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EKİM AYI 
KİTAP, OYUN VE FİLM ÖNERİMİZ 

 
KİTAP ÖNERİMİZ 
“Beni Ödülle Cezalandırma”  
Yazar: Dr.Özgür Bolat 
 
Çocuk Eğitiminde Doğru Bildiğimiz Yanlışlar!  
Acaba ödülle ilgili tüm bildiklerimiz yanlış mı? 
 
• Ödül, neden motivasyonu düşürür?   
• Ödülle değerler neden öğretilemez? 
• Ödül, yaratıcılığı neden olumsuz etkiler? 
• Ödül, yapay sevginin bir göstergesi midir?  
• Ödülle büyüyen çocukları ne tür tehlikeler bekler? 
• Mutlu ve başarılı bir çocuk gerçekte nasıl yetiştirilir? 
 
Bunun gibi merak edilen birçok sorunun yanıtını eğitim bilimci Dr. Özgür Bolat, son 70 yılda yapılan bilimsel 
araştırma ve gerçek vakalarla net bir şekilde ortaya koyuyor.  
Dr. Özgür Bolat, sadece ödülün görünmeyen gizli zararlarını anlatmıyor; bizlere bir model, pratik çözümler 
ve uygulamalar öneriyor.  
 
Kılavuz niteliğindeki bu kitabı okuduğunuzda mutlu, özgüvenli, sorumluluk sahibi ve başarılı bir çocuk 
yetiştirmek için önemli bir adım atmış olacak, çocuğunuzla ilişkinizde anlamlı değişiklikler yaşayacaksınız. 
 
OYUN ÖNERİMİZ 
Ailecek oynayabileceğiniz bu oyunla hem çocuklarınızla kaliteli zaman geçirmiş olacaksınız hem de 
çocuğunuzu “Çocuk Hakları ve Akran Zorbalığı” konusunda güçlendirmiş olacaksınız. 
Söz Küçüğün Kutu Oyunu, çocuk hakları ve akran eğitimi alanında uzman eğitmenler tarafından, Çocuk 
Çalışmaları Birimi'nin birlikte çalışmalar yürüttüğü çocukların da etkin katılımıyla tasarlanmış ve ardından 
2010 yılında revize edilerek tekrar basılmıştır. 

 



 

 
 

Söz Küçüğün Kutu Oyunu, İTK Okulları İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Birimi ile yapılan işbirliği sonucu tüm 
kampüslerimizde PDR Bölümünde bulunmaktadır. PDR cilerimiz tarafından ortaokul öğrencilerine 
uygulamak üzere programa alınmıştır. 
 
FİLM ÖNERİMİZ 
Pedogoji derneğinin seçtiği filmlerin çoğunda, çocuğa bakan bir tarafı mutlaka var. Bazı filmler çocuk 
dünyasını tanımamızı sağlıyor. Bazıları ise anne-baba-çocuk ilişkisini dikkat çekici şekilde vurguluyor. Bir kısım 
filmler modern eğitim sistemine, çocuk eğitim tarzımıza yönelik anlamlı eleştiriler getiriyor. Şunu da belirmek 
gerekiyor ki bu filmlerin çoğu yetişkinlerin izleyebileceği filmlerdir. 
Ailecek iyi seyirler dileriz. 
 

 
3 Aptal – 3 Idiots 
‘Büyü, oku, iş sahibi, ebeveyn ol... Hayatı kaçırma! Her şey yolunda...’ 
  
Film Hindistan'ın en iyi mühendislik okulundaki üç arkadaşın dostluklarını ve hayatını anlatırken eğitim 
sistemini eleştirmektedir. Hindistan'da tüm zamanların en yüksek gişe rekoru ve hasılat yapan filmidir. 

 

          İTK OKULLARI PDR BÖLÜMÜ 

 

 


