
 

 

Değerli Eğitimciler, 

Bu yıl 13.sünü gerçekleştireceğimiz Erken Çocukluk ve İlk Yıllar Konferansımızın konusu “Erken Çocuklukta 
Oyunun Gücü”.  

Erken çocukluk ve ilk yıllar eğitimi konusunda eğitim dünyasının duayen isimlerinden Fiona Zinn ve bu alanda 
ilham veren bir konuşmacı, üretken bir yazar ve danışman Rebecca Isbell konferansımızın konuk konuşmacıları 
olacak. Hepimizin bildiği gibi erken çocuklukta oyun, temel becerilerin kilidini açar ve yaşam boyu esenliği artırır. 
Çocuklar oyun yoluyla yansıtır, etkileşimde bulunur, bağlantı kurar, iş birliği yapar, paylaşır, müzakere eder, 
iletişim kurar, gözlemler ve öğrenir. Oyun yoluyla sorgulama, eğitimcilerin öğrenme süreci üzerinde düşünmeleri 
için birçok fırsat sunar. Eğitimciler olarak, gözlem ve düşünme yoluyla, küçük çocukların çevrelerindeki dünyayı 
nasıl sorguladıklarına dair değerli bilgiler ediniriz. Eğitimde oyunun gücünü ele alıp, konuşmacılarımızın bu 
alandaki engin deneyim ve birikimlerinden faydalanacağız. 

Bizler, daha iyi yarınlara kavuşmanın tek yolunun eğitimden geçtiği inancıyla öğretmenlerle iş birliği yapmayı ve 
birlikte gelişmeyi her zaman önemsiyoruz. Bu amaçla her yıl dünya çapında isimleri konferansımızda ağırlıyor, 
eğitimcilerin uluslararası gelişmeleri yakından takip etmelerine fırsat yaratmaya çalışıyoruz.  

Bu yıl 5 Kasım 2022, Cumartesi günü çevrim içi gerçekleşecek olan 13. Erken Çocukluk ve İlk Yıllar 
Konferansımıza sizleri de bekliyoruz. 

Detaylı bilgi ve kayıt için lütfen linki tıklayın.  

https://webinar.isikkent.k12.tr/ 

5 Kasım 2022, Cumartesi  

“Erken Çocuklukta Oyunun Gücü” 

13.30  Açılış 
13.45-15.00 1. Oturum:  

Oyunun Gücü: Çocukların İyilik Halini Kavramak – Fiona Zinn 
15.00-15.15 Kahve Arası 
15.15-16.15 2. Oturum:  

Merak Uyandıran Oyunların Gücü: Küçük Çocukların Eğitimindeki Temel Unsur – Rebecca Isbell 
16.15-16.20 Kahve Arası 
16.20-17.30 3. Oturum:  

Küçük Çocukların ve İçinde Yaşadıkları Toplumun Keyfini Yerine Getirecek Hikayeler:  
Gülümseyin, Kıkırdayın ve Neşelenin! - Rebecca Isbell 
Soru & Cevap 

17.30  Kapanış 

https://webinar.isikkent.k12.tr/


 

KONFERANS ÖZETİ 

1. Oturum: Oyunun Gücü: Çocukların İyiliğini Anlamak İçin Bir Pencere 

Fiona Zinn  

Refah dışında düşünmemiz gereken daha büyük bir gelişim ve öğrenme alanı yoktur. Refah olmadan, 'yapışmayı' öğrenmek 
çok daha zordur. Küçük çocukların dünyaları oyunla doludur ve oyun, çocukların refah duygusu da dahil olmak üzere çocuğa 
harika bir pencere açar. Bu oturum, Pozitif Psikolojiden türeyen PERMA Modeli (Seligman, 2009) aracılığıyla çocukların iyi 
olma hallerine ve iyi oluşun bu temel boyutlarının çocukların oyun oynayarak öğrenme karşılaşmalarında nasıl tezahür 
ettiğine bakacaktır. Birlikte soruları, gözlem için mercekleri ele alacağız ve eğitimcileri çocukların oyun sırasındaki refahını 
temel sosyal ve duygusal beceriler aracılığıyla gözlemlemeleri için destekleyen bir araca bakacağız. 

 

2. Oturum: Oyunun Etkileyici Gücü: Küçük Çocukların Öğrenmesinde Temel Unsur 

Rebecca Isbell 

Küçük çocuklar, dünyalarını anlamak için anlamlı, oyun fırsatlarına ihtiyaç duyan aktif öğrenicilerdir. Bununla birlikte, birçok 
güncel araştırma, küçük çocukların oyunda daha az zaman harcadıklarını ve “oyun eksikliği” olarak etiketlenen olumsuz 
sonuçlarla acı çektiklerini göstermektedir. Oyun deneyimlerinin nasıl sosyal-duygusal ifade, seçimler yapma, etkileşimli 
konuşmalar yapma ve başkalarıyla çalışmayı öğrenme fırsatları sağladığını inceleyin. Küçük çocuklar meşgul oyunlara 
katılırken dil, iş birliği, ısrar ve empatinin nasıl geliştirildiğini araştırın. Fikirler ve materyallerle oynamanın yaratıcı düşünürleri 
ve problem çözücüleri nasıl besleyebileceğini keşfedin. Küçük çocukların büyüyen yeteneklerini destekleyen ve bunlara 
meydan okuyan ilgi çekici olanaklar sunan oyun ortamlarını keşfedin. 
 

3. Oturum: Küçük Çocuklara ve Toplumlarına Sevinç ve Kahkahaları Geri Getirecek Hikayeler: Gülümseyin, Kıkırdayın ve 
Mutlu Olun! 

Rebecca Isbell  

Küçük çocuklarla çalışırken bizi güldüren ve neşelendiren pek çok örnek vardır. Bu özel anlar bir stres molası, paylaşılan 
eğlenceli bir an sağlayabilir ve olumlu ilişkiler kurabilir. Bu olaylar aynı zamanda çocukların gelişimini, nasıl düşündüklerini ve 
neyi eğlenceli bulduklarını anlamamıza da yardımcı olabilir. Küçük çocukların inanılmaz yeteneklerini öğrenirken eğlenceye 
katılın. Mizahı ve onlarla olan olumlu etkileşimleri kutlayalım! 

 

KONUŞMACILAR 

Fionna Zinn 

Fiona Zinn, Avustralya'nın Tazmanya şehrinde yaşayan tutkulu bir erken çocukluk ve ilkokul eğitimcisidir. 
Avustralya kıyılarında ve ötesinde öğretmenlik ve liderlik konusunda 30 yıllık deneyime sahiptir. 2016'dan beri 
REAIE Mesleki Öğrenim Düzenleyicisi rolünü üstlenmek de dahil olmak üzere, uzun yıllardır Reggio Emilia 
Avustralya Bilgi Değişimi (REAIE) Ulusal Komitesi'nde yer almaktadır. Fiona, Melbourne Üniversitesi'nde on yıl 
boyunca öğretim görevlisi olarak çalıştı ve müfredat materyali ve mesleki gelişim kaynakları konusunda 
Uluslararası Bakalorya ve Tazmanya Eğitim Bakanlığı gibi kuruluşlarla işbirliği yaptı. Uluslararası okullarla yaptığı 
işbirlikleri ile erken öğrenme ve ilk yıllar pedagojisi, müfredatı ve öğrenme ortamları üzerine farklı yolları 
keşfetmeye devam ediyor. 2020'de Tazmanya'daki The Friends School'da liderlik rolünü kabul eden Fiona şimdi, 
doğumdan itibaren sekiz yaşına kadar çocukların ilk yıllar eğitimine tanıklık etmenin benzersiz deneyimini yaşıyor. 
Avustralya ve Uluslararası Okullarda danışmanlık yapmayı ve mesleki gelişime öncülük etmeyi sürdürüyor; özne, 
çevre, yaratıcılık ve sorgulama merkezli pedagojik uygulamalar konularında eğitimcileri destekliyor. 
 



 

Rebecca Isbell 

Dr. Rebecca Isbell, erken çocukluk eğitiminde ilham veren bir konuşmacı, üretken bir yazar ve danışmandır. Doğu 
Tennessee Eyalet Üniversitesi, Johnson City, Tennessee'de Erken Çocukluk Eğitimi ve Gelişiminde Mükemmeliyet 
Merkezi Direktörü ve Erken Çocukluk Eğitimi Profesörü olarak görev yaptı ve burada “Üstün Öğretmen” olarak 
onurlandırıldı. Yaratıcılık, öğrenme ortamları, oyun, okuryazarlık, sanat ve çocuk gelişimi ile ilgili on üç kitap ve çok 
sayıda makalenin yazarıdır. Erken çocukluk derslerinde yaygın olarak kullanılan bir ders kitabı olan Küçük 
Çocuklarla Yaratıcılık ve Sanat “Creativity and Arts with Young Children” kitabının yazarıdır. Diğer en çok satan 
kitapları: Öğrenim Merkezlerinin Kapsamlı Kitabı “The Complete Book of Learning Centers” ve Gerçek Sınıfı Baştan 
Yaratanlar “Real Classroom Makeovers”. En son kitabı Nurturing Creativity: An Essential Mindset for Young 
Children’s Learning NAEYC tarafından İngilizce ve Çince olarak yayınlandı. 

Isbell, Alaska'dan New York'a, Teksas ve Kaliforniya'ya kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde Keynotes ve Öne 
Çıkan Oturumlar sunmuştur. Danimarka, Singapur, Çin, Kanada, Suudi Arabistan ve Hindistan'daki Uluslararası 
Toplantılarda konuştu. Hem yüz yüze hem de sanal oturumları, küçük ve büyük etkinliklerde, eyalet, bölgesel, 
ulusal ve uluslararası konferanslarda paylaşıldı ve ödül kutlamalarını içeriyor. 

Isbell'in erken çocukluk alanında uzun yıllara dayanan çeşitli deneyimleri vardır: küçük çocukların öğretmeni (2-8), 
bir laboratuvar okulu müdürü, müzik öğretmeni (k-5), üstün zekalılar/yetenekliler koordinatörü, erken çocukluk 
programı başkanı, süpervizör Erken Çocukluk Eğitiminde lisans, yüksek lisans, yüksek lisans ve doktora program 
geliştiricileri, erken çocukluk öğretmenleri, profesörler ve program geliştiricileri. Bu deneyimler ona, küçük 
çocukların ve onlarla birlikte çalışan adanmış insanların inanılmaz yeteneklerini gösteren inanılmaz hikayeler 
sağladı. NAEYC'nin Editör Danışmanıdır ve ACEI'nin yönetim kurulundadır. Ayrıca hem çocukların hem de 
öğretmenlerin gelişmek için en iyi ortama sahip olmalarını sağlamak için sınıflarında ve programlarında değişiklik 
yapmalarına yardımcı olan müfettişler, müdürler ve öğretmenlerle yoğun bir şekilde çalıştı. 

Isbell'in enerjik sunumları güncel araştırmalar, pratik fikirler, sınıfların “gerçek” görselleri, mizahi hikayeler ve 
yaratıcı küçük çocuklarla çalışmanın zevklerini kutlamak için birçok fırsatla dolu. Seyirciyi hareketler, müzik, 
tekrarlanan ifadeler ve sık sık kahkahalarla meşgul eden oturumlar sırasında aktif katılımcılar olmaya davet ediyor. 
Katılanlar, Keynotes and Sessions'dan ilham alarak ve yaratıcı küçük çocuklarla çalışmanın zorluklarını karşılamaya 
hazır olarak ayrılıyor! 
 


