Böcek Şenlik Okulu
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Tek etkinlikteki katılımcı sayısı: 20
Tekrar sayısı: 25
İlgili bilim dalı: Biyoloji
Tek etkinlik süresi: 10
Etkinlik özeti: www.boceksenlikokulu.com
Amaç: Etkinliğin amacı, bilimin eğlenceli yönleri ile sanatsal faaliyetleri kullanarak çocuklardaki
böcek korkusunu önlemek ve ekoloji farkındalığı oluşturmaktır.
Konu: Etkinlikte farklı stantlar kurularak, çocukların kısa sürede farklı atölyeleri dolaşarak
belirtilen konularda farkındalık kazanması sağlanacaktır. Bir gün içerisinde 500 çocuğa eğitim
verilebilecektir. Eğitim vereceğimiz bu çocukların bir kısmının dezavantajlı bölgelerden olmasını
ekip olarak talep ediyoruz.
Yöntem: Atölye çalışmaları

Uygulama Planı: Atölyeler:
• Resim sergisi
• Poster sunular ile Böcekleri tanıyalım
• Arıların yaşamını izliyorum (canlı)
• Karıncaların yaşamını izliyorum (canlı)
• Faydalı Böcekleri tanıyorum
• Drama ile böcekleri tanıyorum.
• Mikroskop ve mercekle böcekleri inceliyorum
• Koleksiyonlarla böcekleri öğreniyorum
• Böceklerle deney yapıyorum “Azıcık tuzla, böcekleri yolla”, “Tütün: böceği
de, insanı da öldürür”, “Sarımsağı koklat, böcekleri hoplat”
• Bowling oynayarak ekolojiyi öğreniyorum.
• “ Böcek yoksa meyve yok, sebze yok”
• Parmak boyası ile böcek resmi yapıyorum, resim sergisine katılıyorum.
• Böceklerle resim çektiriyorum.
• Maketlerle böcekleri tanıyorum “Böceklerden korkmuyorum, böceklere
dokunuyorum, ne işe yaradığını biliyorum”
• Böceklerle geçici dövme yaptırıyorum.
• Atrap ile böcek yakalıyorum (yeşil alan olması durumunda)
• “Rıflı ile tanışıp, böcek kokumu yeniyorum”
Ön Kayıt: Hayır
Atölye Liderleri:
Prof. Dr. Cem Özkan
1965'de Kayseri'de doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nden mezun oldu.1990
yılından beri aynı kurumda araştırıcı olarak çalışmaktadır. Rutin
eğitim ve ar-ge faaliyetleri dışında çok sayıda öğrenci odaklı
teknogirişim projesinde ve sosyal sorumluluk projesinde aktif
görev almaktadır. Bugüne kadar 50 kadar öğrenci projesinde
danışmanlık yapmış, 12 farklı öğrenci odaklı ar-ge şirketinin
kurulmasında mentörlük yapmıştır. Sosyal girişimci olarak 2008
yılında Böcek Şenlik Okulu (BÖŞO)'nun kuruculuğunu
yapmıştır. Üniversite öğrencileri ile birlikte bu okul üzerinden çok sayıda öğrenci ve öğretmene
ulaşılarak bu kitlelerde ekoloji farkındalığı oluşturmak için çaba harcamaktadır.
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