuklarında düşünme eğ�t�m� üzer�ne çalıştım. Öğretmenl�kte 4. senem. Hep ün�vers�tede

öğrend�kler�m� rahatlıkla uygulayab�leceğ�m alternat�f b�r okulda çalışmak �stem�şt�m. Banu Hanım ve Dadya a�les� bunu bana fazlasıyla

sundu. Bu a�len�n b�r parçası olduğum �ç�n çok mutluyum…
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DADYA ALACAATLI 4-5 YAŞ ÖĞRETMENİ:  ELİF ÖZGE KÜÇÜKTAŞÇI

N�san 1991’de Trabzon’da dünyaya gelm�ş�m. Ben hatırlamıyorum ama 3 yaşına kadar kaldığımız

lojmanın bahçes�nden eve g�rmezm�ş�m. Sonra geld�ğ�m�z Samsun’un Bafra �lçes�nde öyle b�r

şansım h�ç olmadı. Yaz tat�ller� har�ç hep apartmanda geçen b�r çocukluğum oldu. Yaz tat�ller�nde

g�tt�ğ�m�z köyümüzde her gün sabahtan akşama kadar den�z kenarında geç�yordu günler�m.

Babam ben� kucağına alıp den�z�n der�n kısımlarına götürüp orada bırakır yüzmey� öğrenmem �ç�n

böyle yaptığını söylerd� ve ben o şek�lde yüzmey� gerçekten öğrend�m. Yaparak/yaşayarak

öğrenmen�n önem�n� o zaman anladım. Yazın den�zde kışın ev�mde k�taplara gömülerek geçt�

günler�m. K�tap  okuyarak  öğrend�ğ�m  şeyler  ben� o kadar mutlu ett� k� b�r an b�le k�tap

okumaktan vazgeçmed�m. Hala k�taplardan ve öğrenme heves�mden vazgeçm�ş değ�l�m.

Eğlenmey� ve yen� şeyler denemey� her zaman çok sever�m. 2004 senes�nde Bafra Kızılırmak

Anadolu Öğretmen L�ses�’ne 2008’de Gaz� Ün�vers�tes� Mal�ye Bölümü’ne başladım. 4 yıllık

ün�vers�te serüven�m sonrasında 3 yılım KPSS ve b�l�mum kurum sınavlarına  hazırlanarak/ g�rerek  
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ve o sınavlardan elenerek geçt�. Öğrenme heves�m y�ne ağır bastı ve kader�m� başkalarının eller�ne bırakmaktan vazgeç�p hayatımın

yönünü değ�şt�rmeye karar verd�m ve tekrar sınava g�rd�m. ODTÜ Okul Önces� Öğretmenl�ğ� Bölümüne g�rd�ğ�m anda doğru yerde

olduğumu anladım. Stajlarda çocuklarla vak�t geç�rmek bana o kadar �y� geld� k� “keşke en başta bu bölümü okusaymışım” ded�m hep.

Kend�m� gel�şt�rmek �ç�n 2018 yılında Çocuk Yogası eğ�t�m� aldım ve ödevler�m� tamamlayıp Çocuk Yogası eğ�tmen sert�f�kamı aldım.

Ayrıca 2019’da ODTÜ İlkyar Topluluğunun yüz yüze verd�ğ� Robot�k Programlama Eğ�t�m�’n� aldım. Gerek okulumda aldığım gerek

b�reysel olarak katıldığım eğ�t�mlerle çok hızlı b�r şek�lde geçen 4 yılın ardından Dadya Çocukları �le yolum kes�şt�ğ� �ç�n çok mutluyum.

Tam anlamıyla olmak �sted�ğ�m ve kend�m� rahat b�r şek�lde �fade edeb�leceğ�m b�r yer olduğuna �nanıyorum. İçer� g�rd�ğ�m anda etrafımı

saran poz�t�f enerj� ben� �ç�ne çekerek “İşte burası olmalı” ded�rtt� ve �y� k� burası oldu.  Yen� dönemde öğrenc�ler�mle ve çalışma

arkadaşlarımla tanışmayı dört gözle bekl�yorum.

DADYA ORAN 3-4 YAŞ ÖĞRETMENİ:  GÖZDE ÖZTÜRK
Ben�m h�kayemde anlatacak çok anım, söyleyecek çok şarkım,kurduğum çok hayal�m var ama yaz

yaz b�tmez.O yüzden s�ze b�razını anlatacağım. Hayal kurmayı çok seven kurduğu hayallere �nanan

b�r�y�m. En büyük hayal�m doğadak� tüm canlılar �le b�rl�kte masal anlatmak ve şarkı söylemek. Şarkı

söylemey� her zaman çok severd�m her anımı neredeyse şarkı söyleyerek geç�r�rd�m ama Ukulele

hayatıma g�rd�ğ�nden ber� onunla dostluğum pek�şt�kçe daha da arttı. Doğanın b�r h�kayes� var ve

ben bu h�kayen�n b�r melod�s� olduğuna �nanıyorum. En sevd�ğ�m renk doğadan  gel�yor  yan� yeş�l.

Masal anlatmayı yazmayı çok sever�m. Bu sıralar daha çok masal anlatmayı, yazı yazmayı,

konuşmayı müz�kal hale get�rmey� merak ed�nd�m. Çocukların get�rmey� merak ed�nd�m. Çocukların

dünyasına  g�rmem zor  olmadı. Çocuksu  b�r olduğu �ç�n onlarla sohbet etmey� , oyun oynamayı

çok sev�yorken neden her anımda çocuklar olmasın ded�m ve �lk maceram Dadya Çocukları'nda

başladı ve key�fle devam ed�yor. Çocuklarla �le b�rl�kte bende büyüyorum gel�ş�yorum ve her geçen

gün keşfett�kler�mle yen� b�r ben oluyorum. Kend� r�tm�m� bulduğum, kend� h�kayem� yazdığım bu 

DADYA ORAN 3-4 YAŞ ÖĞRETMENİ: ESRA ÜNLÜER
1998 Kahramanmaraş  doğumluyum. Aslen Esk�şeh�rl�y�m. Ev�n en küçük çocuğu olarak �k� ab� �le

büyüdüm. Onlarla futbol oynayarak, tepeler�nde zıplayarak bazen de �k�s�n�n arasında havalara

atılarak ama tutulmayarak geçen b�r çocukluğum oldu. Çocukluğumu soracak olursanız aklıma gelen

şeylerden b�r� kıkır kıkır gülmeler�m, b�r de m�nderler! M�nderlerden yaptığım çadırın arasına g�r�nce

ne kadar huzurlu olduğumu hatırlıyorum ve düşünces� b�le �ç�m� ısıtıyor. Küçükken arkeolog olmak

�sterd�m. Çok esk�lere da�r b�r şeyler� araştırmak… G�zeml� şeylere merakım hep buradan gel�r. Ama

sanırım �ç�mde b�r yerlerde hep öğrenmeye ve öğretmeye heves vardı. Daha yen� b�r şey

öğrend�ğ�mde b�le arkadaşlarıma g�der öğrend�ğ�m� anlatırdım. Aslına bakarsanız büyüyünce ne

olacağım. konusunda pek de kararlı sayılmazdım, ta k� 2016 yılında Ankara Ün�vers�tes� Okul Önces�

Öğretmenl�ğ� Bölümü’nü terc�h edene kadar. Sonrası çorap söküğü g�b� geld�. Neler yapab�leceğ�m�

ve hayatlara dokunab�leceğ�m� gördüm. Bu bölümü terc�h ederken düşündüğüm b�r şey vardı:

İnsanlara küçük yaşlarından �t�baren nasıl dokunab�l�r�m? Çocukları süreçlerde akt�f kılan, doğaya ve

çevreye  farkındalığı gel�şm�ş, saygılı  b�reyler  olmalarında  onlara rehber  olma �steğ� �le bu mesleğ�

yolda merakım, heyecanım çocuklar �le

daha key�fl�. Çocuklarla çıktığım bu yolda onlara kend�mden ufacık �zler bırakmak en büyük �steğ�m. Onlardan aldığım enerj�, yaşadığım

anılar, gözler�nde gördüğüm ışıkla kend� h�kayeme yen�ler�n� ekleyerek hayaller�me yaklaşıyorum… Belk� b�r gün hayaller�n gerçekleşt�ğ�

b�r noktada buluşuruz…K�m b�l�r... Söylemey� atlamadan l�sans eğ�t�m�ne Gaz� Ün�vers�tes�'nde başladım, Hacettepe'de devam ett�m.

seçt�m. Değ�ş�m�n  b�r  parçası  olmak, hatta bu değ�ş�m� kend�m oluşturmak �sted�m. Bu nedenle de Okul Önces� Öğretmenl�ğ� Bölümü’nü

okumaya başladım. Çocukluğum oyuna doyarak geçt�. Çocukken bebeklerle oynadığım kadar oyuncak tanklarla, çamurla oynadığım kadar

hamurla oynamayı da çok severd�m. Oyunun keyf�n� yaşayan, mutlu olan, arkadaşlığı  oyunlar �le öğrenen çocuklara rehberl�k etmek �ç�n

sabırsızlanıyorum.On yaşımdan ber� profesyonel voleybol oynuyorum ve sporu seven, sporla �ç �çe b�r a�lede büyüdüm. Paylaşmayı,

arkadaşlığı spor sayes�nde öğrend�m. Bedensel akt�v�teler�n ne kadar öneml� olduğunu kend�m deney�mleyerek görünce çocukların

bedensel olarak hareket etmeler�n�n, �ht�yaçları olan şeyler�n başında geld�ğ�n� gördüm. Çocuk k�tapları konusunda çok �lg�l�y�m.

Bölümümde bu konuyla �lg�l� dersler seçt�m, çocuklara k�tap okumayı onlarla beraber sayfaları karıştırmayı çok ama çok sev�yorum. Doğa

aşığı, g�tt�ğ� yer� yeş�llend�rmeden duramayan  b�r a�le  �le  büyüdüğüm �ç�n onların bana öğrett�kler�n� ben de  Dadya  felsefes�yle beraber
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çocuklara göstermey� çok �st�yorum. Ben�m �ç�n öneml� olan eğ�t�m�n eğlencel�s�, çocuğun mutlusu. Bu yüzden çocuklar �le her taşın altını

kaldırmayı, beraber merak ederek öğretme-öğrenme sürec�n� çocukla oluşturmayı �st�yorum. Bu süre �çer�s�nde üstümüz çamur, eller�m�z

toprakla kaplı olab�l�r. Hatta yürürken ayakkabımızın �ç�ne g�ren kumları çıkarmak �ç�n sürekl� duracak da olab�l�r�z. Tüm bunlar sayes�nde

yaşayarak yaparak öğreneceğ�z. Sürekl� oynayan, kıpırdanan, el� kolu uzun süre sab�t durmayan b�r� olarak hareket etmey�, faal�yet hal�nde

olmayı çok sever�m. Bu yüzden çocuklarla bol bol zıplayıp hoplayacağımız, koşup araştıracağımız günler�n gelmes�n� �ple çek�yorum.

DADYA ALACAATLI 3-4 YAŞ ÖĞRETMENİ:  YAĞMUR YOĞURTÇU
Mesleğe olan �lg�m anaokulu yıllarımda öğretmen�me  olan sevg�mle başladı. Herkes okula

ağlayarak g�derken hayretle arkadaşlarıma  bakar,  “Okula gel�rken ağlanır  m� h�ç?” d�ye

düşünmeden  edemezd�m. Annem�n ve babamın  varlığını aramayacak kadar güven ve sevg� dolu

b�r öğretmen �le büyüdüm ve oyunlarımda her zaman öğretmen rolündeyd�m. O günlerde  ne

olacağıma  karar verm�şt�m aslında; günü çocuklarla  geçen sevg� dolu b�r öğretmen... Tüm eğ�t�m

hayatımı  Ankara'da tamamladım. Mesleğ�m�n  temeller�n� atmaya l�sede başladım. Layıka Akb�lek

Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� Çocuk Gel�ş�m� ve Eğ�t�m� Bölümü’nü okul �k�nc�l�ğ� �le b�t�rd�m.

Stajımı  dokuz ay dolu dolu Us Akadem� Anaokulu'nda tamamladım. L�sansımı Gaz� Ün�vers�tes�’nde

tamamladım. L�sans hayatımda felsefe, ps�koloj�, sosyoloj� ve mantık  alanlarında dersler aldım.  B�r

yandan da hayal�m olan  mesleğ�m  �ç�n çaba  gösterd�m ve dört yıl �çer�s�nde �k� ün�vers�tey� b�rden

b�t�rd�m. Hayatımda çocuklara olan sevg�m h�çb�r zaman b�tmed�, �ç�mdek� çocuğu hep canlı

tuttum ve tutmaya da devam edeceğ�m.

DADYA ALACAATLI 3-4 YAŞ ÖĞRETMENİ:  AYSUN DİBEK
1982’de Karabük’te doğup büyüdüm. Dem�r Çel�k Fabr�kası’nın oluşturduğu o puslu şehr�n

çocuklarındanım. Üç kız çocuktan, çok konuşanı, çok ağlayanı, çok tutturanı d�ye anlata anlata

b�t�remezler. Çocukluk yıllarımda annem�n c�c�l� b�c�l� g�yd�rd�ğ� elb�seler� ve saçlarıma taktığı o

kolalı tokaları b�r çırpıda çıkarıp; b�r tulum g�y�p saçımı da tepemde fısk�ye şekl�nde bağlar

kaçardım. Ta k�; yüzümü köpek yalayıp doyana kadar da gelmezd�m. 2002 yılında Karaelmas

Ün�vers�tes� Muhasebe bölümünü b�t�rd�m ve  Ankara’ya  yerleşt�m. Yaklaşık 5 yıl boyunca bu

alanda h�zmet verd�m. Bu alanda çalışırken herkes�n memnun olup, ben�m mutlu olmamam

hayatımda yen� kararlar almama sebep oldu. Kesk�n b�r v�raj �le Atatürk Ün�vers�tes� Çocuk

Gel�ş�m� Bölümü ön l�sansımı tamamladım. 2012  yılından �t�baren  çeş�tl� kurumlarda çalıştım. Bu

süreç �ç�nde Dadya ve Banu Hocam �le yollarımız kes�şt�. İy� k� de… Dadya; başka b�r dünya,

çocukların d�l�nden konuşan, çocukların gözünden bakan,  çocukların ruhuna dokunan Dadya… 

Çocuklarla yerlerde yuvarlandığımda, onlar ağlarken çaktırmadan s�ld�ğ�m gözyaşımda, eğlen�rken ve öğren�rkenk� şaşkınlığımda, kom�k

ses�m ve danslarımda ben� normal karşılayacak Dadya… S�zden öğrenecek o kadar çok şey var k�, bu ayrıcalığı yaşamak �ç�n Dadya…

DADYA ALACAATLI 3-4 YAŞ ÖĞRETMENİ:  ASLI ÖZKOCA
1986 Esk�şeh�r doğumluyum. 2013 yılında Ankara’ya geld�m. Evl� ve b�r çocuk annes�y�m. Aslında

hayatımda ün�vers�te, yüksek l�sans, meslek, �ş, kar�yer seç�m� tamamlanmış ve olağan akışında

devam ed�yordu. Ama anne olacağımı öğren�nce çocuk yet�şt�rmen�n, onu anlamanın, gel�ş�m�n�

desteklemen�n sorumluluğunun ağırlığını h�ssett�m ve her zaman olduğu g�b� rahat duramadım,

kend�me yen� b�r hedef koydum. Oğlumun duygusal, sosyal, z�h�nsel gel�ş�m�ne katkı sağlamak ve

süreçler�n�  desteklemek �ç�n  2015 yılında  Ankara Ün�vertes� Çocuk Gel�ş�m� Bölümünü uzaktan

okumaya başladım. İş�n �ç�ne g�rd�kçe çok key�f aldım, zaten çocuklarla vak�t geç�rmeye, oyun

oynamaya bayılırdım, �zleme ve gözlem yapma konusunda her zaman �y�yd�m. Yen� şeyler

öğrenmek ve  sürekl� gel�ş�m  tam bana göre, sabır, Atatürk Ün�vers�tes� Çocuk Gel�ş�m� Bölümünü

uzaktan okumaya başladım. İş�n �ç�ne g�rd�kçe çok key�f aldım, zaten çocuklarla vak�t geç�rmeye,

oyun oynamaya bayılırdım, �zleme ve gözlem yapma konusunda her zaman �y�yd�m. Yen� şeyler

öğrenmek ve sürekl� gel�ş�m tam bana göre, sabır, Hacettepe Ün�vers�tes� Okul Önces� Öğretmenl�ğ� l�sans eğ�t�m�ne başladım. Çevrem�n
ne gerek var, ''Bu yaştan sonra tekrar öğrenc� olmak zor olmayacak mı?'' g�b� uyarılarına h�ç aldırmadım. Gerek�rse oğlumla derslere g�r�p

o okulu b�t�recekt�m. Öyle de oldu oğlum doğunca başladığım �k�nc� öğrenc�l�k hayatım, 5 yaşına gelmeden tamamlandı, hedef�me

ulaştım. Artık okul önces� öğretmen�y�m ve Dadya a�les�ne katıldığım �ç�n çok mutluyum. Yemek yapmak, değ�ş�k tatlar denemek, kahve

vazgeç�lmez�m. Toprakla uğraşmak, bahçede el�m ayağım toprağa gömülene kadar açık havada vak�t geç�rmek, doğa da yürümek en

sevd�kler�m.



Çocukluğun tekrarı yok, bırakın doyasıya yaşasınlar!

KADROMUZ

1997 doğumluyum. 2016’da K�mya Öğretmenl�ğ�'n� kazandım, daha sonra �se bırakmak zorunda

kaldım. 2017’de Hacettepe Ün�vers�tes� Ortoped� Tekn�kerl�ğ� bölümünü kazandım ve 2019

yılında mezun oldum. Atatürk Ün�vers�tes� Çocuk Gel�ş�m� Bölümü’nü de okumaktayım. Hayvanları

çok sever�m. Doğayı koruyan, her canlıya saygı duyan, merhametl�, v�cdanlı, sevmey� b�len

çocukların yet�şt�ğ�n� görmek ben� çok mutlu eder. Çocukların neşes�yle neşeleneb�l�r, üzüntüsü

�le üzüleb�l�r�m. Burada çocukların masum�yet�n�, �çtenl�ğ�n� görüyorum ve bu yüzden şanslıyım.

DADYA ORAN 2-3 YAŞ ÖĞRETMENİ: KÜBRA ÖZ SÜTÇÜ
Hatırlıyorum, �lkokul zamanlarımda, bazı teneffüslerde, okuduğum okulun anaokuluna g�derek

onları seyrederd�m. M�n�k çocukları eğlend�ren, eğlend�r�rken öğreten öğretmen �dolüm olmuştu.

Sen� en çok ne mutlu eder? sorusuna cevabım nett�. L�se eğ�t�m�mde “Çocuk Gel�ş�m�” bölümünü

okuyacağım d�yerek hedef�m� bel�rlem�şt�m. Ün�vers�te eğ�t�mler�m� de Atatürk  Ün�vers�tes�

Sağlık B�l�mler� Fakültes� Çocuk Gel�ş�m� ve  Anadolu Edeb�yat Fakültes� Sosyoloj� bölümler�n�

okuyarak tamamladım. Çocukluğumdan bu yana hep meraklı olmuşumdur. Merak ed�p araştırma,

yen� şeyler keşfed�p deney�mlemey� sever�m. Ne dem�şler ‘Öğrenmen�n yaşı yoktur’. Umarım bu

merakım h�ç b�tmez ve ben hep yen� yen� şeyler öğren�r�m... Dadya �le 3 yıl önce yollarım

kes�şmeden önce, b�rkaç farklı kurumda çalıştım. Farklı yaş grupları, farklı k�ş�l�kler, ortamlar

gözlemled�m. Dadya’ya geld�ğ�mde �se Dadya’nın b�r felsefes� vardı gerçekten. Burada

çocuklarla öğren�rken l�derl�k etmek, öğret�rken de öğrenmek çok güzel b�r  deney�m. Öğretmen 

olarak değerl� olduğun; sen� yaşayarak ed�nd�ğ�n b�lg�lerle, eğ�t�mlerle hep �ler�ye taşıyan har�ka b�r kurum. Tab�� o kurumu yöneten

har�ka b�r �nsan var. Şu sıralar öğrend�ğ�m b�r şey daha var; “Annel�k”. Bu da  mükemmel  b�r deney�m. B�r çocuğun  ne kadar kıymetl�,

öneml�  olduğunun  öğretmen olarak değ�l de anne olarak fark ett�m ve anladım k�; “Annel�k, b�lg� �le değ�l, �çsel duyuşların yol

göster�c�l�ğ� �le yapılır”. Umarım çocukların o güzel kalpler�ne dokunup b�rl�kte güzel yollara varırız.
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DADYA ALACAATLI 3-4 YAŞ YARDIMCI ÖĞRETMENİ: SULTAN KOÇOĞLU

DADYA ORAN 2-3 YAŞ ÖĞRETMENİ: HATİCE IŞIK
1985 Artv�n doğumluyum. Memleket�m�n doğası gereğ�; tüm zamanımı doğada toprakla

geç�rd�m. A�lem mısır yet�şt�r�c�l�ğ� yaparken, ben topraktan sanat eserler� yapma

derd�ndeyd�m. Bu nedenled�r k�, 2004-2008 yılları arasında Selçuk Ün�vers�tes� Edeb�yat

Fakültes� Sanat Tar�h� Bölümü’nde okuyarak, 2008’de mezun oldum. Toprağa olan sevg�m�

Hasankeyf Kazısı �le taçlandırdım. Yıllar sonra �k�z annes� oldum, çocuklarımla beraber

tekrar çocuk oldum ve sonra hep çocuklarla beraber olma kararı aldım. Bu yüzden Atatürk

Ün�vers�tes� Sağlık B�l�mler� Fakültes� Çocuk Gel�ş�m� Bölümü'nü b�t�rd�m. Çocukların

dünyası olan oyunu daha anlamlı kılab�lmek �ç�n Çağdaş Drama Derneğ�'n�n Drama

Eğ�tmenl�ğ� programını tamamladım. Çember�n büyüsü çocukların kahkahası �le b�rleş�nce

bu �şe tutkum b�r kat daha arttı. İç�mdek� b�tmek b�lmeyen eğ�t�m aşkını kend�me yen�

pencereler aralayarak devam ed�yorum. Son olarak, Se�ba Anlatıcı Merkez�'nde "İç�ndek�

Masalcıyı Keşfet" programına katıldım. Çocuklarımızı masalla buluşturup hayatlarına

güzel b�r ses bırakma hayal�nde 2 yıldır Dadya’dayım.

DADYA ORAN 2-3 YAŞ YARDIMCI ÖĞRETMENİ: SEDA ARPACI
1996 Ankara doğumluyum. B�r ablam ve b�r erkek kardeş�m var. Ankara gr� şeh�r olarak b�l�nse

de, ben �çer�s�nde bulunan güzell�kler� değerlend�rerek b�raz da olsa taş yapılardan

çocukluğumdan ber� hep kaçınmaya çalışmışımdır. Yaz tat�ller�m� Kırşeh�r’�n Kaman �lçes�ne

bağlı Ömer Hacılı köyünde geç�rd�ğ�m ve doğayla �ç �çe büyüdüğüm �ç�n aşırı şanslı

h�ssedenlerden�m. Sabah horoz ses�yle kahvaltı yapmak, dalından kayısıları, er�kler� toplayıp

bluzuma s�l�p yemek... Her ne kadar böcekten çok korksam da o bahçeye anneanneden g�zl�

g�r�l�r ve o güzel�m organ�k meyveler yen�rd�. Büyüdüğümde de doğayla olan bağlantımı çok

koparmadım, vak�t buldukça doğa yürüyüşler� �le mot�vasyonumu hep yüksek tutuyorum. B�r

başka mot�vasyon kaynağım da tatlı yapmak. Gıda Mühend�s� olan ablam raf�ne şekere karşı

olduğundan ve zararları konusunda ben� �kna ett�ğ�nden şekers�z tatlı tar�fler�n� denemeye

başladım. Bu alanda da yen� tar�fler araştırmak ve denemek çok  hoşuma  g�d�yor. Eğ�t�mler�me 

em�n adımlarla devam ed�yorum ve kend�m� bu konuda çok gel�şt�receğ�me �nanıyorum. Aynı zamanda Metropol�tan Ün�vers�tes�’nde

Ps�koloj� öğrenc�s�y�m. Ön l�sans eğ�t�m�m �se Atatürk Ün�vers�tes� Çocuk Gel�ş�m� ve Eğ�t�m� olarak bu yıl tamamlıyorum. Çocukları

çok sev�yorum ve onları �zlerken bu dünyanın en masum b�reyler� ve geleceğ�n yıldızları olduklarını görmeden geçem�yorum. Dadyalı

ben�m bu meslekte �lk deney�m�m olacak. Çok heyecanlıyım, öğrenmeye çok açım. Dadyalı olacağım �ç�n ve s�zlerle b�rl�kte

çalışacağım �ç�n ş�md�den çok mutluyum.



1994 yılında Konya’nın Kadınhanı �lçes�nde doğdum. Çocuklara olan sevg�mden dolayı meslek
l�ses�n�n Çocuk Gel�ş�m� Bölümü'ne g�tmeye karar verd�m. L�sey� Kadınhanı Kız Tekn�k ve Meslek
L�ses� Çocuk Gel�ş�m� Bölümü'nde okudum. 2017 yılında Selçuk Ün�vers�tes� Çocuk Gel�ş�m�
Bölümü'nde l�sans eğ�t�m�m� tamamladım. Halen Selçuk Ün�vers�tes� Çocuk Gel�ş�m� bölümünde
yüksek l�sans öğrenc�s� olarak eğ�t�m hayatıma devam etmektey�m. 5 kız kardeş olduğumuz ve 4 yıl
boyunca kız yurdunda kaldığım �ç�n hayatım p�jama part�s� g�b� geçt�. En key�fl� zamanlarımı
ablalarım ve kız kardeş�m �le sokaklarda, bahçem�zdek� ağaçların altında oynayarak, bebekler�m�ze
kıyafetler d�kerek, topraktan y�yecekler yaparak geç�rd�m. Dünyalar tatlısı 2 yeğen�m�n doğması �le
tekrar onlarla çocuk oldum, beraber büyüdük ve beraber büyümeye devam ed�yoruz. En güzel en
eğlencel� zamanlarımı da onları gözlemleyerek, kumdan kaleler, topraktan evler yaparak, b�rl�kte
yaptığımız derme çatma çadırla oynayarak, her gün onlardan farklı şeyler öğrenerek geç�rmeye
devam ed�yorum. Mustafa’nın En�me teyzes�, Eren’�n Emme teyzes� olmak sevg�n�n en saf en tem�z
hal�n� yaşamamı sağladı. T�yatroya g�tmey�, kardeşler�m ve yeğenler�mle f�lm geceler� yapmayı, belgesel  �zlemey�, res�m ç�zmey�  ve doğada

Merhaba, ben Ç�ğdem. Dadya’da çalışırken hayatın get�rd�kler�n� kabul ed�p b�r yıl Ankara dışında

yaşadım. B�r yıl sonra yuvaya ger� döndüm. Ben�m �ç�n her şey beş kız çocuklu a�lem�n �k�nc� çocuğu

olarak 1987’de dünyaya gelmemle başladı. Her b�r� apayrı özell�klere sah�p kardeşler�mle mutluluğu,

farklılıkların güzell�ğ�n�, buna saygı duymayı ve b�rl�kte yaşamayı  öğrend�m. Nevzat Ayaz Kız Tekn�k

ve Meslek L�ses�'nde okuduğum günlerde; her şeyde görünenden fazlası olduğunu, her sorunun b�r

çözümü olduğunu, yaratıcılığın h�ç b�tmeyen b�r şey olduğunu öğrend�m. Ş�md� beş yaşında olan

kızımla sabrı, h�ç b�tmeyen enerj�y�, sınırsız sevg�y� öğrend�m. Bugün her b�r Dadya çocuğuyla hayatı

yen�den öğren�yorum ve b�l�yorum k� hayatta öğren�lecek çok şey var.

Çocukluğun tekrarı yok, bırakın doyasıya yaşasınlar!
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DADYA ALACAATLI 2-3 YAŞ ÖĞRETMENİ:  ÇİĞDEM AYDOĞDU
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zaman geç�rmey� çok sever�m. Son zamanlarda tez�m�n konusu olmasından da dolayı res�ml� çocuk k�tapları ve �llüstrasyona �lg�m daha da

arttı. A�lem ve arkadaşlarım her zaman sıcakkanlı, b�raz çocuksu ve poz�t�f b�r �nsan olduğumu söylerler. Bu çocuksu yanımı kaç yaşımda

olursam olayım kaybetmeden, yen�l�kç� ve her zaman kend�n� gel�şt�rmek �steyen b�r b�rey ve öğretmen olmayı umarım başarab�l�r�m.

Dadya �le  annem sayes�nde tanıştım. Çocukları çok sev�yorum, onlarla beraber oynamayı ve aynı

ortamda olmayı da sev�yorum. Dadya bana göre b�r a�le ortamı… Hedef�m� gerçekleşt�rd�m; 8 aylık

çocuk bakım elemanı kursunu b�t�r�p, yardımcı öğretmen olarak Dadya a�les�n�n b�r parçası olmaya

devam etmey� planlamaktayım.

DADYA ALACAATLI 2-3 YAŞ YARDIMCI ÖĞETMENİ:  
BEYZA SOYAL

DADYA ALACAAYLI 2-3 YAŞ YARDIMCI ÖĞRETMENİ:  
FİLİZ KONT

1971 Ankara doğumluyum. L�se son sınıfa kadar İskenderun'da okudum, AÖ Fakültes�'nde İkt�sat
okudum. Doğayla �ç� �çe olmayı, gezmey� ve k�tap okumayı çok sever�m. Evlend�kten sonra
İstanbul'a yerleşt�m, b�r oğlum var. Oğlum okula başladıktan sonra artık çalışmam gerekt�ğ�n�
düşündüm ve çocukları çok sevd�ğ�m �ç�n meslek olarak çocuklarla çalışmayı terc�h ett�m. Bu
konuya da�r değ�ş�k sem�nerlere katıldım. 13 yıl özel b�r kreşte çalıştım ve emekl� oldum ama
çocuklardan çok fazla ayrı kalmayınca onlarla yen�den Dadya’da kucaklaştım. Daha donanımlı, daha
tecrübel�, daha heyecanlı olarak Dadya’da yoluma devam ed�yorum.

DADYA ORAN 0-2 YAŞ ÖĞRETMENİ:  HAFİZE KARAKILIÇ
Tam 10 yıldır Dadya’ya gelen tüm bebekler Haf�’n�n el�nden, sevg�s�nden geç�yor; tüm beb�şler�m�z�n
ek gıdaya geç�ş sürec�, beslenmeler�, güvenl�k �ç�nde gel�ş�mler�n� sürdürüp, öğretmenler�m�ze
tesl�m� hep Haf� �le oluyor. Çocuklar yemek yemed�ğ�nde, b�z �stemesek de, geleneksel yönteme
geç�p, mama sandalyes�nde uçak kovalayan, m�n�c�k bebekler�n el�ne kalem kağıt veren, bebekler�
soyup her gün masaj yapan g�zl� kahraman, bebek öğretmen�m�z.. Bebekler yemek yemed�ğ�nde,
ateş� çıktığında oturup ağlayan, üst gruplara  geçen  çocuklarına yemek salonunda rastlarsa, arada
derede g�zl�ce yemek yed�ren, terler�n� kontrol eden; duygusal öğretmen�m�z...
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DADYA ORAN 0-2 YAŞ ÖĞRETMENİ:  ARZU ÇİFTÇİ

1984 Kayser� doğumluyum, �k� çocuk annes�y�m. Çocuk Gel�ş�m� Eğ�t�c� Eğ�tmen sert�f�kasına

sah�b�m. Tam �k� buçuk yıldır Dadyalıyım. Güler yüzlü, poz�t�f ve sabırlı b�r�y�md�r. Yen� şeyler

öğrenmey�, kend�m� gel�şt�rmey� çok önems�yorum. Doğada gezmey�, k�tap okumayı, çocuklarla

zaman geç�rmey� çok sev�yorum. Sevd�ğ�m �ş� key�fle, mutlulukla yapıyorum. İy� k� Dadya

a�les�ndey�m, tam da �sted�ğ�m yerdey�m.

DADYA ALACAATLI 0-2 YAŞ ÖĞRETMENİ:  AYŞEGÜL ERSOY
1978 İstanbul doğumluyum. İlk ve ortaokulumu İstanbul Fer�köy ortaokulunda tamamladım. L�se

öğren�m�m�  Ankara'da Ayrancı T�caret Meslek L�ses�'nde tamamladım. 2000 tar�h�nde evlend�m ve

�k� erkek çocuk annes�y�m. Çocuklarımla zaman geç�rmek, d�k�ş d�kmek, farklı olan her türlü el

emeğ�n� denemek olmazsa olmazlarım. 2018'de Dadya Çocukları Üm�tköy şubes�nde kat görevl�s�

olarak �şe başladım. Yapab�leceğ�me �nandığım ve çocuklarla zaman geç�rmey� çok sevd�ğ�m �ç�n 8

aylık Çocuk Bakım Elemanı sert�f�kamı aldım. Dadya'da öğrenmen�n yaşı yok �lkes�yle Atatürk

Ün�vers�tes� Açıköğret�m Fakültes� Çocuk Gel�ş�m� Bölümü okumaktayım. Dadya‘da severek

çalışıyorum, çalışırken de her geçen gün yen� b�lg�ler öğren�yorum. Bu a�len�n b�r parçası olduğum

�ç�n çok mutluyum.

�ç�n yurtdışında da staj yaptım. Çocuklar g�b� düşüneb�ld�ğ�m�z, yaşadığımız anın tadını çıkarab�ld�ğ�m�z, b�rl�kte mutlu olduğumuz her

dak�kanın kâr olduğunu düşünüyorum. Başta annem, daha sonra 5 yaş öğretmen�m ve son olarak l�sedek� branş öğretmen�m olmak üzere

b�rkaç har�ka öğretmen�m olduğu �ç�n şanslıydım. Her b�r�s� de ben�m sanat aşkımı teşv�k edenler oldu. Ben de öğrenc�ler�m �ç�n bunu

�ster�m.

DADYA ORAN ATELİERİSTA:  KÜBRA KABASAKAL
1996 Adana doğumluyum. Çukurova Ün�vers�tes� Eğ�t�m Fakültes� Res�m Öğretmenl�ğ�

Bölümü’nden mezun oldum. Res�m yaparken müz�k d�nlemey� ve hayvanları çok sever�m. Şarkı

söylemey� kulak sağlığınız �ç�n daha sess�z b�r şek�lde yapmaya çalışırım. Karakaleme olan

�lg�mden bahsetm�yorum b�le.  Ben� otobüste, metroda kulağında kulaklık, el�nde b�r defterle esk�z

ç�zerken göreb�l�rs�n�z. Daha anasınıfındayken  resme  olan  �lg�m�  ve  merakımı öğretmen�m

keşfetm�ş ve desteklem�şt�. İsmet İnönü Kız Tekn�k ve  Meslek L�ses� Graf�k ve  Fotoğrafçılık

bölümünü okudum. Acaba Çukurova Ün�vers�tes�n� kazanır mıyım d�ye derken kend�m�, eğ�t�m

fakültes�nde yağlı boyaları karıştırırken buldum. Daha sonra yolum o güzel Dadya Çocukları �le

kes�şt�.  Neden bu meslek d�ye sorarsanız; öğretmenl�k ben�m hayal ett�ğ�m b�r meslekt� ve bu

mesleğ� daha �y� yapab�lmek  �ç�n  gerekl�  eğ�t�m�  aldığım  g�b�  bunu daha �y� gerçekleşt�reb�lmek

DADYA ALACAATLI ATELİERİSTA:  MERVE ÖZKAYA
1989’da İstanbul’da doğdum, bu yıla kadar İstanbul’da yaşadım. 2012 yılında Marmara

Ün�vers�tes�’nde İng�l�zce Sosyoloj� son sınıfta okurken, eğ�t�m s�stem�ne alternat�f arayışlarım

sırasında Başka B�r Okul Mümkün (BBOM) Derneğ� sayes�nde alternat�f eğ�t�m yaklaşımlarıyla,

hemen sonrasında Regg�o Em�l�a felsefes�yle tanıştım ve hayatım değ�şt�. O zamandan ber�

“merak”, “araştırma”, “üretme” ve “öğrenme” üzer�ne b�rçok kurum ve dernekte öğretmen,

koord�natör, eğ�tmen, atel�er�sta g�b� çeş�tl� rollerde, çocuk ve yet�şk�nlerle çalışıyorum.

Facebook’ta 2014 yılında, çocuklarını çarpık eğ�t�m s�stem�ne kurban etmek �stemeyen anneler

tarafından kurulan “Okulsuz Eğ�t�m Anneler�” grubunda annelere Regg�o Em�l�a felsefes�

sem�nerler� verd�m. Gönüllü Regg�o Em�l�a danışmanlığı yaptım, çocukları �ç�n Regg�o Em�l�a

�lhamlı atölyeler düzenled�m. Regg�o Em�l�a felsefes�nden daha fazla �lham almak ve yaşadığımız

kültüre uyarlayab�lmek �ç�n, nasıl b�r kültürden çıktığını gözlemlemek üzere Kasım 2014’te, Mayıs 2016’da Regg�onarra Fest�val�ne ve

Haz�ran 2017’de Uluslararası Lor�s Malaguzz� Merkez�’nde “0-11 yaş öğrenme mekanları ve müfredatı” konulu Uluslararası 4. Yaz Okulu

eğ�t�m�n� almak �ç�n, muazzam deney�mler yaşadığım Regg�o Em�l�a kasabasına g�tt�m. 2018’den ber� Uluslararası Lor�s Malaguzz�
Merkez� �le �şb�rl�kler�ne devam ed�yoruz. 2019 Ağustos’tan ber� Başka B�r Okul Mümkün Derneğ�’nde gönüllü olarak Alternat�f Eğ�t�m
Çember� Koord�natörlüğünü yürütmektey�m. Aynı zamanda BBOMÖK (Başka B�r Okul Mümkün Öğretmen Köyü) öğrenc�s�y�m.
BBOM’dan eğ�t�me, öğrenmeye, hayata ve �l�şk�lere da�r (“Ş�ddets�z İlet�ş�m” de dah�l) çok fazla ve çok faydalı b�lg�ler ed�n�yorum.
Bunları da paylaşmak �ç�n sabırsızlanıyorum.
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Dadya a�les�yle 2017 Mayıs'ında, Regg�o’ya yaz okuluna g�tmeden önce tanışmıştım, �k� günü �darî kadroyla b�rl�kte geç�r�p Regg�o ve
eğ�t�m üzer�ne sohbet etme ve okulları z�yaret fırsatım olduğundan ber� kalb�m�n b�r parçası da, �nsana bu kadar değer veren Dadya
Çocukları’nda kalmıştı. Ş�md� ben de, çocuklarla b�rl�kte oyunlar oynarken meraklarımızı keşfetmek, Regg�o Em�l�a felsefes�nden �lham
alarak, doğa, b�l�m, sanat ve felsefey� b�rleşt�rd�ğ�m�z projeler yürütmek �ç�n Dadyalıyım. Yen� b�r şehre taşınıyorken Ankara’da
çalışacağım �lk kurum Dadya olacağı �ç�n ayrıca b�r mutluluk, heyecan ve merak �ç�ndey�m. B�rl�kte merak, keş�f, oyun, üret�m, paylaşım
ve heyecan dolu mutlu zamanlarımız olsun!

DADYA ORAN MUTFAK: FİLİZ DEBELEÇ

Evde anneler�n tüm uğraşlarına rağmen yed�r�lemeyen tüm sebzeler� yed�rteb�len, yaptığı

kurab�yeler �le ünlü; vel�ler�n e-posta �le tar�f �sted�ğ� F�l�z Hanım. Vel� toplantılarında tüm

vel�ler�n tam kadro toplanmasının neden� o; b�l�yoruz, çünkü  açıkça söylüyorlar. İşte s�h�rl�

tar�f�; Dadya Çocukları’nın kahkahaları, bolca sevg�, gülen gözler�n pırıltısı, �ş�n� çok severek

yapan eller�n  mar�fet�... Tüm  bunların  yanında, hang� çalışanımız ney� sevmez, ne dokunur,

ney� pek sever b�l�r; ona göre tek tek tüm çalışanların y�yeceğ�n� ayrı ayrı key�fle, özenle

hazırlar. Bunun adı  sevg�, özen, �ş�ne saygı. İşte bu yüzden Dadya’ya gelen, herkes k�lo alır.

DADYA ALACAATLI MUTFAK: EMİNE KARACA

Merhaba ben Dadya’dan Em�ne Karaca. Kısaca kend�mden bahsedey�m. 1995 yılından

bu yana kreşlerde aşçı olarak görev yaptım. En son Sınav Kolej�’nde 4 sene çalışıp geçen

yıl Dadya’ya geld�m. Çocuklarla olmak bana mutluluk ver�yor. Çocuklarla �lg�l� eğ�t�mler

aldım. Huzurlu, mutlu b�r şek�lde çalışıyorum. Böyle güzel mutlu çalışanların olduğu b�r

yerde çalışmaktan mutluyum. Teşekkür ed�yorum.

DADYA ALACAATLI MUTFAK:  GÖZDE METİN

1987 Ankara doğumluyum. Aşçılık ve Çocuk Gel�ş�m� bölümler� önl�sans mezunuyum. 11 yıllık

evl� ve 3 erkek çocuk annes�y�m. Hayatta en çok mutlu olduğum yer mutfaktır. 3 seney� aşkın

b�r süre şeker hamurundan pasta ve kurab�ye yapımıyla �lg�lend�m. Farklı tat, lezzet ve sunumlar

�lg� alanıma g�ren konulardır.

DADYA ORAN TEMİZLİK EKİBİ:  DENİZ SAKİNCİ

Okulumuzun g�zl� kahramanları var; onlarsız eks�k kalırdık. Den�z Hanım onlardan b�r�..
K�m� zaman, güle söylene 'Artık yeter sınıf �ç�nde bulgur, kum, k�m görmüş' ya da ‘kızlar
burası ev�n�z değ�l, bu kadar dağılmayın’ dese de, �ş�n� severek yapar. Sınıfları
toparlamanın, çocukların özbakım �ht�yaçlarına yardım etmen�n yanında, okulun en hızlı
kule yapanı, günlük yaşam sınıfında kahve masası hazırlayanı ve hafıza kartı
eşleşt�ren�d�r. Çocuklar ve sınıf l�derler� tüm oyuncakları çocuklar ve sınıf l�derler� tüm
oyuncakları toplasa da, onun tekrar b�r düzeltmes�, estet�k dokunuşu gerekl�d�r  sınıflara.
Onu  her an; ç�çeklerle konuşurken, puzzle yaparken, sınıfları düzenlerken göreb�l�rs�n�z.
Merd�venlerden �nerken b�le, el�nde havlu bez, trabzan s�len, halı s�lmek �ç�n boş sınıf
kovalayan da odur, gez�lere eşl�k ed�p, çocukların üstler�n� kontrol eden de... Öte
yandan şahane çocuk bakar, h�kaye okur. O çocukları, çocuklar onu çok sever.
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DADYA ORAN TEMİZLİK EKİBİ:  GÜLSÜM DEMİRYÜREK

1987 Kırşeh�r doğumluyum. Evl�y�m, 2 kız çocuk sah�b�y�m. 15 yıldır Ankara'da yaşıyorum.

Gezmey�, yen� yerler görmey�, yen� �nsanlar tanımayı, a�lemle ve çocuklarımla vak�t geç�rmey�

çok sev�yorum. 2019 yılında Dadya'ya g�rd�m. Burada olmaktan ve bu ek�pte yer almaktan

mutluyum.

Sultan Hanım okulumuzun kısa zamanda güler yüzü, enerj�s�, cıva g�b�l�ğ� �le vazgeç�lmez�

oldu. Sınıfları toparlamanın, çocukların özbakım �ht�yaçlarına yardım etmen�n yanında,

neres� dağınıksa ‘dur ben şurayı b�r havalandırıp geley�m’, ‘kızlar şurayı b�r elden geç�rsem’

d�yerek her alana yet�ş�r. Kend�s�n�n eklemek �sted�kler� var; Dadyayı çok sev�yorum, Dadya

ben�m b�r a�lem oldu. Burada; çalışmayı, �y� n�yet�, a�le ortamını öğrend�m. Belk�

�nanmazsanız ama konuşmayı, �let�ş�me b�le geçmey� burada öğrend�m. Yaşımın yett�ğ� yere

kadar burada çalışmayı �st�yorum.

DADYA ALACAATLI TEMİZLİK EKİBİ:  SULTAN SOYAL

DADYA ALACAATLI TEMİZLİK EKİBİ: İLKBAL UĞURLU

Dadya Alacaatlı'dan İkbal Uğurlu. 39 yaşındayım, evl�y�m ve 3 çocuk annes�y�m. Daha önce ev
�şler�nde çalıştım. Dadya'nın yen� okulu açılınca kadroya katıldıım. Alacaatlı’da kat görevl�s�
olarak çalışmaktayım. Yaptığım �ş�m� sev�yorum.

DADYA ORAN SATINALMA, ŞOFÖR:  YUSUF ÖZGÜN

1966 Çorumluyum. 1990 yılından ber� Banu Özkan �le çalışıyoruz. Uzun yıllar Ek�nc�ler
Hold�ng’de b�rl�kte çalıştıktan sonra, kuruluşundan �t�baren Dadya’dayım. Üç çocuğum, �k�
torunum var. Dadya’nın her alanında b�r rolüm var; tam�rat, satınalma, banka, resm� �şler
benden sorulur. Dadya çocuklarının sembol�k dedes�y�m. Burada varolduğum sürece
Dadya’nın daha da �ler�ye g�deb�lmes�, başarılı olması �ç�n her aşamada varolacağım.

DADYA ALACAATLI SATINALMA, ŞOFÖR:  FERHAT MERCAN 

1978 Ankara Çubuk doğumluyum, Evl�y�m. 3 çocuk babasıyım. Yaşamayı, �nsanları sever�m, her
şeye olumlu yönden bakarım, keşkem, ‘tüh şu da olsa’ d�yeceğ�m şey�m yok. Olmaz da, çünkü
her anın, saat�n keyf�n� çıkarmaya çalışırım. Banu Hanım’ı 20 seneye yakındır yakından tanırım, 4
yıl önce bu a�leye katıldım. İy� k� de katılmışım; çünkü çocukla çocuk olmayı  çok sev�yorum.
Onlarla  dışarıda  top koşturmak,  onlara yen� oyun alanları yapmak, yaptığım tırmanma
tahtasında  oynadıklarını görmek  ben�  mutlu ed�yor. Bazen de koşup oynarlarken, onları ş�md�
hang� b�lg�sayar oyunu bu kadar mutlu edeb�l�rd� k� d�yorum. Çocuklarla b�rl�kte tam�r �şler� �le
uğraşıp, oyuncaklarını tam�r ett�ğ�m �ç�n, tam�rc� Ferhat ab�y�m. Kısacası çocuklar mutlu, ben
mutlu.



Çocukluğun tekrarı yok, bırakın doyasıya yaşasınlar!

KADROMUZ

İzm�r’de doğdum ve büyüdüm. Çocukken �nanılmaz akt�f b�r çocuktum. Sanata olan �lg�m

hep çok fazlaydı. A�lem bu �lg�m� fark ett�kten sonra 8-11 yaşları arasında bale, 12-13 yaşları

arasında da t�yatro eğ�t�m� alarak başta Karşıyaka Beled�yes� Z�ya Gökalp Kültür Merkez�

olmak üzere b�rçok kültür ve sanat merkez�nde göster�lerde yer aldım. Hacettepe

Ün�vers�tes� Sanat Tar�h� bölümünü okumam da çocukluğumda sanatın b�rkaç dalında yer

almam oldukça etk�l�  oldu. Ün�vers�te  yıllarım  dedemden kalma fotoğraf mak�nes�n� el�mden

h�ç düşürmeden çeş�tl� �llerde müze ve ören yerler�n� gezerek, Ayasofya Müzes�, Kar�ye

Müzes� ve Çankaya Beled�yes� Çağdaş Sanatlar Merkez�’nde stajlar yaparak; sanat ve

m�mar�, hayvan hakları topluluklarında görevler alarak; çok k�tap okuyarak, araştırarak, tez

yazarak ve bazen de ç�mlerde gökyüzünü öylece �zleyerek geçt�. Sanat ve  felsefe k�taplarına,

graf�k romanlara olan �lg�m oldukça fazladır. Çocuk k�taplarıyla �se Dadya sayes�nde tanıştım.

Erken yaştak� çocukların k�taba er�ş�m�n� sağlamak oldukça mutluluk ver�c�.

DADYA KÜTÜPHANE SORUMLUSU:  NEVİN MELİS ÇINAR 
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MUHASEBE SORUMLUSU: AYŞE GİRDAP 

Dadya’nın kurulduğu günden ber� resm� muhasebe �şler�n�, vel�, çalışan ve �lg�l� f�rmalarla

yapılan sözleşmeler�n� tak�p ed�yorum.  Bu �ş� büyük key�fle yapıyorum, çünkü çocuklar

hayatın en güzel tarafı. Bunun yanında çalışanların �şe g�r�şler�, s�gorta �şler� de ben�m

görevler�mden; key�fl�, d�nam�k b�r grup �le çalışmak çok güzel. Efe Sarp ve Rüzgar Ada

�s�ml� �k� oğlum var, �k�s� de burada büyüdü. 

TEKNİK SORUMLU: BURHAN SOLAK

Dadya Çocukları’na h�zmet veren b�r f�rmada çalışsam da, yıllar �ç�nde günümün büyük
bölümü Dadya’da geçt�; artık ben� de kadrodan sayıyorlar, 12 yıl olmuş. Okullardak� hırsız,
yangın, seslend�rme, kamera s�stemler� ben�m kontrolümde; arıza ve bakım �şler�ne
bakıyorum, her sene başında çocuklara güvenl�k önlemler�n� anlatıyorum. Ardından önce
haberl�, sonra habers�z tatb�katlar yapıyor, sürec� yönetmeye çalışıyorum. Bu arada kend�
kızım da mezun b�r Dadyalı.

PELİN BİRSEN DENİZ  DOĞUM İZNİNDE

1985 Ankara doğumluyum. Dadya a�les�yle ne mutlu k�, paralel değ�ş�yor ve gel�ş�yoruz, 8 yıldır
aynı yolda b�rl�kte yürüyoruz. Ded�ler k�; had� kend�m�z� anlatalım, b�z b�rb�r�m�z� b�l�yoruz ama
ya b�lmeyenler, merak edenler? Ben ‘nasıl anlatırım’ı değ�l, anlatmaya başlayınca ‘nasıl
susarım’ı düşündüm hemen.  Evet çok sever�m anlatmayı, sohbet�, neden�n�, n�yes�n�
sorgulamayı; bell� k� çocuklardan geçm�ş, �y� k� de geçm�ş. Gaz�osmanpaşa  Kız  Meslek  L�ses�
mezunuyum. Kend�m� b�ld�m b�lel� çocuklar hayatımda. Çocuklar  ya  hayatımda  olmasalardı?
Büyüyen, merak  eden, ‘ben de geld�m’ d�yen çocukların, gel�ş�m yolunda uğradıkları b�r
�stasyon olarak görürüm kend�m�. Mak�n�st� çocukların olduğu b�r tren çıkar yola. Neler neler
doludur vagonları b�r b�lsen�z. Oyun �stekler�, meraklı soruları, �lk kez yaşadıkları okul
deney�mler�, kaygılar, sınıf değ�ş�kl�ğ�, yemek �t�razları ve daha neler neler. Tren; �stasyonuma
geld�ğ�nde sahne ben�m olur. Yemeğe  �t�raz mı var? Olsun, önce çocukların kalb� sevg�ye doy-

sun, güvens�n, önemsend�ğ�n� h�ssets�n, sonra b�r bakmışız brokol� çorbasının adı d�nozor çorbası olmuş, çorba b�tm�ş. Uykuya mı
�t�raz var, herkes�n yastığının altında b�r uyku masalı var olsun. Ah b�r de bazı anlar vardır k�, a�leden kopulamaz. İşte adını yıllardır
ben�m de b�lemed�ğ�m, bendek� o tılsım çıkıver�r o an. Formülü yok doğaçlama gel�yor. Gel�yor b�z�m yumurcak ya sarılıyor, ya el ele
tutuşuyor g�r�yor ben�mle okula. D�yorum k�; o zaman hoş geld�n, sen olmasan eks�k kalırdık. Sence neler yapacağız bugün?



hayaller� etk�nl�klere katarak, oyun kurarak hayata geç�rd�m. Oyun hayatımın b�r parçası oldu ve bu sürec� çocuklarla tamamladım.

Tamamladım derken, Çağdaş Drama Derneğ�’nde 5. kuru b�t�rd�m, dramayı oyunlarıma kattım; yurt �ç�nde onlarca eğ�t�m aldım,

Almanya’da Regg�o Insp�red okullarda gözlem yaptım, tüm öğrend�kler�m�, süreç gözlemler�m�n ger� dönütler�n� oyuna kattım, ama daha

çok yolum, öğrenecek çok şey var.   Çocuklar d�nlemey�, hayal kurmayı ve oyun oynamayı deney�mlerken, onlara l�derl�k etmek ben� çok

heyecanlandırıyor. Gülüşler�m�z� kahkahaya çev�ren tek varlık çocuklarımız �le mutlu oyunlar, mutlu masallar…

Dadya’da büyüyen çocuklardan b�r tanes� de ben�m; kend�m� b�ld�m b�lel� Dadya’dayım. 2006

Cebec� Kız Meslek L�ses� mezunuyum, �lk �ş�m Dadya; 14 yıldır Dadya’da, kend�m büyümeye

devam ederken; hala çocuklarla oynamaya devam ed�yorum.  Çocukların dünyalarına g�rmek

kadar key�f ver�c� b�r şey yok. Okulda b�r yandan çocuklarla oynayarak öğren�rken, b�r yandan,

mesleğe yen� başlayan arkadaşlara Regg�o yaklaşımının olmazsa olmazlarını ve deney�mler�m�

aktarıyor, Regg�o yaklaşımına uygun özgür alanlar yaratmaya, okulu doğru uyaranlarla

zeng�nleşt�rmeye çalışıyorum. Ben çocukken babaannem�n Keloğlan masallarını d�nled�ğ�mde

ve �zled�ğ�m ç�zg� f�lm karakterler�n� takl�t etmeye başladığımda, b�rçok yer�m� de kırdıktan sonra

anladım k�, heps�  hayal! Ama  hayaller  çok güzel; sonra  hayal  kurmayı  gel�şt�rd�m.  Kurduğum 

1995 Erzurum doğumluyum, çocukluğum köyümde geçt�. Seksek oynamaya ve �p atlamaya

bayılan, aynı zamanda b�r o kadar da futbol oynamaya doyamayan b�r çocuktum. L�sey� Erzurum

Pas�nler Kız Tekn�k ve Meslek L�ses�’nde Çocuk Gel�ş�m� Bölümü’nde okudum.  Ardından 2 yıl

Atatürk Ün�vers�tes� Büro Yönet�m� ve Yönet�c� As�stanlığı okudum. Aynı anda �k�nc� ün�vers�te

kapsamında ön l�sans programında Çocuk Gel�ş�m� mezunuyum. 3 yıl kamuda köy okulunda

anasınıfı öğretmenl�ğ� yaptım. Dadya Çocukları’nda �k�nc� yılım.

Çocukluğun tekrarı yok, bırakın doyasıya yaşasınlar!

KADROMUZ
ELİFCAN SIRADAŞ DOĞUM İZNİNDE

BADEM F. TOKTAY DOĞUM İZNİNDE
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1984 Kayser� doğumluyum. Evl� ve 3 çocuk annes�y�m. L�se mezunuyum. Başka sektörlerde �ş

deney�mler�mden sonra Banu Hanım’ın ves�les�yle okul önces� eğ�t�me geç�ş yaptım.

Çocuklarla çalışmaya başladıktan sonra Çocuk Bakım Elemanı Sert�f�kası aldım. Ş�md� �se

Çocuk Gel�ş�m� okumak �ç�n az�mle ün�vers�te sınavına hazırlanıyorum. Çünkü çocuklarla

olmak, onlarla eğlenmek, büyümeler�ne şah�t olmak har�ka! Ben� kâh top havuzunda, kâh

kaydıraktan kayarken, bazen de salıncakta sallanırken, kısacası her alanda çocuklarımla

eğlen�rken bulab�l�rs�n�z. Belk� de genç kalmanın sırrı budur. N�ce eğlencel� mutlu günlerde

görüşmek d�leğ�yle.

GÜLER MERCAN DOĞUM İZNİNDE
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29 Haz�ran- 11 Eylül 2020                  

15 Temmuz 2020 Çarşamba             

16 Temmuz 2020 Perşembe                          

30 Temmuz 2020                               

31 Temmuz, 3 Ağustos 2020

5 Ağustos 2020 Çarşamba           

1-6 Eylül 2020 Haftası                   

9 Eylül 2020                                         

14 Eylül 2020 Pazartes�                    

21-26 Eylül 2020 Haftası

3 Ek�m 2020 Cumartes�                      

18 Ek�m 2020 Cuma                            

26-31 Ek�m Haftası                                                       

29 Ek�m 2020 Perşembe                    

30 Ek�m 2020 Cuma                            

7 Kasım 2020 Cumartes�                    

10-16 Kasım 2020 Haftası                

13 Kasım 2020 Cuma 

22 Kasım 2020 Pazar         

23 Kasım 2020 Çarşamba                   

7,14,21,28 Kasım Cumartes�             

5 Aralık 2020 Cumartes�                   

7-11 Aralık 2020 Haftası                      

21-26 Aralık 2020 Haftası                  

28-31 Aralık 2020 Haftası                 

31 Aralık 2020 Perşembe                 

2 Ocak 2021 Cumartes�                    

11-15 Ocak 2021 Haftası                    

25-29 Ocak 2021 Haftası                  

25-29 Ocak 2021 Haftası                    

29 Ocak 2021 Cuma                            

6 Şubat 2021 Cumartes�

9-13 Şubat 2021

6,13,20,27 Şubat Cumartes�                  

Yaz programı

Demokras� ve M�ll� B�rl�k Günü okulumuz kapalıdır.

Oryantasyon toplantısı

Ar�fe günü okulumuz 13:00’de kapanmaktadır.

Kurban bayramı okulumuz kapalıdır.

Oryantasyon toplantısı

Çevr�m�ç� �lk sınıf toplantıları; gönüllü ebeveyn seç�mler�

Oryantasyon toplantısı

Yen� dönem�n �lk günü

Çevr�m�ç� kahve sohbetler�, Anne Baba Okulu; Yaş Gel�ş�m Özell�kler�       

Çevr�m�ç� sınıf toplantıları

Anne Baba Okulu; Bağlanma Örüntüler Bağımsızlaşma

Çevr�m�ç� kahve sohbetler�, Anne Baba Okulu; Duyu Bütünleme                                              

Cumhur�yet Bayramı; okulumuz kapalıdır.

K�tap kulübünün başlangıcı

Çevr�m�ç� sınıf toplantıları

Atatürk’ü anma haftası, panel sunum

Anne Baba Okulu; Sınır Sorumluluk Sorun Çözme, Davranış Problemler�

Öğretmenler günü kutlaması; okulumuz 16:30’da kapanmaktadır.

D�j�tal portfolyo oryantasyon sunumu

Rehberl�k kahve sohbetler� 

Çevr�m�ç� sınıf toplantıları

B�ten projeler�n çevr�m�ç� sunumları ve Anne Baba Okulu; Korku ve Kaygılar

Çevr�m�ç� kahve sohbetler� 

Yen� yıl kutlaması

Yen� yıl; okulumuz 16:30’da kapanmaktadır.

Çevr�m�ç� sınıf toplantıları

Ekoloj�k program eylem günler�

Çevr�m�ç� rehberl�k toplantıları; Anne Baba Okulu; İlet�ş�m ve İlet�ş�m Yolları

Anne Baba Okulu; İlkokula Hazır Oluş

100. Gün 

Çevr�m�ç� sınıf toplantıları

B�ten projeler�n çevr�m�ç� sunumları

Rehberl�k zümres� �le çevr�m�ç� b�reysel görüşmeler

2020 - 2021 AKADEMİK TAKVİM

9-13 Şubat 2021 

22-26 Şubat 2021    

6 Mart 2021 Cumartes�                             

13 Mart 2021 Cumartes�                                                   

3 N�san 2021 Cumartes�                     

19-22 N�san 2021 Haftası                    

23 N�san 2021 Cuma                            

26 N�san 2021 Pazartes�                    

26 N�san-30 N�san Haftası                  

7 Mayıs 2021 Cuma                            

8 Mayıs 2021 Cumartes�                    

10 Mayıs 2021 Pazartes�                   

12-13-14 Mayıs 2021                          

20 Mayıs 2021 Perşembe                  

1,8,15,22 Mayıs Cumartes�                

28 Mayıs 2021 Cuma                          

5 Haz�ran 2021 Cumartes�                 

7-11 Haz�ran 2021 Haftası     

18 Haz�ran 2021 Cuma                       

21-25 Haz�ran 2021 Haftası                

15 Temmuz 2021 Perşembe              

19-20-21-22-23 Temmuz 2021          

26 Temmuz-30 Temmuz Haftası       

2 Ağustos 2021

B�ten projeler�n çevr�m�ç� sunumları

Çevr�m�ç� kahve sohbetler�

Çevr�m�ç� sınıf toplantıları

Anne Baba Okulu; Büyük Ebeveyn Tutumları

Çevr�m�ç� sınıf toplantıları

Çocuk bayramı kutlamaları

Ulusal Egemenl�k ve Çocuk Bayramı; okulumuz kapalıdır.

Yen� dönem kayıtları son gün!

Rehberl�k kahve saat�, Anne Baba Okulu; Oyun Kurma, Oynamak mı, Oyalamak mı?

Anneler günü kutlaması

Çevr�m�ç� sınıf toplantıları

D�j�tal portfolyo paylaşım günü

Ramazan bayramı; okulumuz kapalıdır.

Okul dışarıda günü (tahm�n� tar�ht�r)

Rehberl�k çevr�m�ç� b�reysel görüşmeler, Anne Baba Okulu; Çocuğum ve Çocukluğum

Mezun�yet, p�jama part�s�; okulda kalıyoruz

Çevr�m�ç� sınıf toplantıları

Ekoloj�k serg�, babalarla 'VIII Geleneksel B�s�klet Şenl�ğ�’ ve Doğa Kampı’

Babalarla kamp (yanında b�r yet�şk�n �le)

Rehberl�k zümres� son görüşmeler�, Anne Baba Okulu; Ekran Kullanımı

Demokras� bayramı; okulumuz kapalıdır.

Kurban bayramı 

Yaz tat�l�; okulumuz kapalıdır

Yen� dönem başlangıcı
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