Nilay Yılmaz, 1992’de Anadolu Üniversitesi İngiliz Dili ve
Öğretimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını yabancı
diller, doktora eğitimini ise Türkçe öğretimi ve çocuk edebiyatı
üzerinde yaptı. 20 yıl devlet ve vakıf üniversitelerinde öğretim
görevlisi olarak çalıştı. Doktora tezi ile 2014 Oğuz Tansel
Halk Bilimleri Araştırma Ödülü (“Türk Çocuk Edebiyatı
Kitaplarındaki Çocuk Gerçekliğine Eleştirel Bir Bakış” isimli
araştırması ile) aldı. 16 yıl Cumhuriyet Kitap Eki’nin çocuk
ve gençlik kitapları sayfasında kitap tanıtım ve eleştiri yazıları
yazdı. Yılmaz’ın çocuklar için tiyatro, öykü, roman ve resimli
kitap türünde yapıtları , eğitimciler e yönelik etkinlik kitapları
var.
2000 yılından beri çeşitli STK’larla çalışıyor, çocuklara
yönelik kurumsal ve bireysel yaratıcı okuma-yazma projeleri
gerçekleştiriyor Özel kurumların ve MEB’in hizmetiçi
eğitimlerinde uzman eğitimci olarak eğitimler veriyor,
belediyelere ve kurumlara eğitim danışmanlığı yapıyor. Farklı
üniversitelerde konuk öğretim görevlisi olarak ders vermeye
devam ediyor, bilimsel çalışmalarını kurumsal bağlılığı
olmadan sürdürüyor. Göçmen ve mültecilerle, hastanelerdeki,
cezaevindeki ve okullardaki çocuklarla okuma, yazma, drama,
yoga ve meditasyon çalışmaları yapıyor. Dışavurumcu sanat
oyunlarını ve yaklaşımlarını kurmacayla birleştiriyor.
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OKUMAK ve yazmak
EĞLENCELİDİR!

Yaratıcı Okuma
Hedef kitle:
Süre:
İçerik:

•
•
•
•

Okuma-Yazma Projeleri ve Yarışmaları
Sınıf öğretmenleri, Türkçe-Edebiyat öğretmenleri,
kütüphaneciler
6 saat
Yaratıcı Okuma nedir, ne değildir?
Yaratıcı düşünme becerileri ve okuma süreci
Dünyada ve Türkiye’de yaratıcı okuma çalışmaları
Yaratıcı okuma örnek uygulamaları

Yaratıcı okuma çalışmaları, okuma sürecinde çocuk ve oyunu
buluşturmaktadır. Altı saatlik seminer ve atölye çalışmasında,
okurken oynamayı, oyun oynarken eğlenmeyi, eğlenirken
düşünmeyi vurgulayan yaratıcı düşünme bileşenleri incelenmekte,
okuma sürecini destekleyecek yaratıcı etkinliklere, kuramsal
bilgilere ve örnek öykü uygulamalarına yer verilmektedir.
Yaratıcı Okuma ve Yazma Sürecinde Yaratıcı
Ölçme-Değerlendirme
Hedef kitle:
Süre:
İçerik:

•
•
•
•

Sınıf öğretmenleri, Türkçe-Edebiyat öğretmenleri,
kütüphaneciler
6 saat
Yaratıcı düşünme becerileri
Yaratıcı okuma ve yazma süreci
Örnek uygulamalar
Yaratıcı okuma sürecini destekleyecek ölçmedeğerlendirme çalışmaları

Süreç odaklı yaratıcı okuma ve yazma çalışmalarının
sonuç odaklı testlerle değil, süreç içinde yaratıcı ölçeklerle
değerlendirilmesi gerekir. Altı saatlik seminer ve atölye
çalışmasında, örnek uygulamalar Torrance Yaratıcı Düşünme
Testi (TTCT) üzerinden yapılandırılır; okuma ve yazma
sürecindeki etkinliklerin eğlenceli ve yaratıcı ölçme araçlarına
uygun biçimde tasarlanmasına yönelik çalışmalar yapılır

Hedef kitle:
Süre:
İçerik:

Sınıf öğretmenleri, Türkçe-Edebiyat öğretmenleri,
kütüphaneciler
3 saat
• Uzun ve kısa soluklu okuma ve yazma projeleri
• Okuma sürecini destekleyecek kazanım odaklı ve
eğlenceli yarışmalar
• Okuma ve yazma kulüplerinde, serbest okuma
saatlerinde yapılabilecek etkinlikler

Üç saatlik atölye çalışmasında bir kitaptan (öykü, roman, şiir,
tiyatro oyunu vb.) yola çıkılarak yapılabilecek kısa ve uzun
soluklu okuma ve yazma projelerine değinilmektedir. Ders
saatleri içinde uygulanabilecek yaratıcı projelerin yanı sıra bir
döneme ya da yıla yayılan uzun soluklu çalışmalar, şenlikler/
festivaller, geziler, yarışmalar, belirli günler vb. ele alınmakta,
çocukları ders saatinde, kulüp çalışmalarında ya da serbest etkinlik
zamanlarında edebiyatla farklı biçimlerde buluşturma yolları
tartışılmaktadır. Belirli günler ve haftalarda yaratıcı düşünme
becerilerini harekete geçirecek örnek çalışmalara yer verilmektedir

Öykü Anlatma Teknikleri ve Araçları (Storytelling)
Hedef kitle:
Süre:
İçerik:

Üç ya da altı saatlik seminer ve atölye çalışmasında öykü anlatma
teknikleri ele alınmakta, okuma, yazma, konuşma ve dinleme
becerilerini geliştirme amaçlı öykü anlatımlarına yer verilmektedir.
Öykü önlüğü, öykü halısı, öykü kartları, öykü küpleri vb. araçların
öyküyü kurgulama ve anlatma sürecinde kazanım odaklı
kullanılmalarına yönelik yöntemler sunulmaktadır.

Süre:
İçerik:

•
•
•
•

Sınıf öğretmenleri, Türkçe-Edebiyat öğretmenleri,
kütüphaneciler
6 saat
Yaratıcı yazma nedir, ne değildir?
Yaratıcı yazma teknikleri
Kısa ve uzun soluklu yazma etkinlikleri
Okutulan öykü ve roman odaklı yazma çalışmaları

Altı saatlik seminer ve atölye çalışmasında, yazma uygulamaları
Torrance Yaratıcı Düşünme Testi (TTCT) üzerinden
yapılandırılır. Ders saatleri içinde uygulanabilecek, çocuklara
yazmayı sevdirecek pratik ve eğlenceli yazma çalışmalarının
yanı sıra dönem içinde okutulan kitabın merkezde olduğu uzun
soluklu yaratıcı yazma çalışmaları üzerine de modeller sunulur.

Müze Gezilerinde Yaratıcı Okuma-Yazma Çalışmaları
Hedef kitle:
Süre:
İçerik:

•
•
•
•

Sessiz Kitapların Kullanımı (Silent/Wordless Books)
Hedef kitle:
Süre:
İçerik:

Yaratıcı Yazma Yöntem ve Teknikleri
Hedef kitle:

Kreş, ana sınıfı ve sınıf öğretmenleri, TürkçeEdebiyat öğretmenleri, kütüphaneciler
3 saat ya da 6 saat
• Öykü anlatma (Storytelling) teknikleri
• Öykü anlatma malzemelerini tasarlama
• Örnek uygulama

Üç ya da altı saatlik seminer ve atölye çalışmasında, var olan
kutu oyunları yeniden yapılandırılmakta, oyunların farklı dil
becerilerini kazandırmak için çok amaçlı kullanım yöntemlerine
yer verilmektedir.

•
•
•
•

Kreş, ana sınıfı ve sınıf öğretmenleri, TürkçeEdebiyat öğretmenleri, kütüphaneciler
6 saat
Sessiz kitapları okuma teknikleri
Sessiz kitapların yaratıcı okuma ve yazma malzemesi
olarak kullanımı
Sessiz kitaplar ve disiplinlerarası etkinlikler
Örnek uygulamalar

Altı saatlik seminer ve atölye çalışmasında sessiz kitapların çok
amaçlı ve kazanım odaklı kullanma teknikleri tartışılmaktadır.
Örnek uygulamalarda dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla
sessiz kitapların diğer sanatlarla etkileşimine ve görsel okumanın
diğer okuma biçimleriyle ele alınmasına yer verilmektedir.
Okul öncesi dönem, ilköğretim birinci - ikinci kademe ve lise
dönemine yönelik sessiz kitaplar üzerine farklı çalışmalar
yapılandırılmaktadır.
Dil Becerileri İçin Oyun Geliştirme
Hedef kitle:
Süre:
İçerik:

•
•
•
•

Kreş, ana sınıfı ve sınıf öğretmenleri, TTürkçeEdebiyat öğretmenleri, kütüphaneciler
3 saat ya da 6 saat
Kutu oyunları, gerçek nesneler, hikaye kartları ve
küpleriyle oyun tasarlama
Üç boyutlu malzemelerin dil becerilerini
geliştirmede kazanım odaklı ve çok amaçlı kullanımı
Örnek uygulamalar
Aynı malzeme ile farklı oyunlar geliştirme

Sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri (sosyal
bilgiler, tarih, Türkçe ve resim öğretmenleri)
6 saat
Müzelerin eğitsel amaçlı kullanımı
Müze draması
Müze mekanlarıında yapılabilecek yaratıcı okumayazma ve sanat çalışmaları
Müzedeki objelerin (resim, heykel, buluntular,
oyuncak, giysi vb.) edebiyat ve yaratıcı yazma
sürecinde kullanımı

Altı saatlik seminer ve atölye çalışmasında, müze mekanlarının
eğitsel amaçlı kullanımı tartışılmakta, farklı branş öğretmenleriyle
birlikte yürütülebilecek ortak proje çalışmalarına, müze tabanlı
yaratıcı okuma ve yazma etkinliklerine yer verilmektedir. Müze
gezisine gitmeden önce, gezi sırasında ve gezi sonrasında neler
yapılabileceği örneklerle anlatılmaktadır.
Ebeveynler ve Çocuklar Birlikte Okuyor Yazıyor Eğleniyor
Hedef kitle:
Süre:
İçerik:

•
•
•
•

Ebeveyn-Veli Eğitimi
2 saat
Çocuklarla birlikte okumak ve yazmak
Bir kitabı okurken ve okuduktan sonra birlikte
yapılacak okuma-yazma etkinlikleri
Bir kitabı okurken ve okuduktan sonra birlikte
yapılacak sanat etkinlikleri
Kitapla ilgili birlikte oynanacak eğlenceli oyunlar

İki saatlik atölye çalışmasında ebeveynlerin çocuklarıyla
birlikte yapabilecekleri etkinliklere yer verilmektedir. Bir kitabı
okumadan önce, kitabı birlikte okurken ya da kitabı okuduktan
sonra yapılabilecek eğlenceli okuma ve yazma etkinlikleri, el
becerileri (resim, kukla, maske vb.), oyunlar ve doğaçlamalar
ebeveynlere uygulamalı olarak gösterilmektedir.
…
Kapak Resmi: Doug Keith

