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 Menekşe Ahmet Yalçınkaya Anaokulu olarak  bizler Anaokulunun Amaçları Milli Eğitim'in genel 
amaç ve temel ilkelerine uygun olarak;  

 Çocukların bedensel, psikomotor, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal yönden gelişmelerini ve iyi 
alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak, 

 Çocukların milli, manevi, kültürel ve insani değerlere bağlılığının gelişmesine yardımcı olmak, 
Atatürk, millet, vatan ve bayrak sevgisini kazandırmak,

 Çocukların sorumluluk yüklenmelerini, dürüst, saygılı, nazik ve düzenli olmalarını sağlamak, 

 Çocukların benlik kavramını geliştirmelerine, kendilerini ifade etmelerine, bağımsızlıklarını 
kazanmalarına ve özdenetimlerini sağlamalarına olanak tanımak, 

 Koşulları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı 
yaratmak, 

 Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, 

 Çocukların hayal güçlerinin gelişimini, yaratıcı yollarla düşünce ve duygularını anlatabilme ve 
iletişim kurabilme becerilerini kazandırmak, 

 Çocukları temel eğitime hazırlamak amacıyla çalışmalarını planlamış ve yürütmüştür.



Okulumuzun Anaokulu ile birlikte Özel Eğitim sınıfı
olması sebebiyle hem Okul Öncesi Yönetmeliği hem Özel
Eğitimin ilkelerine uygun bir Stratejik Plan hazırlanmıştır.

Çocuklarımızın yaparak, yaşayarak ve gözlemleyerek
öğrenmesinin önemini bildiğimiz için planımızda belirttiğimiz
kazanımlarımızı daha çok alan gezileri ve yerinde gözlemleme
tekniği ile gerçekleştirdik.

Hayvanları Koruma gününde Barınağı, Kızılay Haftasında
Kızılay kurumunu, İtfaiye merkezini ziyaret ettik. Çocuklarda
rutin işleyişin dışına çıkmak görsel algılarını geliştirmek
amacıyla sinema ve tiyatro günleri düzenledik.



.

Stratejik Planımızın Amaçlar ve Hedefler bölümünde belirttiğimiz
;

STRATEJİK AMAÇ-3 ALANIMIZDA ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR
KURUM OLMAK amacımızın;

Hedef 3- Kurumumuzda Projeli Yaşam Kültürünü Yerleştirmek
hedefine ulaşmak için okulumuzda bir proje ekibi kurulmuştur.

Okulumuzdaki Özel Eğitim ve Kaynaştırma öğrencilerine ve
ailelerine daha faydalı olmak için 2016 Yılında Erasmus+ Okul ve
Personel Eğitimi kapsamında “Otizm-Dünyaya Farklı Bir Bakış” adlı
projeyi hazırladık projemiz 94 puan alarak başarılı oldu.

22-30 Ocak 2017 tarihinde ben ve öğretmen arkadaşlarımla
birlikte İspanyanın Sevilla kentinde Otizm Eğitim Seminerine katıldık.









Hareketlilik sonrası bilgi ve tecrübelerimizi ilimizdeki  Özel Eğitim ve Okul 
Öncesi Eğitimi öğretmenleri ile paylaşmak ayrıca Otizm konusunda farkındalık 
oluşturmak amacıyla Milli Eğitim Müdürümüz Sn. Şevket KARADENİZ’ in desteği 
ile bu alanda uzun yıllar hizmet vermiş Şeniz ERSİN’i Ankara’dan ilimize 
getirerek seminer düzenledik.



Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerine Otizm konulu 
eğitim verdik.



Özel Eğitim Öğrencilerimizin gelişimlerine, engel durumlarına 
uygun materyal ve oyuncakları çeşitlendirmek daha fazla görsel 
materyalden faydalanmasını sağlamak, dil becerilerini geliştirmek, 
akranlarıyla kaynaşmasını desteklemek amacıyla Atölye kurduk. 

Bu Atölyede velilerimizle birlikte hem okul öncesi hem de özel 
eğitim öğrencilerimize oyuncak ve eğitici materyal ürettik. Üretilen 
oyuncak ve materyalleri ders etkinliklerinde kullandık. Yaptığımız veli 
ve Öğretmen memnuniyet anketleri sonrasında projemizin devamına 
kara verdik.

2016-2017 Eğitim-Öğretimde Yenilikçilik Ödül sürecine 
başvurduk. 3353 proje arasından 189 proje başarılı oldu bunlardan biri 
de Olumlu Tutum ve Davranış Geliştirme Kategorisinden 
başvurduğumuz “Özel Arkadaşım Bu Atölye Senin için projesi idi. 









Projenin 2.Aşamasında Bakanlıktan okulumuzu ziyarete gelen 3
uzman denetçi Atölyemizi incelediler gerekli evrakları kontrol
ettiler. Proje sonucu Eylül ayında açıklanacak dereceye girenler
bölgesel ödüle layık görülecek. Bu Proje hem Özel Eğitim
öğrencilerinin çok yönlü gelişimine, okul öncesi öğrencilerinin
yardımlaşma, paylaşma duygularının gelişimine olanak sağlayan,
hem de veliyi okul ortamına dahil etme, özel eğitim öğrenci
velilerinin günlük sıkıntılarından uzaklaşmasına olanak sağlayan
bir projedir.







Okullarda Yenilikçi Yaklaşımların desteklenmesi 
amacıyla düzenlenen JAPAN-PRİZE 2017 ödüllü 
proje yarışmasına başvurduk. 

Bu Proje kapsamında okulumuzda yaptığımız 
uygulamalarla ilgili Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi müdürü Sn Cumhur OKATAN’ın
desteği ve Radyo ve Televizyon Alan öğretmeni 
Alper KESEN’in yardımlarıyla 3 dakikalık kısa 
film çektik film CD’sinin bir nüshasını Bakanlığa 
bir nüshasını Japonya’ya yolladık.





TEŞEKKÜR EDİYORUZ
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