
Adalet, Dayanışma, İyi ve 

kötü, Mücadele, Serüven
4, 5, 6 ve 7. SINIFLAR

ATÖLYE
“Süper Gazeteciler” esas alınarak oluşturulan, 
gazetecilik mesleğinin inceliklerini paylaşmak 
üzere hazırlanmış, teorik bilgiye ve pratik 
uygulamaya dayalı interaktif bir atölye.

“Gazetecilik Dersleri”
Aytül Akal’la

ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR 
ÜZERİNDE GÖZLENEN 
ETKİLERİ 

  Yazarlık serüvenine gazetecilikle 
başlayan ödüllü bir yazarla tanışıp 
mesleğin inceliklerini birinci ağızdan 
dinleme fırsatını yakalarlar.

  Bir gazeteyi nasıl etkili ve doğru 
bir biçimde okumaları gerektiği 
bilgisine ulaşırlar.

  Bir gazeteyi oluşturan unsurları 
detaylı bir şekilde öğrenirler. 

  Gazete okuma alışkanlığının 
önemini kavrarlar.

  Röportaj yoluyla, belirli bir kişiyle 
belirli bir konu üzerine görüşerek 
fikir sormak, aldığı yanıtları 
yorumlamak ve bunları yazıya 
dökmek gibi röportaj tekniklerinin 
prensipleri ile ilgili deneyim 
kazanırlar.

  Söz alma, fikir beyan etme  
ve kendini ifade etme  
yetilerini geliştirirler.

  Sınıf dışında, sosyal bir ortamda, 
kolektif bir çalışma gerçekleştirme 
olanağı elde ederler.

Aytül 
Akal
Büyüyünce yazar ya 
da şair olmak, Akal’ın 
çocukluk düşüydü. 
1974’te başlayan 
yazın serüvenini, 160’ı 
aşkın şiir, öykü, masal, 
tiyatro oyunu ve roman 
türünde eserle sürdürdü. 
Çocukların kişilik 
gelişimi ve kendilerini 
tanımaları konusunda 
çalışmalar yaptı.

Pek çok masalı ve 
öyküsü, Almancaya, 
İngilizceye, 
İspanyolcaya, Farsçaya, 
Bulgarcaya, Macarcaya 
ve Arapçaya çevrilerek 
Almanya, Bulgaristan, 
İran, Mısır, Bolivya, 
Macaristan, Avusturalya 
ve Azerbaycan’da 
yayımlandı.



Etkinliğin Akış Programı

“Süper Gazeteciler” yedinci sınıfa giden dört arkadaşın kendi çabalarıyla hazırlayıp dağıttıkları Süper Gazete  
üzerine çalışırken karşılaştıkları serüvenler üzerine kurulu heyecan dolu bir macera. Seri ayrıca gazetecilik  
etiğine yaptığı göndermelerle, gençlere medya okuryazarlığı konusunda duyarlılık kazandırıyor.

  Atölye çalışmasının birinci bölümünde, 
aşağıdaki soruların yanıtları üzerine bir söyleşi 
gerçekleştirilir. 

GAZETECİLİĞE GİRİŞ (TEORİK EĞİTİM) 
1 DERS SAATİ

  Gazete okumanın önemi nedir? 
  Gazete nasıl en doğru şekilde okunur?   
  Gazetede ne tür yazılar/görseller yer alır? 
  Röportaj nedir? Nasıl yapılır? Kimler okur? 
  Röportajın bir gazeteye kattığı  

değerler nelerdir?
Not: Atölye çalışmasının ikinci bölümü pratik 
uygulamaya ayrılmıştır. Öğrencilerin 1. derste 
öğrendikleri bilgileri hayata geçirmeleri beklenir. 

ATÖLYE ÇALIŞMASI (PRATİK UYGULAMA) 
2 DERS SAATİ

  Katılımcılardan birer röportaj sorusu 
hazırlamaları istenir. 

  Değerlendirme sonucunda iyi sorular ve kötü 
sorular ayıklanır.

  Bu doğrultuda Aytül Akal tarafından yapıcı 
eleştirilerde bulunulur ve etkili bir röportaj sorusu 
hazırlamanın püf noktaları paylaşılır.

  Atölye çalışmasının ardından, öğrencilerin 
gerçekleştirdiği röportaj, anket, karikatür çizimi, 
fotoğraf çekimi gibi gazetecilik faaliyetleri renkli 
bir okul veya sınıf panosuna dönüştürülebilir veya 
okulun aylık dergisinde/gazetesinde, internet 
sayfasında yayımlanabilir. 
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