ÇORABINI KAP GEL!
(Okul Öncesinde Drama)
Atölye Çalışması
Eğitmen/Lider: Özlem Öznur Gökbulut

Tarih

: 17-18 Şubat 2018

Saat

: Cumartesi 10.00 – 17.00
Pazar

10.00 – 17.00

(İki gün, toplam 12 Saat)
Yer

: ÇDD İstanbul Şubesi, Ahmediye Mah. Halk Cad. No:41/A
Üsküdar / İSTANBUL

İletişim : (216) 391 21 17
Çalışma Saatlerimiz
22 Ocak – 4 Şubat 2018: Hafta İçi-Sonu 9.00-17.30 (Öğle tatili 14.30-15.00)
5 Şubat 2018 sonrası : Hafta içi 10.30 – 19.30 (Öğle tatili 14.30-15.30)
Hafta sonu 9.00 – 17.30 (Öğle tatili 14.30-15.00)
Atölye İçeriği:
Tek bir nesneden yani “çorap”tan yola çıkarak neler yapılır?
Yaratıcı dramanın kurgusal dünyasında, sanattan, fen etkinliğine, dil etkinliğinden, okuma
yazmaya hazırlığa, doğa etkinliğinden, müzik etkinliğine…
“Çorap”larımızla maceraya hazır mıyız?
Çocukların yaşam becerilerini desteklemeye yönelik yapılabilecek çalışmalar; rol oynama,
doğaçlama, öğretmenin role girmesi, tüm grupla doğaçlama, donuk imge, geriye dönüş,
dramatizasyon gibi pek çok teknik ile gerçekleştirilecek. Bilgi ve deneyim paylaşımı odaklı atölye
sonunda katılımcıların dağarcıklarının gelişmesinin yanı sıra sınıf yönetimi, bireyselleştirilmiş
öğrenme programı ve yaratıcılık konularında deneyimler kazanmaları bekleniyor.
Atölyeye gelirken 2 çift farklı tür ve renkte çorap getirmeyi unutmayınız!

Eğitmen: Özlem Öznur Gökbulut
Çocuklardan aldığı enerjiyle okulöncesi alanında 10 yıl öğretmenlik 15 yıl yöneticilik
yaparak meslekte 25 yılı tamamladı. Yaratıcı drama başta olmak üzere, anne baba eğitimi,
okulöncesinde program geliştirme, proje temelli yaklaşım, çatışma yönetimi, kriz yönetimi, stres
yönetimi, süreç haritaları vb. konularda yüzlerce öğretmene rehberlik ederek birlikte öğrenme
sürecini deneyimledi. 15 yıldır Çağdaş Drama Derneğinde eğitimcilerin eğitimi, program geliştirme,
farklı disiplinlerde yetişkin eğitimlerine rehberlik etmeye devam ediyor.
Her çocuğun birey olduğunu gerçekliği ile en iyi ifade aracının sanat, en iyi öğretmenin
doğa olduğunu düşünüyor, bu anlayışla yaşamaya çabalıyor
Atölye İçin Notlar:


Katılımcı Profili: Konuyla ilgilenen herkes…



Atölyeye başvurular 25 Ocak 2018 perşembe başlayacak olup, herhangi bir ön kayıt
yapılmamaktır.
Başvuru tarihinden itibaren kesin kayıt yaptıran ilk 22 kişi atölye katılımcısı olarak kabul
edilecektir.
Katılımcılara 12 saatlik atölye katılım belgesi düzenlenecektir.
Katılımcılarımız esnek, rahat, yedek giysiler (terleme vb. durumlar için) ve temiz ayakkabı
bulundurmalıdır.
Atölye katılım ücretleri; dernek üyelerimiz için 125 TL, üye olmayanlar için 150 TL’dir.
Katılım ücreti hesaba havale (ücretin tamamı) ya da kredi kartı ile ödenebilecektir.








Hesaba havale yapmadan önce sekretaryayı arayıp atölyenin doluluk durumunu öğrenip,
listeye adınızı yazdırınız.

Havale için:
Türkiye İş Bankası Kanyon Şubesi (1235)
Alıcı

: Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği İktisadi İşletmesi İstanbul Şubesi

Hesap No: 46089
Iban No : TR26 0006 4000 0011 2350 0460 89
Açıklama : Ad-Soyad, Konulu Atölye- Okul öncesinde drama

