
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medya Okuryazarlığı Yaratıcı Drama Grubu 

 

Medya Okuryazarlığı Yaratıcı Drama Grubu neden önemli? 

 

 Okulların tatile girmesi ödevlerin azalması ile birlikte teknolojik aletlerle geçirilen vakit 

artmaktadır.   

 Bu nedenle çocuklarımız medya okuryazarlığı grubunda akranları ile bir araya gelerek 

hem iletişim becerilerini geliştirecek hem de medya araçlarının olumsuz etkilerinden 

kendilerini korumayı öğreneceklerdir. 

 Görsel ve sosyal medyada şiddet ve cinsel içerikli öğelerle karşılaşmak çocukların ruh 

sağlığı gelişimini olumsuz etkilemektedir. Güvenli ve bilinçli medya kullanımı çocukları 

bu olumsuz etkilerden koruyacaktır. 

 TV, tablet, akıllı telefon gibi cihazların uzun süreli kullanılması çocukların dikkat 

dağınıklığı geliştirmesine ve okul başarısının olumsuz yönde etkilenmesine neden 

olmaktadır. 

 İletişimin sanal ortam üzerinden kurulması çocukların yüz yüze iletişim becerilerini 

zayıflatmaktadır. 

 Sosyal çevreden uzak kalıp zamanının çoğunu sanal ortamda geçiren bireyler ruh 

sağlığı açısından pek çok rahatsızlığa açık hale gelmektedir. 
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Televizyon, akıllı telefonlar, tabletler, 

bilgisayarlar… Çocuklar her kaynaktan 

bilgiye hızla erişip bir o kadar da hızla 

tüketiyorlar. Günümüzde her türlü bilgiye 

sınırsız ulaşım çocuklar için bir tehlike gibi 

görünse de önemli olan bilgi kaynaklarını 

ortadan kaldırmak değil, çocukların faydalı 

bilgilere ulaşabileceği kanallar 

yaratmaktır.  

Medya Okuryazarlığı grubumuzda 

medyanın iletişim ve sosyal ilişkiler 

üzerindeki etkisi, televizyon, internet, 

sosyal medya kullanımlarının güvenli 

yolları, medya dili üzerinde farkındalık 

kazandırmaya yönelik atölye çalışmaları 

yapılacaktır. Öğrencilere her bir atölyede 

yaratıcı drama, resim, müzik, fotoğraf gibi 

farklı sanat dallarının teknikleri ile 

deneyimleyerek öğrenme ortamı 

sağlanacaktır. 

Ayrıca çalışmaya katılacak çocukların yanı 

sıra velilere yönelik “Güvenli Medya 

Kullanımı: Medya Okuryazarlığı” hakkında 

seminer verilecektir.  

 
 

Ekip: Psikolog ve Drama Lideri Ebrar Yenice Kanık 

          Uzm. Psikolog Reyhan Nuray Duman 

          Psikolog Zeynep Arı 

Program ücreti: 7 haftalık programın toplam bedeli kişi başı 300 TL’dir. 

* Velilere yönelik “Güvenli Medya Kullanımı: Medya Okuryazarlığı” semineri ücretsizdir. 

Yer: Bütüncül Psikoloji, Başakşehir 4.Etap 1. Kısım L40 Daire:2 (4. Etap halk pazarı yakını) 

Kayıt için:  0552 203 43 08 / 0506 325 50 58 

 

 

 

Medya Okuryazarlığı Yaratıcı Drama 

Grubu 

Yaş Grubu: 12 – 14 yaş 
Kişi Sayısı: 8 – 15 kişi 
*Her oturum 2 saattir. 
*Toplam 7 hafta düzenlenecektir. 
 
 
PROGRAM 

1. Hafta: Tanışma, çalışmanın hedefleri. 
2. Hafta: Medya tarihi, medya araçlarını tanıma  
3. Hafta: Medyanın iletişim becerisi ve sosyal 

ilişkiler üzerindeki etkisi 
4. Hafta: Medya dili nedir? Bize ne söyler? Daha iyi 

bir medya dili mümkün müdür? 
5. Hafta: Görsel medya içeriğinin 

değerlendirilmesi, yararlı yayın nedir? 
“Ailemizin üyesi TV” 

6. Hafta: Sosyal medya kullanımı, içerik oluşturma, 
sınırlar nedir? “Biri bizi takip ediyor?” 

7. Hafta: Genel Değerlendirme, çocukların 

oluşturdukları içerik örnekleri ve kapanış. 

 


