EK-A
ETKİNLİK KONULARI VE KAPSAMI
Her bir etkinlik için ayrı ayrı doldurulacaktır. Bu bölümde istenilen bilgilerin ayrıntılı olarak verilmesi
gerekmektedir.
 “Etkinlik” tanımı için “Çağrı Metni” belgesini inceleyiniz.
 “Etkinlik No”, yürütücü tarafından program kapsamında gerçekleştirilecek olan, birbirinden farklı
etkinliklere verilen numaradır.
 Farklı yaş gruplarına yönelik olarak gerçekleştirilen ancak içerik, uygulama vb. yönlerden birbirinin
aynı olan etkinlikler, yalnızca bir kez yazılacaktır.
 Her etkinliğin hitap ettiği hedef kitle yaş aralığının belirtilmesi gerekmektedir.
 ‘Etkinlik katılımcı sayısı’ kısmında, etkinliğin verimli bir şekilde gerçekleşmesi için bir seferde
katılabilecek maksimum katılımcı sayısı belirtilmelidir.
 ‘Toplam katılımcı sayısı’ kısmında, proje sonucunda bu etkinliğe katılması beklenen toplam
katılımcı sayısı (tahmini olarak) belirtilmelidir.
 ‘Etkinliği yaptıracak kişiler ve görevleri/Şirket ve görevleri’ kısmında, her etkinlikte görev alan kişiler
ve etkinliğin gerçekleştirilmesindeki görevleri ayrıntılı biçimde açıklanacaktır. Etkinlik bir şirket
tarafından hizmet alımı şeklinde gerçekleştiriliyorsa, örneğin deneysel bir gösteri hizmeti alınıyorsa,
hizmetin alındığı şirketin bilgisi ve etkinliğin gerçekleştirilmesindeki görevi açıklanacaktır.
 Etkinlik tekrarlayan seanslar şeklinde düzenlenecekse hangi saatler arasında yapılacağı etkinliğin
süresi ve saatleri kısmında belirtilmelidir.
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ETKİNLİK KONULARI VE KAPSAMI
 Etkinlik No: 1
 Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl):
 Etkinliğin Adı: Egzotik Hayvanları ve Böcekleri Tanıyalım
 Hedef Kitle Yaş Grubu: Tüm katılımcılar.
 Etkinlik Katılımcı Sayısı: ?
 Toplam Katılımcı Sayısı: ?
 Etkinliği Yaptıracak Kişiler ve Görevleri/ Şirket ve Görevleri: Batuhan AY (Etkinlik
Lideri), Dilan ANGIN (Rehber), Ahmet ÇİFTLİK (rehber)
 Etkinliğin Amacı: İlköğretim çağındaki çocukların, doğada yaşayan egzotik hayvanlar ve
böcekler hakkında bilgilendirilmesi ve bu hayvanlarla ilgili ilginç özelliklerin çocuklara gerçek
örnekler üzerinden anlatılmasıdır.
 Etkinliğin Konusu: Doğada bulunan egzotik hayvanların ve böceklerin tanıtılmasıdır.
 Etkinliğin Süresi ve Uygulama Saatleri: 90 dk/grup
 Etkinliğin Yapılacağı Mekan/Alan: ?
 Kullanılacak Teçhizat ve Malzemeler: Ankara Veteriner Anatomi Müzesi’nden getirilen
ve gerçek egzotik hayvanlardan ve böceklerden yapılmış olan farklı hayvanlara ait örnekler,
dijital mikroskop, dizüstü bilgisayar.

 Ayrıntılı Etkinlik Planı (Etkinliğin nasıl gerçekleştirileceği, ayrıntılı süreç ve
uygulama planı vb.): Ankara Veteriner Anatomi Müzesi örnekleri katılımcıların görebileceği
şekilde yerleştirilecek. Böceklerin anatomik yapıları dizüstü bilgisayara entegre dijital
mikroskop yardımı ile incelebilecek şekilde ayarlanıp bilgisayar ekranına yansıtılacak.
Etkinliğe katılacak olan gruplara sırası ile egzotik hayvan örnekleri ve böceklerin mikroskop
görüntüsü gösterilecek. Memeli hayvanlardan farklı olarak egzotik hayvanların ve böceklerin
sahip olduğu sıra dışı anatomik yapılar çocuklar tarafından ayrıntılı bir şekilde uygulamalı
olarak incelenebilecektir. Ayrıca çocuklardaki düşünme ve sorgulama duygusunun
pekiştirilmesi amacıyla, interaktif olarak konusunda eğitimli rehberler eşliğinde
gerçekleştirilecek olan sunumlarla, bu hayvanların doğadaki fonksiyonları üzerine
öğrencilerle karşılıklı fikir alış verişi sağlanacaktır.
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