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Konya İnsan Mektebi Projesi
2023 Eğitim Vizyonu’nun Konya Uygulamasıdır.

“İnsan, insan gölgesinde yetişir.”
“Şahsiyeti, şahsiyet bina eder.”

                 Prof. Dr. Ziya SELÇUK
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Cüneyit Orhan TOPRAK 
Konya Valisi

Cüneyit Orhan TOPRAK Cüneyit Orhan TOPRAK 
Konya Valisi

Eğitim öğretimin en temel amacı, kişinin yaşadığı çağa ve topluma faydalı bir 
birey olarak yetişmesini sağlamaktır.  Bu bağlamda eğitim beşikten mezara 

kadar süren bir süreci ifade eder. Bu süreçte bireyin amaçları, davranışları, bilgi 
düzeyi ve yaşamına dair daha pek çok önemli husus şekillenir. 

İnsan hayatında bu denli önemli bir yere sahip eğitim sürecinin, öncelikle doğru 
bir rehberlikle ilerlemesi gerekir. Gerek bilimsel çalışmaların gerek teknolojik 
buluşların her geçen gün sürekli arttığı, “bilgi”nin katlanarak çoğaldığı bu çağda, 
çocuk ve gençlerimizi çağın gereklerine göre yetiştirmemiz büyük bir önem arz 
eder.

Olup biteni durup izlemek yerine sürekli yenilenmek, yeni bir çalışma içerisinde 
olmak, Hz. Mevlâna’nın dediği gibi “yeni şeyler söylemek” olan bitene yön vermek 
gerekir.

Konya Büyükşehir Belediyemiz ve İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz iş birliği ile 
hayata geçirilen “Konya İnsan Mektebi” Projesi de “insan”ı merkezine alan, çocuk 
ve gençlerimizin duygusal, fiziksel, fikrî ve ilmî konularda en iyi şekilde yetişmeleri 
için geniş bir yelpazede faaliyetleri içerisinde barındıran çok önemli bir çalışmadır. 

Binlerce yıllık tarihimizi, asil bir birikim olan kültür ve medeniyetimizi gelecek 
nesillere olması gerektiği gibi aktarmanın en önemli yöntemi, özü itibarıyla yerli ve 
millî olan bu tür çalışmalarla mümkündür. Çocuklarımızın kalplerine dokunmakla, 
hür bir şekilde fikir dünyalarını inşa etmelerine rehberlik etmekle gerçek manada 
ilerleyebiliriz. 

Bir eğitim ve kültür şehri olan Konya’mız, geçmişte ve bugünde ülkemizin ve gönül 
coğrafyamızın çok müstesna bir şehri olmuş; çok önemli eğitim çalışmalarının 
merkezinde yer almıştır. Konya İnsan Mektebi Projesi’nin “insan yetiştirme”ye 
dayanan bir düşünceye ve niyete dayanarak çok kıymetli çalışmalara da vesile 
olacağını ümit ediyorum.   

Konya Valiliği olarak bu kıymetli çalışmanın her daim destekçisi olacağımızı ifade 
ediyor; projenin hazırlanmasında emek veren, bundan sonra da emek ve destek 
verecek olan yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum.
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Bilgi ve teknoloji çağı olarak nitelenen bu dönemde dünyayı takip edebilmek 
ve milletçe varlığımızı hissettirebilmek için eğitim öğretimi hayatımızın en 

önemli hususu olarak görmek şarttır. Çünkü eğitimin en temel amacı, bireyin 
yaşadığı topluma ve çağa uyum göstermesini sağlamaktır. Eğitim sürecini 
tamamlayamamış birey ve toplumlar, en başta kendilerine zarar verirler. Bu 
anlamda eğitim adına yapılan bütün çalışma ve yatırımları, ülkemizin hatta 
insanlığın geleceği ve yükselişi adına atılmış birer adım olarak değerlendirmek 
gerekir. 

Bilginin günden güne katlanarak çoğalmasından dolayı eğitim kurumlarımızın 
ve eğitimcilerimizin üzerine daha büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. 
Öğrencilerimiz, bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu bu çağda, doğru ve dönemin 
şartlarına uygun yöntem ve tekniklerle eğitim sürecinden geçirilmelidir. Onların 
“faydalı bilgi”ye ulaşmaları için gerekli rehberlik çalışmaları en doğru şekilde 
yapılmalıdır. Bu noktada eğitim faaliyetlerinin illerdeki lokomotifi olan il millî 
eğitim müdürlüklerinin öncülüğünde yürütülen çalışmalar, çok büyük kıymet 
ifade etmektedir.

Büyükşehir Belediyemiz ve Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 
hazırlanan “Konya İnsan Mektebi” şehrimizin insanına dokunan, “ruh, anlam ve 
eylem” bütünlüğü çerçevesinde, çocuk ve gençlerimizin çok yönlü olarak en iyi 
şekilde yetişmelerini amaç edinen bir projedir. 

Mensubu olduğu medeniyetin değerleri ile mücehhez, bilimsel çalışmalarda 
en önde giden, ahlaklı ve erdemli bir neslin yetişmesi, Konya İnsan Mektebi gibi 
projelerinin aktif bir şekilde sahada uygulanmasına bağlıdır. Konya Büyükşehir 
Belediyesi olarak öncülüğünü üstlendiğimiz pek çok eğitim projesinin de temelinde 
bu ortak gaye vardır.

Geleceği imar ve mamur edecek çocuk ve gençlerimizin her noktadan en 
iyi şekilde yetişmeleri adına gösterilen her bir gayretin ve üretilen projelerin 
arkasında olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Seyit Ali BÜYÜK başta olmak üzere “Konya İnsan 
Mektebi”nin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor; süreç 
içerisinde iş birliğiyle yürüteceğimiz yeni çalışmalarda buluşmayı diliyorum. 

Uğur İbrahim ALTAY 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

TAKDİM
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Günümüzde yaşanan sosyal, kültürel, bilimsel, teknolojik gelişme ve değişmelerin 
insan üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olmuştur. Yaşam standartları iyileşen, 

bilgi ve gelişmelerden anında haberdar olma imkânı bulan insan aynı zamanda ahlâkî 
yozlaşma, tatminsizlik, mutsuzluk gibi birtakım ruhsal problemlerle de mücadele etmek 
zorunda kalmıştır. Modern dünya insanların bireyselliğini artırırken şahsiyetini azaltmış, 
insanları kendisine ve çevresine yabancılaştırmıştır. Mevcut sorunlar ve ihtiyaçlar 
genelde eğitimin özelde ahlak eğitiminin sorgulanmasına sebep olmuştur. Ahlaki olanı 
ve erdem içereni aktarmak bir eğitim işidir.

Eğitim, medeni hayatta başarılı olmayı sağlayan, kullanılması kolay ve mümkün bilgileri 
veren, en doğru şekilde düşünmeyi öğreten, millî ve manevi şuuru kuvvetlendiren bir 
vasıta olmalıdır. Ayrıca, eğitim insanın ruh-beden dengesini kurarak karakter teşkil 
ettikten sonra, bozulan düzeni daha ileri boyutta inşa edecek ideal insan ile yolunu 
çizmek gibi ulvî bir gayeye sahiptir. Kuşkusuz bu ideal gayeye de zihinsel, bedensel ve 
ruhsal bütünlüğe sahip ahlaki açıdan olgun bireyler yetiştirmekle ulaşılacaktır.

Eğitim sisteminin çift kanadı temsilen, aklı ve kalbi birleştiren bir yolculuğa ihtiyacı 
olduğu kesindir. Akleden kalplere duyduğumuz ihtiyacı, eğitimi, işlevlere ve pratiklere 
indirgeyerek karşılamamız mümkün görünmemektedir. İnsan kaynağını israf etmeden 
onu daha da zenginleştirerek en derinlere gömülü yetenekleri açığa çıkaracak, 
çocukların akademik gelişimlerinin yanında toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarının 
önünde tutan iyi insanlar olmalarını sağlayacak bir eğitim anlayışına ihtiyacımız vardır. 
Bu çerçevede insanı merkeze alan, onun duygu, düşünce ve eylem bütünlüğü içerisinde 
gelişmesine hizmet eden, Büyükşehir Belediyemiz ve Müdürlüğümüz iş birliğiyle “Konya 
İnsan Mektebi Projesi” geliştirilmiştir.

Bu Mektep’te, çocuklarımızı bir medeniyet araştırmacısı ve tasarımcısı gibi 
yetiştirirken projelerimizin muhtevası insanımıza kendisini ve insanlığı tanıtacaktır. 
Eleştirel düşünme, özgünlük, hayal gücü, sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesi 
hedeflerimizin odağındadır. Çocuklarımız için bu becerilerin geliştirilebileceği ve 
beslenebileceği ortamlar oluşturularak toplumumuzun ve insanlığın ihtiyaçlarını 
ve beklentilerini karşılayacak bir eğitim anlayışı inşa edilecektir. Bütün insanları 
kaynaştırmaya çalışan, kucağını hayatın her biçimine açan bir felsefeyle yürüteceğimiz 
eğitim programımız; bugünü düne bağlayan bir köprü olacak ve Konya’nın hafızasına 
nakış nakış işlenecektir. 

Bu minvalde büyük bir özveri ile kutsal görevlerini icra eden saygıdeğer 
öğretmenlerimizin rehberliğinde eğitimin tüm bileşenlerinin el birliği içerisinde 
hareket edeceklerine ve üzerlerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirme gayreti 
içerisinde olacaklarına yürekten inanıyorum. Bu duygularla, kıymetli öğretmenlerimize, 
sevgili öğrencilerimize, ailelerine ve tüm eğitim camiasına başarılar diliyor, sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.

 Seyit Ali BÜYÜK 
Konya İl Millî Eğitim Müdürü

 Seyit Ali BÜYÜK
SÖZÜN ÖNÜ
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ÖĞRENME DAVAMIZ
DENEYİM SAHNESİ

Günümüz eğitim sisteminde, 2023 
Eğitim Vizyonu hedeflerine ulaş-

mak ve öğrencilerimizi 21. yüzyıl beceri-
lerine sahip bireyler olarak yetiştirmek 
için deneyimler kritik bir öneme sahiptir. 
Öğretim programlarımızın nasıl daha iyi 
uygulanabileceğinin yollarını ararken, 
öğretmenlerimizin mirası ve geleneği 
olan deneyimlerini göz ardı etmemek ge-
rektiği herkesin ortak düşüncesidir. Öğ-
retmenlik deneyimlerinin kimileri neşeli, 
kimileri yorucudur ama hepsi de zengin-
leştirici olan umulmadık karşılaşmalar-
dan payına düşeni alır. Bu yüzden, eğitim 
ortamlarının kaderi aynı zamanda öğ-
retmenlerimizin deneyimlerini aktara-
bilme kapasitesine bağlıdır. Zira öğretme 
pratiği sayesinde bilgiler umulmadık isti-
kametlere yolculuk ederler.

Her öğretme deneyimi, öğretenin hayal 
bile etmediği beklenmedik olanla kar-
şılaşmaları, kimi zaman yakalanacak 
fırsatları, kimi zamansa aşılacak engel-
leri içerir.  Bu süreçte, öğretmen gelişip 
dönüşerek ilk başladığı hâllerin ötesine 
geçer. İşte buradan yola çıkarak, öğret-
menlerin yetenek ve deneyimlerini pay-
laşması gerektiği düşünülerek Konya 
İnsan Mektebi Öğrenme Davamız kapsa-
mında “Deneyim Sahnesi” Projesi hayata 
geçirilmiştir.

“ Sahici bir varoluş, öncelikle bir mira-
sın aktarılmasını şart koşar.”

Deneyimler bir süreklilik içinde akta-
rılırsa öğretme pratiklerimiz kurucu bir 
şekilde yeniden tesis edilebilir. Öğret-
menlerimizin ve yöneticilerimizin dene-
yim ve tecrübelerini paylaşmaları, şim-
diki zamanı geçici bir zaman olmaktan 
çıkaracak, hedeflerimizi ve öğretmenlik 
mirasımızı bugüne taşımanın önünü 
açacaktır. Öğretmenlerimizin yüksek 

motivasyonu ve heyecanı da bu şekilde 
korunacaktır. Deneyimleri paylaşırken, 
yeni deneyimleri beslemek gerektiği 
unutmamak gerekir. Çünkü öğrenmek 
ve merak etmek birlikte güzeldir. 

Tıpkı deneyim gibi bilginin de gücünü 
hem olmuş olandan hem de gelecekte 
vuku bulacak olandan aldığını, farklı za-
man ufuklarını birleştiren deneyimlerin, 
paylaşıldığı takdirde bilgiye dönüşebi-
leceğini de unutmayalım. Deneyimlerin 
başarıya götüren yol olma vasfı taşıması, 
hedeflerimize öğretmenlerimizin dene-
yimleri sayesinde ulaşabilecek olmamız 
bu projenin ortaya çıkmasında önemli 
bir gerekçe olmuştur.

Öğretmen, ders anlatmaya başladığı 
anda her şey tamamlanmış gibi görüle-
bilir, ama asıl macera ancak öğretmenin 
taşıdığı potansiyellerin gerçekleşmesi-
nin şartı olan sınıfa girdiğinde başlar. 
Öğretmen öğrencilerle etkileşim yoluyla 
olgunlaşarak ve karşılaşmanın getirdi-
ği türden bir bilgelik kazanarak yoluna 
devam eder. Günümüz eğitim ortamla-
rındaki öğretme pratiklerinde karşımıza 
çıkan sorunların önemli sebeplerinden 
birinin deneyimlerin paylaşılamamasın-
dan kaynaklanmaktadır. Öğretmenleri-
miz deneyim paylaşımları sayesinde, bir-
çok yönden kendi dünyalarından farklı 
olmayan ama deneyimli bir öğreticinin 
anlatımında capcanlı bir biçimde mevcut 
olan bir dünyanın yeni kapılarını bu pro-
je sayesinde açacaktır.

Öğretmenlerimizin kendilerine ait uy-
gulamaları paylaşması, aynı zamanda 
meslektaşlarına büyük bir zenginlik de 
kazandıracaktır. Geleceğin şaşırtıcı, me-
raklı ve heyecanlı öğrenmeleri “Deneyim 
Sahnesi” Projesi ile yeşerecektir. 

Projenin Gerekçesi
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1. İlçe millî eğitim müdürlükleri tarafın-
dan aday öğretmenler, adaylığı kaldırılmış 
öğretmenler ve meslekte 5 yılını doldur-
mayan öğretmenlerin sayıları tespit edile-
rek branş bazında listeler oluşturulacak.

2. Hizmet yılı 5 yıldan az olan öğretmenle-
re, ilçedeki öğretmenlerin durumuna göre 
20 veya 25 yılını tamamlamış sosyal yönü 
gelişmiş, tecrübeli öğretmenler veya yakın 
zamanda emekli olmuş gönüllü öğretmen-
ler tarafından başta sınıf yönetimi, öğren-

ci-veli-okul yönetimi iletişimi gibi konu 
başlıklarında ilçe millî eğitim müdürlükle-
rinin sorumluluğunda tespit edilen uygun 
mekânlarda program içeriğine uygun tec-
rübe paylaşım günleri yapılacak. Deneyim 
paylaşım süresi toplamda 90 dakika ola-
cak şekilde; ilk 60 dakikası etkinlik, kalan 
30 dakikası ise sohbet ve soru cevap şek-
linde planlanacak.

İlimiz genelindeki öğretmenlerimi-
ze ve yöneticilerimize yönelik olarak 
yapılacak tecrübe paylaşım günleri 
sayesinde onların tecrübe ederek ge-
liştirdikleri deneyimlerini paylaşmala-
rı, pratikleri zenginleştirme, öğrenme 
ve öğretme etkileşimini güçlendirme 
amaçlanmaktadır.

Etkinliklerle eğitimde iyi örnekler, özgün 
öğretim yöntem ve teknikler paylaşılacak 
ve bu sayede eğitimde kaliteyi iyileştirme-
ye yönelik adımlar atılmış olacaktır. Öğ-
retmenler ve yöneticiler arasında güçlü 
bir iş birliği sistemi oluşturmak, eğitim ve 
öğretimde başarılı olmuş, denenmiş, tec-
rübe ile kazanılmış ufuk açacak farklı uy-
gulamalardan meslektaşlarını haberdar 
etmek, bunları öğretmenlerin sınıflarda 
uygulamalarını sağlamak amaçlanmak-
tadır.

“Deneyim Sahnesi” Projesi ile;
İlimiz genelindeki öğretmenlerimize ve 

yöneticilerimize yönelik deneyim ve tec-
rübe paylaşım günleri ile tecrübe ederek 
geliştirdikleri ve elde ettikleri deneyimleri 
paylaşarak pratikleri zenginleştirme, öğ-
renme ve öğretme etkileşimini güçlendir-
mek,
• Proje kapsamında yapılacak etkinlikler 

sayesinde, eğitimde iyi örnekler, özgün 
öğretim yöntem ve tekniklerin paylaşıl-

masını sağlamak ve bu sayede eğitimde 
kaliteyi iyileştirmek,

• Öğretmenler arasında kalıcı bağların 
oluşumuna katkı sağlamak,

• Öğretmenler ve yöneticiler arasında 
güçlü bir iş birliği sistemi oluşturmak, 
eğitimde uyguladıkları farklı teknikleri, 
yönetimde uyguladıkları çözüme odaklı 
farklı yöntemleri birbirleriyle paylaşma-
larını sağlamak,

• Eğitim ve öğretimde başarılı olmuş, de-
nenmiş, tecrübe ile kazanılmış ufuk 
açacak farklı uygulamalardan meslek-
taşlarını haberdar etmek, bunları kendi 
okullarındaki sınıflarda uygulamaları-
nın önünü açmak,

• Öğretmenlerin ilgili alanlardaki yetkinli-
ğini artırmak böylece anlatacakları ko-
nuları nasıl daha iyi aktarılabilecekleri 
konusunda deneyimli olmalarını sağla-
mak,

• Öğretmenlerin eğitim öğretim çalışma-
larında ihtiyaç duyacakları noktalarda 
birikimlerinin güçlendirilmesini sağla-
mak,

• Öğretmenlerimizin bu paylaşımlar saye-
sinde okullarına bu uygulamaları yansıt-
malarını ve çalışma bölgelerinde farkın-
dalık oluşturmalarını sağlamak,

• Öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak 
bilgili ve deneyimli hâle gelmelerini sağ-
lamak, amaçlanmaktadır.

Projenin Amacı

Projenin Yöntemi

Deneyim Sahnesi
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3. Okul müdürleri ve ilçe zümre baş-
kanları koordinesinde ayda en az iki defa 
olmak üzere zümre öğretmenleri kendi 
okullarında, okulunda tek öğretmen olup 
zümresi olmayan öğretmenler de eğitim 
bölgelerindeki zümre öğretmenleri ile bir-
likte eğitim öğretim aksatılmadan başta 
öğretim yöntem ve teknikler, öğretim ma-
teryalleri geliştirme, sınıf yönetimi, proje 
faaliyetleri, drama yöntemi, eğitimde yeni 
yaklaşımlar vb. olmak üzere belirlenen ko-
nularda paylaşım günleri yapılacak.

4. İlçe zümre öğretmenleri, her dönem en 
az bir defa olmak üzere ilçe zümre başkanı 
koordinesinde bir plan dâhilinde tecrübe 
paylaşımı yapacak öğretmenleri ve payla-
şım yapılacak konu başlıklarını tespit ede-
rek ilçe millî eğitim müdürlüğü onayı ile 
paylaşım yapılacak uygun bir ortamı tespit 
ederek eğitim öğretim aksatılmadan pay-
laşım günleri yapılacak.

5. Aynı eğitim kademesinde görev yapan 
yöneticiler, eğitim bölgelerindeki yönetici 
sayılarına göre 20 kişiyi geçmeyecek şekil-
de ayda en az bir defa olmak üzere;

- Okullarda kurum kültürü oluşturma,
- Okullardaki kurul ve komisyonları aktif 

olarak çalıştırma,
- Sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin sa-

yısını artırma,
- Akademik başarıyı artırma,
- Okulda çalışan tüm personel ve öğrenci 

velileri arasında birlik ve beraberliği sağ-
layacak etkinlik temelli uygulamalar plan-
lanma,

- Okul–veli ve okul etrafındaki paydaşlar-
la iş birliğinin artırılmasına yönelik faali-
yetler düzenleme,

- Okul aile birliğini geliştirme.
vb. konular başlık alınarak ,üniversiteye 

geçiş yapmış öğretim üyeleri/görevlileri , 
şube müdürleri, ilçe millî eğitim müdürleri, 
bu konularda başarılı bir yönetim gösteren 
okul müdürleri arasından tecrübelerini ve 
deneyimlerini paylaşmak üzere koordina-
tör okul müdürlerinin planlamasıyla ilçe 
millî eğitim müdürlerinin bilgisi dâhilinde 
tecrübe paylaşım günleri yapılacak. De-
neyim paylaşım süresi toplam 90 dakika 
şeklinde belirlenerek ilk 60 dakikası etkin-
lik olarak, 30 dakikası ise sohbet ve soru 
cevap şeklinde planlanacak.

6. Aynı eğitim bölgesinin farklı eğitim ka-
demelerinde görev yapan okul müdürleri 
aylık olarak gerçekleştirilen tecrübe pay-
laşım günlerindeki önemli noktaları de-
ğerlendirmek amacıyla her dönem en az 
bir defa olmak üzere toplanacak. Kelebek 
etkisi olan konu başlıklarında farklı eğitim 
kademelerinde çalışan yöneticiler arasın-
da sorunlar ve çözümler konusunda pay-
laşımlar yapılacak.

Öğrenme Davamız
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Projenin Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak Faaliyetler Ka
sı

m

Ar
al

ık

O
ca

k

Şu
ba

t

M
ar

t

N
is

an

M
ay

ıs

H
az

ira
n Faaliyeti Yapacak

Birim ve İş Birliği
Yapılan Kurum

1 Hizmet yılı 5 yılın altında olan öğretmen-
lerin branş bazında listelenmesi.

X İnsan Kaynakları 1 ve 2

2
Deneyim ve tecrübelerini paylaşacak 

olan öğretmen ve yöneticilerin 
belirlenmesi.

X İnsan Kaynakları 1 ve 2

3 Deneyim ve paylaşım günlerinin ve konu 
başlılarının planlanarak yapılması.

X X X X X X İnsan Kaynakları 1 ve 2

4
Zümre öğretmenlerinin kendi aralarında 
yapacakları deneyim ve paylaşım gün-
lerinin planlanması ve koordine edilerek 

yapılması.

X X X X X X X İnsan Kaynakları 1 ve 2

5
Aynı eğitim kademesinde görev yapan 

yöneticilerin deneyim ve paylaşım
günlerinin planlanması.

X X X X X X X İnsan Kaynakları 1 ve 2

6
Farklı eğitim kademelerinde görev yapan 
yöneticilerin her dönem değerlendirme 
toplantısı yapması.

X X İnsan Kaynakları 1 ve 2

Deneyim Sahnesi
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İlimiz genelindeki öğretmen-
lerimize ve yöneticilerimize 
yönelik deneyim ve tecrübe 
paylaşım günleri ile tecrübe 
ederek geliştirdikleri ve elde 
ettikleri deneyimleri paylaşa-
rak pratikleri zenginleştirme, 
öğrenme ve öğretme etkileşi-
mini güçlendirmek.
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Konya İnsan Mektebi Öğrenme Dava-
mız kapsamında uygulanacak olan 

KON’code Projesi, “Çocuklar özgün ve 
eleştirel düşünme, karar alabilme, hayal 
kurma gibi yönleri desteklendikçe itaat 
eden tüketici yığınlar olmaktan kurtulup 
üretici ve özgün bireyler hâline gelirler. 
Dünya okulda öğrendiği bilgileri uygula-
maya koyamayan ve tekdüze eğitim al-
maktan dolayı sıkıntı duyan öğrencilerle 
doludur. Bu yüzden geleceğin dünyasın-
da akademik ve mesleki eğitimi bütün-
leştiren üretim odaklı bir eğitim anlayışı 
olmalıdır.” felsefesinden hareketle geliş-
tirilmiştir. 

Günümüzde okuryazarlık tanımlarının 
içerisine bir de bilgisayar okuryazarlığı 
tanımı girmiştir. Bilgisayar okuryazar-
lığı en basit hâliyle bilgisayarı kullanma 
yeteneği olarak tanımlansa da bilgisayar 
okuryazarı olan bir bireyin, çeşitli sorun-
ların çözümünde, iletişim kurmada, bilgi 
edinmede bilgisayar kullanması ve bil-
gisayarın çalışma mantığı, bilgisayarda 
kullandığı programların nasıl geliştirildi-
ği ve çalıştığı hakkında bilgi sahibi olması 
beklenmektedir. İnsanların aksine bilgi-
sayarların kendi başına konuşma ya da 
insanlarla iletişime geçme gibi gelişmiş 
yetenekleri yoktur. Bilgisayar, tablet ya 
da cep telefonunun ihtiyaçlarınızı kar-
şılaması için ona neler yapması gerek-
tiğini insanlar söyler. Bu tür elektronik 

cihazlara yapmasını istediğiniz şeyleri 
söylemek için programlama dili adı veri-
len diller kullanılır. Programlama dilleri 
yardımı ile bilgisayar ve diğer elektronik 
cihazlar insanları anlayabilir. Bilgisayar-
ların insanları anlamaları için bazı tali-
matlar vermek gerekir.

     Robotik kodlama robot tasarımların-
da kullanılan kodlama tekniğine verilen 
addır. Kodlama öğrenmek; web sitele-
ri tasarlamak, kariyer olarak iş sahibi 
olma ve bir teknoloji girişimi başlatmaya 
yarar. Bilişim sektöründe faaliyet göster-
mek ve dünyayı şekillendiren teknolojile-
re imza atmanın yolu kodlama ve robotik 
öğrenmekten geçer. Bilgisayar program-
cılığı ve geliştiricilik artık tüm dünyada 
ve ülkemizde en popüler mesleklerden 
birisi hâline geldi. Her yıl bilgisayar prog-
ramcılığına olan talep giderek artıyor. 
Programcılık, dünyada en çok geçerliliği 
olan birçok mesleğe göre iki katı daha 
hızlı bir büyüme oranı sergiliyor. Bu veri 
bize kariyer değişikliği yapmak isteyen 
bireylerin ilk olarak bilişim teknolojile-
rinde kodlama ve robotik alanında deği-
şiklik yapacaklarını gösteriyor. En önem-
lisi, kodlama yapmak demek dünyayı 
şekillendiren teknolojileri oluşturmak 
demek. Uygulayacağımız proje ile tekno-
lojiyi sadece kullanan değil üreten birey-
lerin artması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME DAVAMIZ
KON’code

Projenin Gerekçesi
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Ülkemiz geleceğinin en önemli alanı 
olan teknolojiyle zaman geçtikçe daha 
çok ilgili olacağız. Önümüzde bir yandan 
teknolojilerin ortaya çıkardığı fırsatlarla 
dolu, ama diğer bir yandan da belirsizlik 
ve karmasa içinde, kafa bulandıran bir 
gelecek var. Uygulayacağımız projeyle 
belirsizlik ve karmaşadan büyük ölçüde 
kurtulacağız. Bu yeni döneme en hızlı ve 
doğru şekilde adapte olmak için bizim de 
toplum olarak, farklı bazı meziyetlere sa-
hip olmamız, yeni ve yüksek teknolojiler-
le dost olmamız, daha ötesi onların dilin-
den konuşmamız gerekiyor. Bu projeyle 
geniş anlamda teknolojilerinin nimetle-
rinden sonuna kadar faydalanan ama bu 
teknolojileri sadece ithal edip kullanan 
değil, teknoloji üreten bir toplum hâline 
geleceğiz. 

Projenin alt amaçları aşağıdaki gibidir:

• Kod okuryazarlığı bilincini kazandır-
mak ve bu çerçevede ortaokul ve ilko-
kul öğrencilerini, kod okuryazarı hâline 
getirmek,

• Sosyo-ekonomik farklılıkları ortadan 
kaldırıp her öğrencinin kodlama yapa-
bileceğinin farkındalığını oluşturmak,

• Matematik, fen bilgisi gibi müfredatlar 
arası disiplinlerle bağlantı kurarak, 
öğrenilen ama gerçek hayatta uygula-
ma imkânı bulunamayan bazı bilgileri 
somutlaştırma şansı vererek öğrenci-
lerin ders başarılarına katkıda bulun-
mak,

• Konya’nın merkez ilçelerinde bulunan 
ortaokullarda okuyan öğrencilere algo-
ritma ve kodlamanın mantığını kavrat-
mak,

• Tüm Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 
dersini okutan öğretmenlerin dersler-
de kodlama eğitimi vermesini sağla-
mak,

• Dersi alan tüm öğrencilerin çevrimiçi 
kodlama eğitimi veren internet sitele-
rine (code.org, vb.) kayıt yaptırmasını 
sağlamak,

• Öğrencilerin Scratch – Small Basic – 
Kodu Game Lab vb. programları kulla-
narak özgün projeler üretmelerini sağ-
lamak,

• Yetenekli öğrencileri keşfederek kodla-
ma atölyelerine yönlendirmek,

• Proje kapsamında kodlama festivali dü-
zenlemek,

• Kodlama atölyelerinde, robotik prog-
ramlama eğitimleri ile somut ürünler 
ortaya çıkarmak,

• Öğrencilerin problem çözme ve algorit-
ma kurma becerileri edinmesini sağla-
mak,

• Öğrencilerin kendi oyunlarını yazmala-
rını sağlamak,

• Öğrencileri derslerini destekleyen eği-
tim yazılımları oluşturmaları için teşvik 
etmek,

• Öğrencilerin yaşadıkları çevreyi tanı-
tan animasyonlar hazırlamalarını sağ-
lamak,

• Öğrencilerin çevrelerinde gördükleri 
bir problem hakkında farkındalık oluş-
turan bir canlandırma yapmalarını 
sağlamak.

Projenin Amacı

KON’code
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1. Kodlama ve Robotik Uygulamalar eği-
timine katılmak isteyen öğretmenlerin 
http://konyaarge.meb.gov.tr/  adresi üze-
rinden başvuruları alınacak.

2. Başvuru yapan öğretmenler daha 
önce Kodlama ve Robotik Eğitimi alma-
yanlardan seçilecek. 

3. Eğitim için önceden belirlenmiş kri-
terlere göre 20 öğretmen seçilecek.

4. Öğretmenler 09/12/2019-13/12/2019 
tarihleri arasında 5 günlük eğitime alı-
nacak.

5. Eğitimler 09.00-15.00 saatleri arasın-
da yapılacak.

6. Eğitime katılan öğretmenler aldıkları 
eğitimi kendi okullarında kısa bir şekil-
de öğretmen arkadaşlarıyla paylaşacak 
ve bunu fotoğraflandırıp Konya İnsan 
Mektebi Facebook sayfasından https://
facebook.com/konyainsanmektebi pay-
laşacak.

Projenin Yöntemi

Öğrenme Davamız

Projenin Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak Faaliyetler

Ka
sı

m

Ar
al

ık

O
ca

k

Şu
ba

t

M
ar

t

N
is

an

M
ay

ıs Faaliyeti Yapacak
Birim ve İş Birliği
Yapılan Kurum

1 Eğitici eğitimi yapılması. X X X
İl Millî Eğitim Müdürlüğü,

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, Tüm 
Okullar

2 Öğrencilerin atölyelere 
yönlendirilmesi.

X X X X X X
İl Millî Eğitim Müdürlüğü,

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, Tüm 
Okullar

3 Öğretmenler arası kodlama ve robotik 
yarışması yapılması.

X X
İl Millî Eğitim Müdürlüğü,

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, Tüm 
Okullar

4 Öğrenciler arası kodlama ve
robotik yarışması yapılması.

X X
İl Millî Eğitim Müdürlüğü,

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, Tüm 
Okullar
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ÖĞRENME DAVAMIZ
KONEBA

Konya İnsan Mektebi Öğrenme Da-
vamız’ın felsefesi marifet ve fazilet 

değerleri üzerine inşa edilmiştir. Bir mil-
letin öğrenme faaliyetlerinde, marifet ve 
fazilet değerleri dengeli bir şekilde yer 
almalıdır. İlmin ve tekniğin öğretiminin 
yeterince yapılmadığı toplumlar sadece 
faziletle yükselemez, zayıf düşer. Bunun 
aksine; ilim ve teknik öğretimi yeterince 
gelişmiş fakat ahlak eğitimi olmazsa bu 
hâl de o millet için ölçülemeyecek kadar 
büyük felaketlere dönüşebilir. Ancak ma-
rifet ve fazilet dengesi kurulur, bireylerin 
değişen ve gelişen şartlara uyumu sağla-
nırsa milletin yükselişi ve mutluluğu ger-
çekleşmiş olacaktır. 

Marifet yani ilim ve teknik öğretimine 
dair en önemli olgularımızdan birisi de 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütü-
len EBA (Eğitim Bilişim Ağı), ihtiyaç duyu-
lan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını 
kullanarak ve etkili materyal kullanımını 
destekleyerek teknolojinin eğitime en-
tegrasyonunu sağlamayı amaçlayan bir 
çevrimiçi platformdur. Günümüzde bi-
limsel ve teknolojik alandaki yeniliklerin 
artışıyla eğitim alanındaki değişimde çok 
kısa zamanda kendini hissettirir olmuş-
tur. Çağın gerisinde kalmak istemeyen 
eğitim kurumları bu değişime ayak uy-
durmak durumundadırlar. Çünkü toplu-
mun sahip olduğu en değerli varlık olan 
bilgi ve bu bilginin paylaşımı formal ola-
rak eğitim kurumlarında gerçekleşmek-
tedir. 

Teknolojik gelişmeler ile beraber biçim 
değiştiren bilgi paylaşımının en önem-
li yollarından birisi ise e-Öğrenmedir. 
E-Öğrenme, web tabanlı eğitim, öğrenim 
ve bilgi yönetimi faaliyeti olup internet 
bağlantısıyla gerçekleştirilmektedir. 
E-Öğrenmenin, renkli ve eğlenceli olma-
sı, zaman ve yer bakımından esnekliği 
sağlaması, sonuçların ölçülebilir olması, 

sınıf etkinliklerini destekleyici nitelikte 
olması, içeriklerinin tekrar tekrar ulaşı-
labilir olması, sonuçlarının ölçülebilir ol-
ması, farklı coğrafi bölgelerde bulunan-
ların aynı anda ya da farklı zamanlarda 
yararlanabilmesi, kişinin öğrenme ihti-
yaçlarına göre öğrenme materyallerini 
özelleştirebilmesi, kâğıt israfının önlen-
mesi gibi avantajları bulunmaktadır. 

2019 Eylül ayına kadar Konya’da öğret-
menlerin EBA ders kayıt oranı %77,68, 
ders kullanım süresi aylık ortalama 
26,35 dakikadır. öğrencilerde EBA ders 
kayıt oranı %47,84, ortalama kullanım 
süresi 15,69 dakikadır. 

Projenin Gerekçesi
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Ülkemizde EBA kullanımı ile birlikte öğ-
retmenler arasında iletişim daha kolay 
bir hâl almıştır. EBA öğretmenlere sağ-
ladığı kolaylıkların daha fazlasını öğren-
cilere sağlamaktadır. EBA’ya giriş yapan 
bir öğrenci oldukça zengin bir içeriğe 
ulaşabilmekte, başka öğrenciler tara-
fından paylaşılan notlara, sunumlara, 
görsellere ulaşabilmekte ve bu mater-
yallerden rahatlıkla faydalanabilmekte-
dir. EBA içerisinde farklı, zengin ve eği-
tici içerikler sayesinde gittikçe büyüyen 
arşiviyle derslere katkı sağlamakta aynı 
zamanda farklı öğrenme stillerine (sö-
zel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işit-
sel öğrenme) sahip öğrencilere de hitap 
ederek eğitimde bireysel farklılıkları en 
aza indirmektedir. Bütün öğretmenleri 

ortak bir paydada buluşturarak eğitime 
el birliği ile yön vermelerini sağlamakta 
ve bölgesel farklılıkları en aza indirmek-
tedir. 

Bütün bu özellikleriyle EBA; eşit olarak 
dağıtılan eğitim fırsatını öğrencilere ve 
dünyaya sunmaya aday bir platformdur. 
Eğitimin tüm paydaşlarını kapsayan EBA 
KONEBA Projesi’yle daha da büyüyecek, 
güçlenecek ve gelişecektir. Ayrıca KO-
NEBA Projesi’nde gerçekleştirilecek fa-
aliyetlerle veliler de çocuklarına verilen 
eğitimin niteliğini EBA üzerinden takip 
edecek eğitimin iyileşmesine ve kalitesi-
ne katkıda bulunacak böylece eğitimde 
daha fazla rol almış olacaklardır.

Projenin Amacı
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KONEBA Eba’ya Yolla 
1. Tüm ilkokullarda uygulanacak.
2. 2019 Kasım ve Aralık ayında  “Şiirini 

EBA’ya Yolla” etkinliği planlanacak.
3. 2020 Ocak ve Şubat ayında, “Müziğini 

EBA’ya Yolla” etkinliği planlanacak.
4. Mart ve Nisan ayında “Resmini EBA’ya 

Yolla” etkinliği planlanacak.
5. Konya kültürüne uygun ürünler oluş-

turulmasına dikkat edilecek.
6. Oluşturulan şiirin, resmin ve müziğin 

ders kazanımlarından olmasına dikkat 
edilecek.

7. Özgün ürünler oluşturulacak.
8. İlkokul öğrencileri oluşturdukları 

ürünleri kendi EBA sayfaları üzerinden 
yayınlayacaklar ve #EbayaYolla etiketi 
ile Facebook sayfası üzerinden payla-
şacaklar. https://facebook.com/konyain-
sanmektebi 

9. 2020 Mayıs ayında Konya genelinde 
en çok izlenme veya tıklanma alan ürün 
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafın-
dan ödüllendirilecek.

KONEBA Konya Oyun Kodluyor 
1. Ortaokulların 5 ve 6. sınıflarındaki öğ-

rencilere projenin amacı duyurulacak.
2. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikin-

ci yarısında müfredatta yer alan oyun 
tabanlı algoritma ve programlamadan 
yola çıkarak her öğrenciden en az bir 
tane oyun projesi geliştirmesi istenecek.

3. Oyun projeleri tasarlarken ders işle-
yişi hangi oyun tabanlı programla (code 
monkey, light bot ve  scratch vb.)  oluyor-
sa o kullanılacak.

4. Her şubeden seçilen 5 oyun projesi 
EBA’da KONEBA “Konya Oyununu Kodlu-
yor” başlığı ile paylaşılacak. Paylaşımda 
okul ve şube bilgileri belirtilecek.

5. 2020 Mayıs ayı içerisinde İl Millî Eği-
tim Müdürlüğü tarafından oluşturulan 
bir komisyonla yüklenen oyunlar arasın-
dan en iyi 3 oyun seçilecek.

6. Oyunların EBA üzerinden ve Konya 
İnsan Mektebi Facebook sayfasından 
son teslim tarihi 30/04/2020 olacak.

Projede, KONEBA EBA’ya Yolla ve KONEBA Konya Oyun Kodluyor faaliyet-
leri yürütülecektir. 

Projenin Yöntemi

KONEBA
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Projenin Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak Faaliyetler Ar
al

ık

O
ca

k

Şu
ba

t

M
ar

t

N
is

an

M
ay

ıs

H
az

ira
n Faaliyeti Yapacak

Birim ve İş Birliği
Yapılan Kurum

1       EBA bilgi yarışmasının (matematik ve 
fen Bilimleri) yapılması.

X X İl Millî Eğitim Müdürlüğü

2
       EBA’ya Yolla (Türkçe, Edebiyat,-
Müzik,Görsel Sanatlar) yarışmasının 

yapılması.
X  X İl Millî Eğitim Müdürlüğü

3 3. Konya Oyun Kodluyor (Bilişim Tekno-
lojileri) yarışmasının yapılması.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

4
       Cevabı EBA’da (Tüm Derslerde 

ve  sınıfl arda uygulanacak )etkinliğinin 
yapılması.

X X X X X Okul Müdürlükleri

5 5. Öğretmenimle Eba’yı Zenginleştiriyo-
rum faaliyetinin yapılması.

X  İl Millî Eğitim Müdürlüğü

6 Öğretmenimin Fikri faaliyetinin yapılması. X İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Öğrenme Davamız
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ÖĞRENME DAVAMIZ
ÖĞRETMEN MEKTEBİ

“Eğitim hayata hazırlık değildir; o ha-
yatın ta kendisidir.”

Eğitim, sınıf kapısında başlayıp biten 
bir yolculuk değil; sonsuz bir keşif 

yolu, geleceğin tasarımı ve toplumu top-
lum yapan bireylerin temel taşıdır.

Bu sebeple eğitimin nihai amacı; toplu-
ma faydalı, toplumsal değerleri gözeten, 
etkili iletişim becerilerini edinmiş, deği-
şime uyum sağlayabilen, öğrenme kay-
naklarına erişme ve bunlardan etkin bir 
şekilde yararlanma becerilerini kazan-
mış, bilgi iletişim teknolojilerini verimli 
kullanabilen, kendisiyle ve toplumla barı-
şık, inisiyatif alan, araştıran, sorgulayan 
ve eleştirel düşünme becerilerine sahip 
özgür bireyler yetiştirebilmektir. Bu ni-
teliklere sahip bireyleri yetiştirmek, on-
ları toplumun inşasını yapabilecek bilgi, 
beceri ve vizyona sahip kılacak kişiler 
öğretmenlerdir.

“Şahsiyeti şahsiyet bina eder”

Ülkemiz geleceğinin teminatı olan 
gençlerimizin demokratik değerlerle 
buluşmasında, onların millî ve manevi 
değerlerle donatılmasında, ülkemizin ge-
leceğini inşa edecek gençlerin yetiştiril-
mesinde en büyük pay öğretmenlerimize 
düşmektedir. Bir neslin yetiştirilmesin-
de öncülük yapan öğretmenlerimizin, 
büyük bir sorumluluk ve görev şuuru 
ile hareket etmesi, kendisinin ne kadar 
donanımlı olursa öğrencilerinin de o öl-
çüde donanıma sahip olacağını unutma-
malıdır. Geleceğimiz olan gençlerimizin 
çağı anlama ve anlamlandırma çabası, 
geçmişi sağlıklı değerlendirme, geleceği 
doğru anlayabilme ufku, öğretmenler ta-
rafından verilmektedir. 

 “Güçlü öğretmen, güçlü gelecek” ifadesi 
ile güçlü Türkiye’nin güçlü geleceğini an-
cak ve ancak kişisel ve mesleki gelişim 
anlamında desteklenmiş güçlü öğret-
menler ve yöneticilerimiz   ile mümkün 

olacağı belirtilmektedir. Bu sebeple de-
ğişim ve dönüşüm mutlaka öğretmenle 
olacağına göre, öğretmenlere desteğin 
sürekli, sürdürülebilir, uluslararası stan-
dartlarda, deneyimlerin birikimiyle, aka-
demik destekle ve bilimsel temelli olması 
gerekmektedir.

Geleceğin Büyük Türkiye’si;

• Yaşam boyu öğrenme felsefesini içsel-
leştiren,

• Farklı kültür ve disiplinlerle iş birliğine 
yatkın,

• Problem çözme becerisi yüksek,

• Değişime açık ve bilgi teknolojilerine 
hâkim,

• Öğrencilerin özgün ve kritik düşünme 
becerilerini harekete geçiren,

• Kendi öğrenme ağını oluşturan 
(network),

• Öğrenme sürecini yönlendiren ve 
planlayan,

• Sorumluluk ve inisiyatif alan,

• Kaynakları verimli kullanan,

• Girişimcilik ve liderlik özelliklerini kul-
lanan,

• Küresel vatandaşlık farkındalığı olan,

• Üreten, medya, enformasyon ve dijital 
okuryazarlık becerilerine sahip, görgü 
odaklı, hesap verebilir ve sürdürülebilir 
bir ilkesel duruş sergileyen gençler ye-
tiştirmekle sağlanacaktır.

2023 Eğitim Vizyonu felsefesinde ifade 
edildiği üzere “Unutulmamalıdır ki her 
eğitim sistemi öğretmenlerin omuzla-
rında yükselir ve öğretmeninin niteliği-
ni aşamaz.”

“Kendisinin öğretmeni olamayan baş-
kasının öğretmeni olamaz.”

Projenin Gerekçesi



27

Bütün ülkelerde eğitimle ilgili değişim 
çabalarının uygulamaya geçirilmesinde 
anahtar rolün öğretmenlerde olduğu, 
öğretmenlerin içselleştirmediği ve be-
nimsemediği hiçbir reform girişiminin 
başarılı olmadığı ve sınıf ortamına yansı-
madığı görülmektedir.

Bu sebeple Bakanlığımız yürüttüğü bü-
tün değişim çalışmalarında öğretmenle-
rimizi en önemli unsur olarak görmekte 
ve öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultu-
sunda mesleki gelişimlerinin desteklen-
mesine büyük önem verilmektedir.

Öğretmenlerimizin bu misyonlarını yü-
rütürken ihtiyaç duydukları noktalarda 

yardımlarına koşmak için Konya İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan Konya 
İnsan Mektebi Öğrenme Davamız kap-
samında “Öğretmen Mektebi” çalışması 
başlatılmıştır. Bu alt projede öğretmen-
ler ve yöneticiler için hizmet içi eğitim-
ler, kişisel ve mesleki becerileri artırıcı 
kurslar, seminerler gibi eğitim faaliyetle-
ri düzenlenecektir. Geleceğimize yön ve-
recek projemiz, öğrencilerimizi bilgiden 
beceriye, beceriden görgüye taşımayı 
hedeflerken, başarının anahtarı olarak 
öğretmen eğitimini en önemli koşul ola-
rak görmektedir.

İl merkezinde ve ilçelerde görev yapan 
öğretmenlerimiz için başta hizmet içi 
eğitim faaliyetleri olmak üzere kültürel, 
sanatsal, sportif kurslar ve seminerler ya-
parak onların bilgi, beceri ve yeteneklerini 
ortaya çıkararak, kişisel ve mesleki bece-
rilerini geliştirmek amaçlanmıştır. Proje 
kapsamında öğretmenlerin performan-
sını artırmaya yönelik olarak yapılacak 
kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri 
içeren eğitimlerle öğretmenlerin sosyal 
yönleri ve mesleki yeterlilikleri geliştirile-
cektir. 

Öğretmen Mektebi Projesi’yle;
1. Öğretmenlerin akademik kariyerlerinin 
zenginleştirilmesi ve eğitim öğretim çalış-
malarında ihtiyaç duyacakları noktalarda 
birikimlerinin güçlendirilmesi,
2. Öğretmenlerimizin akademik kazanım-
larını öğrencileriyle paylaşarak okulları-
na yansıtmaları ve çalışma bölgelerinde 
farkındalık oluşturmaları,
3. Öğretmenin öğrenciye ulaşıp, onun zih-
nine ve kalbine dokunmasına yardımcı 
olması,
4. Sınırlandırmalardan kaçınıp, yeni bir 
bakış açısıyla, yeni bir dil oluşturmanın 
mümkün olduğuna dair bir yaklaşım ser-
gilemeleri,
5. Öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak 
bilgili ve deneyimli hâle gelmeleri,

Ana aktör olan öğretmenin, güçlü şahsiyet 
olgunluğuna alt yapı hazırlayarak onu de-
ğerli kılmak amaçlanmaktadır.

Öğretmenler tarafından en çok tercih 
edilen;

• Değerler Eğitimi Kursu,
• STEM (Temel Seviye) Kursu,
• Robotik Kodlama Kursu,
• Arduino Uygulamaları Kursu,
• Masal Anlatıcılığı Kursu,
• İnovatif Düşünce Kursu,
• Zekâ Oyunları Kursu,
• Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Kursu,
• Müze Eğitimi Kursu,
• Proje Hazırlama Yöntem ve Uygulama-

ları Kursu,
• Bilgisayar Web 2.0 Araçlarını Tanıma ve 

Bu Araçlarla İçerik Geliştirme Kursu vb. 
kurs ve seminerlerin verilmesi planlan-
maktadır.

Öğretmen Mektebi Projesi; Millî Eğitim 
Bakanlığının eğitim programları ve 2023 
Eğitim Vizyonu felsefesi ve perspektifi 
doğrultusunda belirlediği yetkinlikler ve 
ders programlarında belirtilen yeterlilik-
lerin ve becerilerin kazandırılması için 
destek sağlamış olacaktır.

Projenin Amacı
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1. İl merkezinde ve ilçelerde hizmet 
içi eğitim faaliyetlerinde görev alabile-
cek eğiticilerin ve bu yönde açılabilecek 
kurslar ve seminerlerin tespiti yapıla-
cak. İl merkezinde ve ilçelerde bulunan 
üniversitelerde görev yapan öğretim 
üyelerinden de eğitici olabilecekler ilçe 
millî eğitim müdürlükleri tarafından tes-
pit edilecek.

2. Bakanlık tarafından il merkezinde ve 
ilçelerde açılmayan, öğretmenlerimizin 
kişisel ve mesleki gelişimini destekleyen 
mahalli hizmet içi eğitim, kurslar ve se-
minerlere yönelik olarak ilçe millî eğitim 
müdürlüklerince dijital ortamda kurs ta-
lebi alınacak.

3. Açılması talep edilen hizmet içi eği-
tim, kurs ve seminerler ilçelerdeki bu 
eğitimleri verecek eğitimcilerin durum-
ları göz önünde bulundurularak planla-
malar yapılacak ve en kısa sürede ilçe 
millî eğitim müdürlükleri tarafından 
kurslar açılacak.

4. İl ve ilçelerdeki projeden sorumlu bi-
rimler tarafından sahne sanatları, dra-
ma, masal anlatıcılığı, tiyatro oyunları 
hazırlama ve sunma vb. eğitimleri almak 
isteyen öğretmenlerin başvuruları belli 
kriterler doğrultusunda değerlendirile-
cek. Devlet Tiyatrosu sanatçıları, bele-
diye şehir tiyatrosu sanatçıları, üniver-
sitelerin konservatuvar bölümlerindeki 
öğretim üyeleri/ görevlilerinden destek 
alınarak ve onlarla iş birliği yapılarak bu 
eğitim faaliyetleri düzenlenecek.

5. Sahne sanatları ve tiyatro eğitimi 
alan öğretmenlerimizin okullarında öğ-
renci, veli, öğretmenlerden oluşabilecek 
gruplarla tiyatro kulübü kurmaları, tiyat-
ro oyunları hazırlamaları, mesleki çalış-
ma programı dönemlerinde drama eğiti-
minin önemi ve aldığı bu eğitimin kendisi 

ve mesleği üzerindeki olumlu yönleri ile 
ilgili sunum yapmaları istenecek.

6. Tezhip, hat sanatı, ebru, minyatür, 
fotoğrafçılık, kısa film, karikatür sanatı 
vb. kursları talep eden öğretmenlerimi-
ze halk eğitim merkezleri, üniversiteler 
aracılığıyla kurs ve eğitimler verilecek. 
Proje kapsamında yapılan faaliyetlerden 
haberdar olunması ve takip edilebilmesi 
için kurs sonlarında geniş katılımlı sergi-
ler düzenlenecek.

7. Projeden sorumlu il ve ilçelerdeki bi-
rimler tarafından müzik alanında ney, 
ut, keman, gitar, bağlama, ritim gibi kurs-
lara katılmak isteyen öğretmenler tespit 
edilecek. Bu eğitimi verecek halk eğitim 
merkezleri ve üniversiteler ile iş birliği 
yapılarak eğitim faaliyetleri başlatılacak. 
Eğitimler sonunda proje kapsamında ya-
pılan faaliyetlerden haberdar olunması 
ve takip edilebilmesi için öğretmenleri-
miz tarafından solo ve koro konserler 
düzenlenecek.

8. Projeden sorumlu il ve ilçelerdeki 
birimler tarafından beden eğitimi öğ-
retmenlerimizin mesleki gelişimleri için 
açılması istenilen antrenörlük kursları-
na ait talepler dijital ortamda alınacak. 
Antrenörlük kurslarının açılması için 
ilgili spor branşının federasyonlarıyla 
görüşülmesi için Konya Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü ile iş birliği yapılacak. 1. ve 
2. kademe antrenörlük kursları açılması 
durumunda kursun tarihleri ve katılım 
şartları resmî yazı ile okullara duyuru-
lacak.

9. Projenin verimliliğini değerlendire-
bilmek için memnuniyet anketi uygula-
nacak.

Projenin Yöntemi
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Projenin Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak Faaliyetler
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Birim ve İş Birliği
Yapılan Kurum

1
Eğitim görevlilerinin ve üniversitelerden 

eğitim görevlisi olabilecek akademisyen-
lerin tespit edilmesi.

X
İlçe MEM- İnsan Kay-
nakları 4 (Hizmet içi) 

Üniversiteler

2
Öğretmen ve yöneticilerin eğitim almak 

istediği hizmet içi eğitim faaliyetleri-
ne ilişkin taleplerinin dijital ortamda 

alınması.

X İlçe MEM- İnsan Kaynak-
ları 4 (Hizmet içi)

3
Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin İnternet 
sayfasında duyurulması ve eğitimlere 

başlanması.
X X X X X X

İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
AR-GE Birimi

4
Halk eğitimi merkezi müdürlükleri tara-
fından ğretmen ve yöneticilere yönelik 
açılabilecek kursların ilçe millî eğitim 

müdürlükleri ile birlikte tespit edilmesi.

X İlçe MEM Hayat Boyu 
Öğrenme 

5
Halk eğitimi merkezinde öğretmenlere 
yönelik kursların açılması ve eğitimlere 

başlanması.
X X X X X X

İlçe MEM Hayat Boyu 
Öğrenme

6 Sahne sanatları ve tiyatro eğitimi vere-
cek eğiticilerin tespit edilmesi.

X
İlçe MEM Hayat Boyu 

Öğrenme
Belediye veya Devlet 

Tiyatro Sanatçıları

7
Sahne sanatları ve tiyatro eğitimi almak 

isteyen öğretmenlerin dijital ortamda 
taleplerinin alınması.

X
İlçe MEM Hayat Boyu 

Öğrenme

8 Sahne sanatları eğitimine başlanması. X X X X X
İlçe MEM Hayat Boyu 

Öğrenme  Belediye veya 
Devlet Tiyatro Sanatçıları

9
Sportif kurslara ve antrenörlük kurslarına 
katılmak isteyen öğretmenlerin talepleri-

nin dijital ortamda alınması.
X İlçe MEM İnsan Kaynak-

ları 2 (Kültür, Spor)

10
Sportif kurslara ve antrenörlük kursları-

nın eğitimine başlanması. X X X X X
İlçe MEM İnsan Kaynak-

ları 2 (Kültür, Spor)
Spor Müdürlükleri
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Öğretmenler, eğitimi başlatan, geliş-
tiren ve uygulayan bireyler olarak 

eğitim hizmetlerinin anlamlı hâle gelme-
sini sağladıkları için eğitim sistemlerinin 
vazgeçilmez unsurlarıdır. Sorumluluk 
sahibi, duyarlı, hoşgörülü ve üretici bi-
reyler yetiştiren öğretmenlerin motivas-
yonlarını yükseltmenin önceliklerimiz-
den olması gerektiğinin bilincindeyiz.

Öğretmenlerin mesleklerine ve görev 
yaptıkları okullara karşı olumlu tutum 
geliştirmek için çalıştıkları grup içinde 
desteklendiklerini hissetmeleri gerek-
mektedir. Bunu sağlamanın yollarından 
biri de öğretmenlere elverişli bir çalışma 
ortamı sağlamaktır. Öğretmenler açısın-
dan okul içinde önemli olan mekânlar, 
eğitim ve öğretim açısından da önemli 
hâle gelmektedir. Öğretmenler odası, fi-
ziksel olarak küçük bir bölümü işgal et-
mekle birlikte, okulun eğitim ve öğretim 
işlevini yerine getirmesi açısından kap-
ladığı fiziksel alandan daha büyük bir 
öneme sahiptir.

Öğretmenler odasındaki iletişim ve et-
kileşimin içeriği ve niteliği, eğitim öğre-
tim faaliyetlerinin verimliliğini önemli 
ölçüde etkilemektedir. Öğretmenler oda-
sında oluşturulan güçlü iletişimin etkisi 
bütün okulda olumlu bir atmosfer oluş-
turacaktır. Konya İnsan Mektebi Okuma 

Davamız kapsamında hazırlanan “Öğret-
men Kütüphanesi”nde Sayın Millî Eğitim 
Bakanımız Ziya Selçuk’un “Okulları bah-
çesiyle, öğretmenler odasıyla, çevresiy-
le, bütün paydaşlarıyla büyük bir hayat 
sahnesi olarak görüyoruz. Bundan do-
layı da öğretmenimizin bu hayat sahne-
sinde mutlu ve huzurlu olması bizim için 
çok değerli. Öğretmenler odası, huzur 
odası, huzur adası olmalı. ifadelerinden 
yola çıkarak öğretmenler odalarına öğ-
retmenlerimize ait olan küçük birer alan 
olan öğretmen kütüphanelerini kurmayı 
hedeflemekteyiz.

Öğretmen kütüphanelerinde öğretmen-
lerin başucu kitaplarını meslektaşlarıyla 
paylaşmalarının yanı sıra her bir kitap 
için ayrılan not defterlerine söz konusu 
kitapları okuyan her öğretmenin görüş-
lerini paylaşacağı birkaç satırlık notla-
rını ismi ile birlikte eklemesi gerekmek-
tedir. Böylece öğretmenler odalarında 
kitaplar üzerinden tartışmalar, sohbet-
ler başlatmayı hedeflemekteyiz. Konya 
İnsan Mektebi’nde kitaplar üzerinden 
başlayacak öğretmenler odası sohbetle-
rimizi her ayın dördünde daha geniş kit-
lelere duyurmak için sosyal medya he-
sapları ile paylaşarak Konya’dan bütün 
öğretmenlere ulaşmayı hedeflemekteyiz. 
hedefliyoruz.

Bütün öğretmenlerimiz okumuş oldu-
ğu, paylaşmaya değer bulduğu, kişisel ve 
mesleki gelişimine katkı sağlayacak bir 
kitabı öğretmen kütüphanesine bağışla-
yacaktır. 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne 
kadar öğretmen kütüphanesi hazırlana-
caktır. Paylaşımda bulunan öğretmenin 

kitap üzerinde kendi isminin yazması ve 
neden paylaşmak istediğini not etmesi 
önemlidir. Her kitap için küçük bir not 
defteri hazırlanıp bu deftere kitabı oku-
yan her kişinin kitapla ilgili birkaç cüm-
lelik notlarını paylaşması amaçlanmak-
tadır.

OKUMA DAVAMIZ
ÖĞRETMEN KÜTÜPHANESİ 

Faaliyetin Gerekçesi

Faaliyetin Amacı
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1. Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tara-
fından okullara Kasım ayının ikinci haf-
tasında duyuru yapılacak.

2. Tüm resmî ve özel okullarda “Öğret-
men Kütüphanesi“nden sorumlu olacak 
öğretmenler belirlenerek ilçe millî eğitim 
müdürlüklerine, ilçe millî eğitim müdür-
lükleri tarafından da İl Millî Eğitim Mü-
dürlüğüne gönderilecek.

3. Öğretmenler Günü 24 Kasım Pazar 
gününe denk geldiği için 22 Kasım Cuma 
Günü  “Öğretmen Kütüphanesi” sorum-
lusu tarafından öğretmenlerin organi-
zasyonu sağlanarak kitap paylaşımları 
gerçekleştirilecek.

4. 24 Kasım Pazar Günü Konya İnsan 
Mektebi Twitter, Instagram ve Facebook 
sayfalarında okulda yapılan etkinliğin fo-
toğrafları okul isimleri de eklenerek fa-
aliyetten sorumlu okul temsilcileri tara-
fından paylaşılacak. Fotoğraflar aşağıda 
belirtilen drive adresine okul isimleriyle 
yüklenecek.

5. 1 Aralık 2019 tarihine kadar kitaplar 
okul idarelerince toplanıp incelenecek.

6. Öğretmen kütüphanesinde bulun-
durulması uygun görülen her kitap için 
okul idaresi tarafından bir not defteri 
hazırlanacak.

7. İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan etkinlik anketi dijital ortam-
da öğretmenlere uygulanacak.

8. Her ay belirlenen saat ve tarihte #Öğ-
retmenKütüphanesi etiketi ile kitap kün-
yeleri için hazırlanan not defterlerinden 
paylaşımlar sosyal medya üzerinden ya-
pılacak.

9. İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 
faaliyetin sonunda etkinlik memnuniyet 
anketi dijital ortamda öğretmenlere uy-
gulanacak.

10. Anket sonuçları, İl Millî Eğitim Mü-
dürlüğünce değerlendirilerek raporlaş-
tırılacak. 

Faaliyetin Yöntemi

Öğretmen Kütüphanesi
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Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak Faaliyetler
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İş Birliği Yapılacak 
Kurum

1 Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafın-
dan okullara duyuru yapılması.

X  İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü

2
Okullarda Öğretmen Kütüphanesi faali-
yetinden sorumlu olacak öğretmenlerin 

belirlenmesi.
X  Tüm Resmî ve Özel 

Okullar

3
Okullarda faaliyetten sorumlu 

öğretmen listelerinin ilçe millî eğitim 
müdürlüklerine gönderilmesi.

X
Tüm Resmî ve Özel 

Okullar

4
İlçe millî eğitim müdürlüklerinin 

öğretmen  listelerini İl Millî Eğitim 
Müdürlüğüne göndermesi.

X  İlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri

5

Öğretmen Kütüphanesi sorumlusu 
öğretmenler tarafından öğretmenlerin 

organizasyonu sağlanarak kitap payla-
şımlarının gerçekleştirilmesi.

X
Tüm Resmî ve Özel 

Okullar

6

Kitap paylaşımı etkinliklerinin okullarda 
fotoğraflanarak 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nde sosyal medya hesaplarında 

paylaşımların gerçekleştirilmesi.
X

İlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri, Tüm 

Resmî ve Özel Okullar

7

Öğretmen kütüphanesine bağışlanan 
kitapların okul idarelerince toplanıp 

incelenmesi. Kitaplar için not defterleri 
hazırlanarak okul kitaplığında hazır 

hâle getirilmesi.

X
Tüm Resmî ve Özel 

Okullar

8
Her ayın dördünde belirlenen etiket-
lerle sosyal medya paylaşımlarının 

gerçekleştirilmesi.
X X X X X X X

İl Millî Eğitim Müdür-
lüğü, İlçe Millî Eğitim 
Müdürlükleri,  Tüm 

Resmî ve Özel Okullar

Okuma Davamız
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Haz ve hız çağında şöyle bir durup 
düşünmenin,  hayatı yavaşlatıp ai-

lenin sımsıcak, dingin ortamında ruhu-
muzu ve zihnimizi dinlendirmenin vakti 
gelmedi mi?

Bir yanda, zihnimizi yönlendirme yete-
neğimizden uzaklaşmamıza sebep olan 
televizyon,  telefon, bilgisayar... Bir  yanda 
muhteşem bir hayal gücüne sahip zihni-
ni, ruhunu ve hayatı keşfetmesi gereken 
çocuklarımız...

 Çocukluk yıllarındaki yaşantılar, kişi-
liğin şekillenmesinde etkili olmaktadır. 
Bilhassa yetişkinlikteki başarı, çocukluk 
döneminde sıcak ve destekleyici anne 
babaya sahip olmakla ilişkilidir. Çocuklar 
kendi kanatlarıyla uçmaya başlamadan 
önce aile nesnel, özgün ve sorgulayan 
bir düşünce yapısını onlara kazandırma-
lıdır. Bu yüzden aile çocuğun kişiliğini ve 
ruhunu geliştiren, tarih ve kültür bilinci 
kazandıran, bilgiyi sevdiren en özel de-
ğerlerden kitapla çocuk arasında aidiyet 
kurmalıdır.

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve  Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ha-

zırlanan Konya İnsan Mektebi Projesi 
Okuma Davamız kapsamında ailede ve 
toplumda  okuma kültürünü geliştirme-
ye yönelik faaliyetler düzenlenecektir. 
Okuma alışkanlığının kazandırılmasın-
da  ebeveynin rolü oldukça önemlidir. 
Anne ve baba çocuğun kitap okumayı bir 
yaşam biçimi hâline dönüştürmesinde 
öncü ve rehber olmalıdır. Model olma en 
iyi öğrenme şeklidir.

Evde aile ilişkilerini güçlendiren etkili 
bir okuma saatiyle çocuklarımıza kitap 
okumayı sevdirebilir, bunu kültür hâli-
ne getirebiliriz. Yorgun ve stresli geçen 
bir günün sonunda yuvalarımızda kitap-
la renkli dünyalara dalarak soluklanıp, 
hayalden gerçeğe bir yolculuk için her 
akşam 20.23-20.53 saatleri arasında ai-
lelerle kitap okunacaktır. 

Gelecek neslimizi öz güveni yüksek bi-
reyler olarak hayata hazırlamak için  
paydaşlarımız olan kurum/kuruluşlarla 
iş birliklerine gidilerek eğitimin toplum-
sal boyutunu içselleştirmek ve il olarak 
eğitimde olumlu yönde ilerlememizi sağ-
layacak uygulamalarda yer almak, faali-
yetimizin gerekçesini oluşturmaktadır.

• Velilerimize ve öğrencilerimize kitap okuma sevgisini kazandırmak,

• Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini geliştirmek,

• Bireyin hayatının her döneminde kitap okuma alışkanlığını kalıcı kılmak,

• Ailelerin çocuklarıyla birlikte verimli zaman geçirmesini sağlamak,

• Ailede her gün belli bir kitap okuma saati oluşturmak,

• Toplumda okuma kültürü oluşturmak.

OKUMA DAVAMIZ
AİLEMLE OKUYORUM

Faaliyetin Gerekçesi

Faaliyetin Amacı
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Faaliyet, 18 Kasım 2019 tarihinde duyurulacak, 25 Kasım 2019 tarihinden itibaren 
de okullarımızda uygulanmaya başlanacaktır.

• “Ailemle Okuyorum” faaliyeti hakkında önce öğretmenler bilgilendirilecek, daha 
sonra öğretmenler velilere ve öğrencilere bu konuda açıklamalar yapacak.

• Proje ile ilgili afiş hazırlanacak ve okul panolarına asılacak.

• Aileler her gün  20.23–20.53 saatleri arasında 30 dakika birlikte kitap okuyacak.

• Kitap okuma saatlerine ailenin okuma bilen tüm fertlerinin katılımı sağlanacaktır 
(Bu saatte evde televizyon açılmayacak, internete bağlanılmayacaktır.).

• Faaliyetin sonunda etkinliğe katılan velilerle çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

• Faaliyet 29 Mayıs 2020 tarihinde sona erecektir.

Faaliyetin Yöntemi

Projenin Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak Faaliyetler
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İş Birliği Yapılacak 
Kurum

1 “Ailemle Okuyorum” faaliyetinin 
duyurulması.

X  İl Millî Eğitim Müdür-
lüğü

2
“Ailemle Okuyorum” faaliyetinin 

başlaması. X  

Konya Valiliği, Konya 
Büyükşehir Belediyesi, 
İl Millî Eğitim Müdür-
lüğü, Tüm Okullar, 

Veliler

3
Ailelerle her gün 20.23–20.53 saatleri 

arasında okuma saati yapılması. X X X X X X Tüm Okullar

4 “Ailemle Okuyorum” faaliyetinin son-
landırılması.

X
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“OKUMA, 
İÇİMİZDEKİ MEÇHUL ÂLEMİN 
KAPILARINI AÇAN BİR ANAHTAR.”

CEMİL MERİÇ
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“OKUMA, 
İÇİMİZDEKİ MEÇHUL ÂLEMİN 
KAPILARINI AÇAN BİR ANAHTAR.”
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“Hayatın hakiki hedefi, daima iyiyi üretecek güçlü şahsiyeti inşa etmektir.”

Mehmet Akif’in Asım’ın Nesli diye 
hayal ettiği neslin, sadece Safa-

hat kitabındaki şiirinde geçen hayali bir 
kahraman olmadığı ve adı geçen kişinin 
bir sahabe olan Asım İbni Sabit olduğu 
bilinmektedir. “Yarının şimdileri, bu anın 
şimdisi kadar muhakkak değildir.” düs-
turuyla geleceğin Asımları olacak, bu bü-
yük sahabenin izinde yürüyecek, özünde-
ki değerlerden ödün vermeden kendini 
arayan, medeniyetin gücü ve güzelliğine 
layık olmaya çalışan çocukların hayalini 
kurmaktayız. Bu hayalimize ulaşmamızı 
sağlayacak en önemli yol da nitelikli oku-
madır. 

Müreffeh ve huzurlu bir toplum yapısı-
na ulaşmanın temelinde okumak yer alır. 
Birey gibi toplumun da bir aklı ve ruhu 
olduğu varsayıldığında, okumanın toplu-
mun akıl ve ruh sağlığını koruyan, geliş-
tiren ve zenginleştiren değerli bir eylem 
olduğu yadsınamaz. Bu nedenle okuma, 
bir kültür hâline getirilmeli; bireysel bir 
eylem, bir alışkanlık, bir hobi olmaktan 
çıkarılıp toplumsal bir boyut kazanmalı-
dır. Bu süreçte aile, okul ve öğretmen en 
önemli etkendir. Değer ve emek temelli 
bu çalışma çerçevesinde paydaşlar ara-
sındaki iş birliği ve dayanışma ile toplum-
sal değişim ve dönüşüme katkı sağlana-
caktır.

OKUMA DAVAMIZ
ASIM’IN NESLİ OKU’YORUM

Projenin Gerekçesi
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Zihin arı, kitap çiçek, dış dünya kovan-
dır. Çocuklar, gençler ve yetişkinlerin ar-
tık sadece “kitap kurdu” olmalarını değil, 
hayattaki derin okuyuş ve her kitaptan 
aldıkları özleri bir araya getirerek yeni 
oluşumlar meydana çıkarmayı öncele-
yen “bal arısı” olmalarını sağlamak için 
Konya İnsan Mektebi Projesi kapsamın-
da, ortaokul ve liselerde “Okuma Davası” 
bilincine sahip okuma grupları oluşturu-
lacaktır.

Haz ve fayda maksatlı bir toplumdan zi-
yade, sorumluluk bilinciyle “hayır” mak-
sadını gözeten bireyler yetiştirmek için 
“Okumak Zekâyı Kibarlaştırır” felsefesiy-
le hareket ederek “Kitap Medeniyeti” ta-
savvuru her kesimden insanın dimağına 
işlenecektir. 

Düşünme okumayı, okuma düşünmeyi 
besler. Düşünce, saygı gördüğü ve teşvik 

edildiği ortamlarda gelişir. Çocukların 
düşünce ufuklarını ve kanatlarını açmak 
için yukarıda da bahsettiğimiz gerekçe-
lerimizden yola çıkarak “Asım’ın nesli... 
Diyordum ya... Nesilmiş gerçek: İşte çiğ-
netmedi namusunu, çiğnetmeyecek.” 
dizelerinde de ifadesini bulan neslin ye-
tiştirilmesi hedeflenmektedir. çocukları-
mızın dünyasını dolduracak, ufuklarını 
açacak, kültür seviyelerini yükseltecek, 
insani değerleri özümsemesini sağlaya-
cak çalışmalarla evrensel bir ruh ve ah-
laka sahip bir nesil inşa edilecektir. İnsa-
na yakışan, herkesin seveceği değerleri 
bütün insanlığa gösterecek ve sunacak; 
insan kelimesinin hakikatini yaşayarak 
sunan insanlar bu Mektep ile yetiştirile-
cektir.

Müreffeh ve huzurlu bir toplum yapısı-
na ulaşmanın temelinde okumak yer alır. 
Birey gibi toplumun da bir aklı ve ruhu 
olduğu varsayıldığında, okumanın toplu-
mun akıl ve ruh sağlığını koruyan, geliş-
tiren ve zenginleştiren değerli bir eylem 
olduğu yadsınamaz. Bu nedenle okuma, 
bir kültür hâline getirilmeli; bireysel bir 
eylem, bir alışkanlık, bir hobi olmaktan 
çıkarılıp toplumsal bir boyut kazanmalı-
dır. Bu süreçte aile, okul ve öğretmen en 
önemli etkendir. Değer ve emek temelli 
bu çalışma çerçevesinde paydaşlar ara-
sındaki iş birliği ve dayanışma ile top-
lumsal değişim ve dönüşüme katkı sağ-
lanacaktır.

İnsanlar, özellikle çocukluk ve ilk genç-
lik çağlarında kendilerini kahramanlara 

göre şekillendirirler. Bilim ve düşüncede 
toplum yararına çalışmış, yaşantı ve dav-
ranışlarıyla insanlara rehberlik etmiş 
büyük kişilikleri idealize edecek ortamı 
çocuklarımıza oluşturmalıyız. Çocuk-
ların insani, ahlaki ve manevi değerle-
rimizi kaynaklarımızdan okumaları ve 
üzerinde birlikte düşünüp istişare etme-
leri sağlanarak, düşünen ve mukayese 
eden çocuklar yetiştirilmelidir. İnsanlar 
düşünce, duygu ve eylem bütünlüğü için 
zevkle okuyacakları kitaplara yönlen-
dirilmelidir. Öğrenciler öğretmenleriyle 
birlikte kitaplar okuyup kitaplar üzerine 
mütaalalar ettiklerinde daha da etkile-
necekler, sepetlerindeki o kıymetli çiçek-
leri başkalarının has bahçelerine suna-
caklardır. 

Projenin Amacı 
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1. Ortaokul ve lise kademelerinde okuma grupları oluşturulacak.
2. Her grup en az 1 öğretmen ve 9 öğrenciden oluşacak.
3. Tarihimizde iz bırakmış rol model kişiliklerin, örnek şahsiyetlerin kitapları, Kon-

ya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edile-
rek okullara gönderilecek.

4. Her grup üyesi aynı kitabı okuyacak.
5. Her ay bir kitap okunup ayın sonunda kitap mütaalası yapılacak.
6. Kitap değerlendirme toplantıları sonucunda öğrenciler istedikleri bir konuda 

makale yazacaklar. 
7. Okuma grubu üyeleri makalelerini bir panelde sunacaklar.
8. Seçilen makaleler Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından bir kitap hâline ge-

tirilecek.
9. Projenin değerlendirmesinde ön test ve son test kullanılacak.

Projenin Yöntemi

Projenin Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak Faaliyetler
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İş Birliği Yapılacak 
Kurum

1 Ortaokul ve lise kademelerinde okuma 
gruplarının oluşturulması.

x Okullar

2 Her grubun en az 1 öğretmen ve 9 öğren-
ciden oluşturulması.

x Okullar

3

Tarihimizde iz bırakmış rol model kişilikle-
rin, örnek şahsiyetlerin kitapları, Konya İl 
Millî Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyük-
şehir Belediyesi tarafından temin edilerek 

okullara gönderilmesi.

x
İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi

4 Her ay bir kitap okunarak ayın sonunda 
kitap mütaalası yapılması.

x x x x x x Okullar

5 Kitap değerlendirme toplantıları sonu-
cunda öğrencilerin istedikleri bir konuda 

makale yazması.
x x x x x x Okullar

6
Okuma grubu üyelerinin uygun görülen 

makalelerinin bir panelde sunması.
x İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü ve Okullar

7 Seçilen makalelerin Konya İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü tarafından bir kitap hâline 

getirilmesi.
x

İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü

Asım’ın Nesli Oku’Yorum
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Okuma Davamız
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“Eğer tadını bilirseniz ekmeği paylaş-
mak, ekmekten daha lezzetlidir” 

Paylaşmak dünyanın en güzel dav-
ranışlarından birisidir. Paylaşmak, 

cömertliğin, iyiliğin ve yardımseverliğin 
göstergesidir. Sadece kendini değil, baş-
kalarını da düşünmektir. Sadece maddi-
yatı değil, maneviyatı paylaşmak da gü-
zeldir. Hele de sevinci, mutluluğu, sevgiyi 
paylaşmak gibisi yoktur.

 İnsanlar, yaratılış itibarıyla her zaman 
birbirine muhtaç olmuş ve olmaya da de-
vam edecektir. Kendi kendine yeten bel-
ki de hiçbir insan yoktur. Evet, bir insan 
çok zengin olduğu için birilerinin maddi 
yardımına ihtiyaç duymayabilir; fakat ne 
kadar zengin olursa olsun mutluluğunu, 
sevincini, üzüntüsünü paylaşacağı birile-

rine mutlaka ihtiyaç duyar.

Konya İnsan Mektebi Projesi Okuma 
Davamız  kapsamında millî ve manevi de-
ğerlerimizle donatılmış nesiller yetiştiril-
mesi adına insanı eğitimin merkezine al-
mak, gelecek neslimizi öz güveni yüksek 
bireyler olarak hayata hazırlamak, ili-
mizdeki eğitim kurumlarını yaşayan or-
tamlara dönüştürmek, eğitimin vazgeçil-
mez bir unsuru olduklarını fark etmeleri 
adına velilerin dâhil edileceği etkinlikler 
planlamak, paydaşlarımız olan kurum/
kuruluşlarla iş birliklerine gidilerek eği-
timin toplumsal boyutunu içselleştirmek 
ve il olarak eğitimde olumlu yönde iler-
lememizi sağlayacak uygulamalarda yer 
almak, projemizin gerekçesini oluştur-
maktadır.

Öğrencilerimizin evlerinde uyuyan kitaplarını, kütüphanesi olmayan bir okulda 
uyandırmak, öğrenciler arası iş birliğini arttırmak, okullar arası paylaşımı sağlamak.

“Kardeş Kütüphane” kampanyası 2 Ara-
lık 2019 tarihinde başlayıp 30 Nisan 2020 
tarihinde tamamlanacaktır.  

Etkinlik, ilçe yürütme kurulları koordi-
natörlüğünde ve okul yürütme kurulları 
ile iş birliğiyle ilçeler bünyesinde yürütü-
lecektir. Kampanyanın uygulama basa-
makları şu şekildedir:

1. Okullarda “Kardeş Kütüphane” kam-
panyası duyurulacak ve bu kapsamda 
kitap toplama çalışmaları 2 Aralık 2019 
- 30 Nisan 2020 tarihleri arasında yürü-
tülecek.

2. İlçe millî eğitim müdürlükleri tara-
fından ilçelerinde kütüphanesi olmayan 
okullar 16 Aralık 2019’a kadar tespit edi-
lecek.

3. Kütüphanesi olmayan okullar ile kü-
tüphanesi olup kitap gönderecek olan 
okullar 1 Ocak 2020’e kadar eşleştirilecek.

4. Eşleştirilen bu okullar arasında kar-
deş kütüphanelerin kurulması için ge-
rekli çalışmalar 10 Şubat - 30 Nisan 2020 
tarihleri arasında yapılacak.

OKUMA DAVAMIZ
KARDEŞ KÜTÜPHANE

Faaliyetin Gerekçesi

Faaliyetin Amacı

Faaliyetin Yöntemi
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5. Kardeş Kütüphane kampanyası kap-
samında kütüphanesi olmayan okulları-
mıza gönderilecek olan kitapların yasak-
lı yayınevlerinden basılan kitaplardan 
olmamasına dikkat edilecek.

6. Bu çalışmaların sonuçlandırılma-
sı, tören/şenlik şeklinde yapılabileceği 
gibi paydaşların katılımları ile ziyaretler 

hâlinde de gerçekleştirilebilecek. Kitap 
toplama kampanyası ve kitapların kü-
tüphanelere hediye edilmesi esnasında 
yapılan çalışmalar fotoğraflandırılarak 
projenin sosyal medya hesaplarında, 
okul ve diğer kurumların İnternet sitele-
rinde yayınlanacak.

Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak Faaliyetler
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n İş Birliği Yapılacak 

Kurum

1 Okullarda “Kardeş Kütüphane” 
kampanyasının duyurulması.

x  İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü

2 İlçelerinde kütüphanesi olmayan 
okulların tespit edilmesi.

x  İlçe Millî Eğitim 
Müdürlükleri

3 Okulların eşleştirilmesi. x
İlçe Millî Eğitim 

Müdürlükleri

4
Eşleştirilen bu okullar arasında 

kardeş kütüphanelerin kurulması. X x x  
Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Tüm

Okullarımız, STK’ler
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Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim 
Vizyonu’nun temel amacı; çağın 

ve geleceğin becerileriyle donanmış ve 
bu donanımı insanlık hayrına sarf ede-
bilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve 
duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştir-
mektir. 2023 Eğitim Vizyonu’nun Konya 
uygulaması olarak Konya İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Beledi-
yesi iş birliğiyle hazırlanan Konya İnsan 
Mektebi Projesi Okuma Davamız kapsa-
mında çocuklar, gençler ve yetişkinlerin 
artık sadece “kitap kurdu” olmalarını 
değil, hayattaki derin okuyuş ve her ki-
taptan aldıkları özleri bir araya getire-
rek yeni oluşumlar meydana çıkarmayı 
önceleyen “bal arısı” olmalarını hedef-
lenmektedir. Haz ve fayda maksatlı bir 
toplumdan ziyade, sorumluluk bilinciyle 
“hayır” maksadını gözeten bireyler yetiş-
tirmek için “Bir çocuk değişir, dünya de-
ğişir” felsefesiyle hareket ederek bütün 
bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel 
gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım 
oranını ve öğrencilerin akademik başarı 
düzeyini artırmayı planlamaktayız.

Her kesimden insanı kitapla buluştu-
rup okumayı kültür hâline getirmiş ai-
lelerden oluşan bir toplum inşa etmeyi 
planlamaktayız. 

Demokratik toplumların gereksinim 
duyduğu düşünen, duyarlı bireylerin ka-
zanması gereken en temel becerilerden 
biridir okuma kültürü. Bu bağlamda; çok 
güzel bir bahçe meydana getirmek iste-
yen kişi, sadece zararlı otları buradan 
temizleyerek bu amacına ulaşamaz. Ay-
rıca orada verimli bir şekilde yetişecek 
çiçekler ekmelidir. Bu çiçeklerin gerekti-
ği zaman sulamasını yapmalıdır. Burada 
asıl olan çiçek yetiştirmektir. 

Gelişen iletişim ve bilgi teknolojileri ile 
bireylerin yeni gelişmeleri takip edebil-
mesi, çağı yakalayarak üretken bireyler 
olabilmesi, okuma ve yazma sevgisinin 
yayılması sağlandıktan sonra toplumu-
muz daha sağlıklı, daha kültürlü, daha 
hoşgörülü kişilerden oluşacaktır. Böyle-
ce toplumun yaşam ve eğitim kalitesi de 
büyük oranda artacaktır. 

OKUMA DAVAMIZ
KOP İLE DEĞERLİ OKUMALAR

Projenin Gerekçesi

• Türk dilini sevdirmek, dilimizdeki yozlaşmanın önüne geçilmesini sağlamak,

• Toplumda okuma kültürü oluşturarak yazılı kültür ürünlerinin dünyasıyla tanış-
mış; tanıştığı bu dünyanın kendine sunduğu iletileri paylaşma, sınama, sorgulama 
yeterliliğine ulaşmış; bunların sunduğu olanaklarla yaşamayı alışkanlık hâline ge-
tirmiş bireylerin yetişmesini sağlamak, 

• Halkın bilgi edinme gereksinimini karşılamak, bireysel ve yaşam boyu öğrenme 
çabalarını desteklemek için kütüphane kurmak, başta çocuklar olmak üzere, böl-
ge halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığını güçlendirmek,

Projenin Amacı 
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• Planlanan faaliyetlerdeki karar verme, akıl yürütme, problem çözme ve yaratıcı 
düşünme gibi zihinsel etkinliklerle öğrencilerin bilişsel becerilerini ve hayal gü-
cünü geliştirip doğru düşünmelerini sağlayarak fikirlerine destek verilen üretken 
insan olmalarını sağlamak,

• İnsanlara toplumun bir üyesi olarak beden ve ruh sağlığının yanı sıra ailesinin 
ve toplumun sağlığını korumak için bilimsel süreçlere ve ahlaki değerlere uygun 
olarak karar verme alışkanlığı kazandırmak,

• Değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasındaki önemli görevi yerine getirip, 
toplumda duyarlılık oluşturarak, artan ve değişen risk ve tehditlerden bireysel ve 
toplumsal korunmayı sağlamak.

• Sanatçı duyarlılığı ile paydaşlar arasında toplumsal dayanışma ve iş birliğine bağlı 
olarak özlü belirlemelerle sanatsal nitelikler taşıyan etkinlikler sayesinde toplum-
da estetik zevkin gelişmesini sağlamak,

• Kültürümüzde rol model kişiliklerin insan karakterini oluşturmadaki olumlu ve 
yüksek etkisini öğrencilerimize aksettirmek.

1. Dezavantajlı bölgedeki Karatay Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokuluna çok amaçlı kü-
tüphane açılacak.

2. Dezavantajlı bölgedeki üç okula KOP isimli koridor kütüphanesi kurulacak.

3. Proje ortağı olduğumuz okullarda her gün 20 dakika okuma etkinliği yapılacak.

4. Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu kütüphanesinde değerler ağacı oluşturulucak.

5. Okullardaki kütüphanelerde ve evde eğitim gören öğrencilerin evinde öğretmen 
yazarlarla söyleşi ve imza günleri düzenlenecek.

6. Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulunda yetişkinler için okuma-yazma kursu açıla-
cak.

7. Öğrenci ve velilere meddah ile orta oyunu programları yapılacak.

8. NLP (Neuro Linguistic Programming), kişisel gelişim ve aile eğitimi seminerleri ile 
toplum hizmeti çalışmaları Saraçoğlu Sosyal Tesisleri’nde yapılacak.

9. Velilere “Aile Eğitimi” verilecek.

10. Öğrenci ve velilere hafıza teknikleriyle hızlı okuma eğitimi verilecek.

11. Drama ve resim terapisi atölye çalışmaları yapılacak.

12. Çocuklara ve annelere medya okuryazarlığı eğitimi verilecek.

13. Öğretmenlerle öğrencilerin birlikte yer alacağı şiir ve müzik dinletisi hazırlana-
cak.

14. Vatan Sevgisi, millî mücadele ve kahramanlık konulu ödüllü dijital hikâye yarış-
ması yapılacak.

15. Proje faaliyetlerinden oluşan fotoğraf ve resim sergisi yapılacak.

16. Projenin değerlendirmesinde ön test ve son test kullanılacak.

Projenin Yöntemi
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Projenin Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak Faaliyetler

Ar
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ık İş Birliği Yapıla-
cak Kurum

1

Dezavantajlı Bölgedeki Ka-
ratay Saraçoğlu İmam Hatip 
Ortaokuluna Öğrenci ve Ve-
liler İçin Yaşayan Kütüphane 

Yapılması Faaliyeti

X           KOP

2

Çeltik, Yunak ve Meram’da 
Kırsal Bölgedeki Okullara 

Koridor Kütüphanesi Yapıl-
ması Faaliyeti 

X           KOP

3 Okuma Faaliyeti X X X X X X X X X X X Proje Ortağı olan 
Okullar

4
Kütüphanede Değerler 

Ağacı Oluşturma ve Kul-
lanma Faaliyeti

X X X X X X X X X   Proje Ortağı Olan 
Okullar

5
Yazar Söyleşisi ve İmza 

Günleri Faaliyeti  X X X X       

İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü ve 

Proje Ortağı Olan 
Okullar

6
Yetişkinler İçin Okuma 
Yazma Kursu Açılması 

Faaliyeti
  X X X X      Saraçoğlu İHO

7
Meddah İle Orta Oyunu 

Buluşması Faaliyeti  X  X        
İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü 

KOP İle Değerli Okumalar
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Projenin Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak Faaliyetler
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ık İş Birliği Yapıla-
cak Kurum

8 NLP Semineri Faaliyeti  X     X     İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü

9 Aile Eğitimi Faaliyeti  X X X X       İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü

10
Hafıza Teknikleri İle Hızlı 
Okuma Kursu Faaliyeti X X X         İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü

11
Drama ve Resim Terapisi 
Atölye Çalışması Faaliyeti     X X X     İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü

12
Medya Okuryazarlığı 

Eğitimi Faaliyeti        X X X  İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü

13
Şiir ve Müzik Dinletisi 

Faaliyeti          X  
İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü ve 

Proje Ortağı Olan 
Okullar

14
Dijital Hikâye Yarışması 

Faaliyeti           X
İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü ve 

Proje Ortağı Olan 
Okullar

15
Fotoğraf ve Resim Sergisi 

Faaliyeti           X İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü

Okuma Davamız
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Fırsat eşitliği konusu felsefi arka pla-
nının yanısıra iktisadi ve sosyal bo-

yutlarıyla pratikte de önemli bir karşılığı 
olan geniş bir çalışma alanıdır. Eğitimde 
fırsat eşitliği konusu ise özellikle gelir 
düzeyleri ve bölgeler arası önemli fark-
lılıkların bulunduğu ülkeler bakımından 
oldukça önemlidir. Sunulan eğitim ola-
naklarından tüm öğrencilerin ayrım gö-
zetmeksizin eşit biçimde yararlanmasını 
sağlamak öncelik arz etmektedir. Bunun-
la birlikte sunulan olanakların da eşit 
hale getirilmesi ikincil bir amaç olmalıdır. 
Zira şehir merkezinde bulunan bir eğitim 
kurumunun imkânları ile, bir dağ köyün-
de bulunan eğitim kurumunun olanakları 
da eşit değildir. Gelir düzeyleri, bulunduk-
ları bölge ve kültür düzeyi, demografik ya-
pıları her ne olursa olsun toplumun tümü 
sunulan hizmet ve imkanlardan adil bir 
biçimde yararlanabilmelidir. 

Ülkemizde birçok okul aynı bölgede, aynı 
ilde hatta aynı ilçede yer almasına rağ-
men birçok açıdan farklılık göstermek-
tedir. Bu fark, özellikle devlet okullarında 
daha yoğun hissedilmektedir. Sorun, bazı 
okulların diğerlerinden iyi olması değil, 
okullar arasındaki öğrenme ve imkân 
farklılıklarının çok yüksek olmasıdır. 

Eğitim bütçesi yaklaşık son 10 yıldır en 
hızlı artışın yaşandığı ve en fazla kayna-

ğın aktarıldığı harcama kalemidir. Kuş-
kusuz hızlı nüfus artışı, genç nüfusun 
toplam nüfus içindeki büyüklüğü, nitelikli 
eğitim hizmetleri konusundaki toplumsal 
taleplerin giderek artması ve çeşitlen-
mesi, eğitim hizmetlerinin sunumunda 
teknolojik altyapıya sahip materyallerin 
giderek önem kazanması gibi hususlar 
eğitim harcamalarını sürekli üst düzeyde 
tutmuştur. Bu bağlamda 2023 Eğitim Viz-
yon Belgesinde okullar arası öğrenme ve 
imkân farklılıklarının en aza indirilmesi 
hususu üzerinde yoğun olarak durulmuş 
ve bu alanda politikalar geliştirilmesi ge-
rektiği belirtilmiştir. 

Kişisel ve toplumsal huzurun tesisini ya-
pılandırarak kültüre vicdani bir renk ve 
evrensel bir soluk katacak olan Konya İn-
san Mektebi Gelişim Davamız kapsamın-
da “Konya 2023 Hedefine El Ele Projesi” 
ile şartları elverişsiz gruplarda eğitimin 
niteliğini artırmak, okullar arasındaki 
imkân ve öğrenme farklılıklarını en aza 
indirmek hedeflenmiştir. Konya 2023 He-
define El Ele Projesi ile öğrenme ortamla-
rı ve fiziksel koşullar açısından imkânları 
elverişli olmayan okullar, imkânları elve-
rişli olan okullarımızla eşleştirilerek plan-
lanan sosyal, kültürel ve sportif etkinlik-
lerle veli, öğrenci, öğretmen ve yöneticiler 
arasındaki etkileşim ve iletişim en üst dü-
zeye çıkartılacaktır

GELİŞİM DAVAMIZ
KONYA 2023 HEDEFİNE EL ELE

Projenin Gerekçesi

İmkânı elverişli olmayan okullarımız ile 
imkânları elverişli okulların eşleştirilerek 
eğitim öğretimde öğrencilerin akademik 
başarı ve sosyal becerilerinin geliştiril-
mesi, öğrencilerimizin kendilerini özel 
ve önemli hissetmeleri amaçlanmakta-
dır. Fırsat eşitliğinin sağlanması amacıy-
la uygulanabilecek öncelikli unsurların, 
eşleştirilen okullar arasında iş birliği ile 
imkânların kullanıma açılması sağlana-
caktır.

 

Proje ile aynı seviye grubundaki imkân-
ları elverişli okullar ile elverişsiz okullar 
birbiri ile eşleştirilecek ve araç-gereç, bil-
gi ve tecrübelerin paylaşımı sağlanacak-
tır.

Konya 2023 Hedefine El Ele Projesi Sos-
yal Çalışmalar Etkinlik Alanı, Akademik 
Çalışma Alanı ve Araştırma ve Geliştirme 
Çalışmalar Alanı olarak 3 faaliyet alanı ile 
çalışmalarını sürdürmeyi amaçlamakta-
dır.

Projenin Amacı
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Projenin çalışma alanları aşağıdaki gibidir:

Konya 2023 Hedefine El Ele

A.  Sosyal Etkinlik Çalışmaları
1) Çocuklarımızın millî ve manevi er-

demlerle birlikte, yaşam becerilerinin iç-
selleştirilmesine yönelik ortak faaliyetler 
düzenlemek,

2) Doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile 
bilim sanat merkezleri ve müzeler gibi 
okul dışı öğrenme ortamlarının, müfre-
datlarda yer alan kazanımlar doğrultu-
sunda daha etkili kullanılmasına yönelik 
çalışmalar yapmak,

3) Doğal afetlerden korunma, çevre ko-
ruma, geri dönüşüm, dengeli beslenme, 
tasarruf, topluma hizmet vb. anlayışların 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yap-
mak,

4) Ailelere yönelik, çocuk gelişimi, genç-
lik psikolojisi vb. konularda bilgilendirme 
ve farkındalık eğitim seminerleri, konfe-
rans ve rehberlik çalışmaları yapmak.

B. Akademik Çalışmalar
1) Öğrencilerin, eğitim öğretim süreç-

lerinde sosyal girişimcilik ile tanışarak 
toplumsal problemlere çözüm aramasını 
sağlayacak çalışmalar yapmak,

2) Eğitim kalitesinin artırılması için etki-
li ölçme ve değerlendirme yöntemlerine 
yönelik çalışmalar yapmak,

3) Dijital eğitim ve öğretim materyalleri-
ni belirli kalite standartlarında kullanıma 
sunacak çalışmalar yapmak,

4) MEB müfredatı içeriğine uygun uy-

gulamalara yer vermek ve akademik ba-
şarının arttırılmasına yönelik çalışmalar 
yapmak.

C. Araştırma-Geliştirme Çalışmaları
1) Anaokullarımızdan başlayarak tüm 

öğretim kademelerinde, öğrencilerin 
sahip oldukları yetenekleriyle ilişkilendi-
rilmiş becerilerin, uygulama düzeyinde 
kazandırılabilmesi için “Tasarım-Beceri 
Atölyeleri” kurulmasına yönelik çalışma-
lar yapmak,

2) Öğrencilerin ilgilerine göre mesle-
ki gelişimlerini sağlamak üzere kariyer 
merkezlerine yönelik çalışmalar yap-
mak,

3) Ulusal ve uluslararası hibe veren 
kurumlardan hibe desteği alarak proje 
çalışmaları yapmak (TÜBİTAK, Kalkınma 
Ajansları, AB Projeleri vb.),

4) Sosyal sorumluluk projeleri düzenle-
yerek veli ve öğrenciler arasındaki etki-
leşimi artırmak,

5) Kurumlar arası karşılıklı kapasite 
ve kalite geliştirmeye yönelik çalışmalar 
yapmak,

6) Dezavantajlı okullara fizikî alanlarda 
iyileştirme çalışmaları yapmak,

7) Eğitim araç-gereç ve materyallerinin 
fazla olduğu okulların bu malzemeleri ih-
tiyacı olan okullar ile paylaşmasına yöne-
lik çalışmalar yapmak.

1. Bu projeden İl MEM ve İlçe MEM’ler yetkili ve sorumludur.

2. Projede okullar;

Anaokulları          Anasınıflarıyla,

İlkokullar       Birleştirilmiş Sınıflarla,

Özel Eğitim Okulları          Özel Eğitim Sınıflarıyla   şeklinde eşleştirilmiştir.

3. Okullar, proje faaliyetleriyle ilgili anketler ve değerlendirme formları gibi ölçme 
değerlendirme araçları geliştirebilecektir. Bu araçların uygulama onayları 2017/25 
Sayılı Genelgeye göre yapılacaktır.

4. Yapılacak çalışmalardan iyi örnekler bir komisyon marifetiyle seçilecek ve ser-
gilenecek. İyi örneklerin seçildiği okullara “İşbirliği Beratı” verilecek. İmkânlar dâhi-
linde projenin ilimiz ve ülkemiz genelinde yaygınlaştırılması adına bir kamu spotu 
oluşturulacaktır. “ Tek Başımıza Hiçbir Şey Beraber Herşeyiz”

Projenin Yöntemi



55

Gelişim Davamız

Projenin Faaliyet ve Zaman Planı
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Faaliyeti
Yapacak

Birim ve İş 
Birliği

Yapılan Kurum

1
Projenin 

ilçe millî eğitim
müdürlükleriyle
paylaşılması.

x

Konya Büyükşehir 
Belediyesi, İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü, 
Okullar (Anaokul-
ları, Anasınıfları, 

İlkokullar,
Birlieştirilmiş sı-

nıflar, Özel Eğitim 
Okulları, Özel 
Eğitim Sınıfları

2
İlçe millî eğitim müdür-

lükleri tarafından okul eş-
leştirmelerinin yapılması.

x
İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğü

3
İlçe millî eğitim şube 

müdürlerine bilgilendirme 
toplantısı yapılması.

x
İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü

4
Okulların birlikte

yapacağı faaliyetlerin 
belirlenmesi.

x x
İl Millî Eğitim Mü-
dürlüğü, İlçe Millî 
Eğitim Müdürlüğü

5
İyi örneklerin belirlenmesi 

amacıyla ilçelerde
komisyon oluşturulması.

x
İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğü

6
İyi örneklerin seçilerek İl 
Millî Eğitim Müdürlüğüne 
gönderilmesi (l.dönem).

x
İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğü

7
İyi örneklerin seçilerek İl 
Millî Eğitim Müdürlüğüne 
gönderilmesi (ll.dönem).

x
İlçe Millî Eğitim

Müdürlüğü

8
İyi Örneklerin http://kon-
yaarge.meb.gov.tr/ web 
sayfasında paylaşılması.

x
İl Millî Eğitim
Müdürlüğü



56

Yaşamın ilk yıllarından itibaren bi-
linçli bir şekilde eğitilmesi gere-

ken çocuk zamanının büyük bir kısmını 
oyunla geçirir. Okul öncesi dönemde ço-
cuğun en ciddi uğraşı oyun, en önemli işi 
yine oyundur. Doğumu izleyen günlerde 
ortaya çıkan oyun ihtiyacı, çocuk büyü-
dükçe biçim değiştirerek sürüp gider. 
Çocukluk döneminin temel amacı olan 
oyun, öğrenme, deneyim kazanma, ile-
tişim kurma ve yetişkinliğe hazırlanma 
aracıdır. Oyun, özgürce ve kendiliğinden 
yapılan, haz ve mutluluk kaynağı olan, 
çocuğun tüm gelişim yüzlerini uyaran, 
yetenekleri kadar duyuları ve duyguları 
geliştiren etkinliklerin tümüdür. 

Çocuk bazı gerçekleri oyun sırasın-
da öğrenir. Çaba harcamayı, gücünden 
yararlanmayı, başladığı işi bitirmeyi ve 
bundan zevk almayı öğrenir. Kabullen-
mekte güçlük çektiği kuralları oyun sıra-
sında benimser. Deneme-yanılma yoluy-
la doğruyu bulmayı başarır. İş  b i r l i ğ i , 
paylaşma, yardımlaşma, yenme ve yenil-
meyi yaşayarak öğrenir, sosyalleşmeyi 
başarır. Yine iletişim kurmayı, derdini 
anlatmayı, duygu ve düşüncelerini ifade 
etmeyi öğrenir. Çocuk oyun aracılığıy-
la öfke, kızgınlık, üzüntü ve sıkıntılarını 
dışa vurmayı becerir. Kısa bir süre için 
de olsa oyunlarında korku, endişe, öfke 
ve kıskançlık gibi olumsuz duyguları yen-
meyi başarır.

Bütün bu olanakları çocuğa sağlayan 
oyunun geliştirici, eğitici, sosyalleştirici 
ve tedavi edici işlevleri inkâr edilemez. 
Bütün bu işlevlere sahip olan oyun, insan 
yaşamının her döneminde rastlanan, de-
ğişik amaçlarla yapılan ve farklı türleri 
olan bir etkinliktir. Uzmanlar oyun tür-
lerinden söz ederken, zekâ oyunları, tak-
lit oyunları, macera oyunları, açık hava 
oyunları, yıkıcı – yapıcı oyunlar ve hayali 
oyunlardan söz ederler. Kuşkusuz çocu-

ğun tüm gelişim yüzlerini uyaran, hayal 
gücünü geliştiren zekâ oyunlarıdır.

Kavramları ve algıları kullanarak soyut 
ya da somut nesneler arasındaki iliş-
kiyi kavrayabilme, soyut düşünme, akıl 
yürütme ve bu zihinsel faaliyetleri bir 
amaca yönelik olarak kullanabilme ye-
tenekleri zekâ olarak adlandırılır. Zekâ 
Oyunları ise bireylerin kendi potansi-
yellerinin farkına varabilmeleri, hızlı 
ve doğru karar verebilmeleri, problem-
ler karşısında kendilerine özgü çözüm 
yolları üretebilmeleri ve en önemlisi de 
kendilerini sürekli yenileyebilmeleri için 
sunulan etkinlikler olarak tanımlanabi-
lir. Bu yönüyle Zekâ Oyunları bireylerin 
sadece matematik alanındaki gelişim-
lerini değil, işlem ve strateji gücünü ge-
liştirecek oyunlar yoluyla mantık, sözel 
ve görsel zekâ, problem çözme, çözüm 
yolları üretme, üç boyutlu düşünme, hızlı 
ve doğru karar vermesi, sistematik bir 
düşünce yapısı geliştirme, kendine özgü 
yaklaşım geliştirme, tasarım yapma, şe-
kil oluşturma, taktik geliştirme gibi eleş-
tirel düşünme ve hayal gücünü kullanma 
becerilerini de geliştirecek oyunları kap-
samaktadır. Zihni açan, aklı çalıştıran, 
öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğren-
meyi sağlayan “Zekâ Oyunları” geleceğin 
eğitim metodudur. 

Zekâ oyunları 3 basamaktan oluş-
maktadır. 1. Basamak-Başlangıç Düzeyi: 
Oyunların kurallarını öğrenmeyi, temel 
bilgi ve becerileri kazanmayı, başlangıç 
düzeyi oyunları oynamayı ve bulmaca-
ları çözmeyi içerir. 2. Basamak–Orta Dü-
zey: Mantıksal çıkarımlarda bulunmayı, 
bulmacalarda doğru yerden başlamayı, 
strateji oyunlarında temel stratejileri uy-
gulamayı, orta düzey oyunları oynamayı 
ve bulmacaları çözmeyi içerir.

GELİŞİM DAVAMIZ
KONYA AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI YARIŞMASI

Faaliyetin Gerekçesi
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3. Basamak-İleri Düzey: Yaratıcı düşün-
me, analiz etme, özgün stratejiler ortaya 
koyma, değerlendirme, genelleme yapma 
gibi üst düzey bilgi ve becerileri içerir. 
İleri düzey oyunlar oynama, bulmacaları 
çözme ve başkalarının deneyimlerinden 
yararlanma bu basamak içinde yer alır.

Akıl zekâ oyunları faaliyetinde zekâ ve 
oyun kavramlarını birbirinden ayrı dü-
şünmek imkânsızdır. Tarih boyunca baş-
ta kadim kültürümüz olmak üzere tüm 
medeniyetlerde insanın aklını kullan-

masının ve zekâsını geliştirmesinin en 
önemli pratiği her zaman oyun olmuştur. 
Oyunun içinde barındırdığı heyecan ve 
düşünerek, hayal kurarak hareket etme 
davranışı ve becerisi çocuğun zekâ ge-
lişiminde en büyük etkendir. Günümüz 
teknoloji çağında yetişen neslin fiziksel 
etkinlik ve oyun aktivitelerinden uzak 
kalması Konya İnsan Mektebi Gelişim 
Davamız kapsamında Konya Akıl ve Zekâ 
Oyunları Yarışması’nın yapılmasının en 
büyük gerekliliği ve gerekçesidir.

Zekâ oyunlarında başarı hızlı ve doğru bir 
şekilde akıl yürütmeye dayanmaktadır. 
Geçmişte öğrenilen problem çözme yön-
temleri zekâ oyunlarını çözebilmek için az 
veya çok fayda sağlayabilse de zekâ oyun-
ları ezbere dayalı olmayı kabul etmez. Zekâ 
oyunlarını bu kadar eğlenceli kılan da sü-
rekli değişen türleri ve zorluk seviyeleri 
olmasıdır. Akıl yürütme, sistemli problem 
çözme becerisi ile birlikte öğrencilerin 
ömür boyu kullanacakları en önemli zihin-
sel becerileri olacaktır.

Zekâ oyunları temeli problem çözmedir. 
Problemi sadece sayılar ve şekillerle de-
ğil gerçek hayat materyalleri ile kurgu-
layarak öğrencilerin problemleri gerçek 
dünya sorunlarıyla öznelleştirmeleri sağ-
lanmaktadır. Öğrencilerin uzun vadede 

problem çözmede başarılı olmalarını sağ-
lamak için problem çözmenin temel aşa-
maları kavratılmaktadır. Bu kapsamda be-
lirlenen amaçlar;

1. İlimizde akıl ve zekâ oyunlarına ilgi du-
yan öğrencilerin yetişmesine katkı sağla-
mak,

2. Öğrencilerin kendilerine olan öz güven-
lerinin artmasını sağlamak, 

3. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini yarış-
ma ortamında pekiştirmelerini sağlamak,

4. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini sergi-
lerken öğrenerek eğlenmelerini sağlamak,

5. İlimizi ulusal düzeyde gerçekleştirilen 
yarışmalarda temsil ederek adını duyur-
mak.

Faaliyetin Amacı

1. Konya Akıl ve Zekâ Oyunları Yarışma-
sı Müdürlüğümüze bağlı resmî ve özel, 
ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gör-
mekte olan öğrencilerin katılacağı bir 
yarışmadır.

2. Yarışma 2 kategoride 6 farklı oyun 
ile (İlkokul: Mangala, Pentago, Equilibirio, 
Q-bitz; ortaokul: Mangala, Pentago, Re-
versi, Kulami) gerçekleştirilecektir.

3. Yarışmanın duyurulmasından iti-
baren tamamlanmasına kadar İl Millî 
Eğitim Müdürlüğümüzce oluşturulacak 

“Yarışma Yürütme komisyonu” görev ya-
pacaktır.

4. Yarışma sırasıyla okul elemeleri ilçe 
elemeleri ve il finalleri şeklinde gerçek-
leştirilecektir.

5. İl finalinde kendi kategorilerinde de-
receye giren 8 yarışmacı Türkiye Akıl ve 
Zekâ Oyunları Yarışması’nda ilimizi tem-
sil etmeye hak kazanacaktır.

6. Yarışma şartnamesi, il finalleri mü-
sabaka programı, yeri ve tarihi ilçelere 
üst yazı ile duyurulacaktır.

Faaliyetin Yöntemi
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Konya Akıl ve Zekâ Oyunları Yarışması

Faaliyet ve Zaman Planı

 
Yapılacak
Faaliyetler

Ek
im

 

Ka
sı

m

Ar
al

ık

O
ca

k

Şu
ba

t

M
ar

t

N
is

an İş Birliği Yapılacak Kurum

1
Konya Akıl ve Zekâ Oyunları

Yarışması İl Yürütme Kurulu’nun 
oluşturulması.

X Konya Büyükşehir Belediyesi

2 Yarışma duyurusunun yapılması. X İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri

3 İlçe yarışmalarının yapılması. X X Tüm Okullar ve Tüm İlçe Millî 
Eğitim Müdürlükleri

4
Yarışma Hakem Kurulu’nun

oluşturulması ve hakem
eğitimlerinin yapılması.

X İl Millî Eğitim Müdürlüğü

5 Yarışma programının ve yerinin il 
genelinde duyurulması.

X Konya Büyükşehir Belediyesi Tüm 
Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu

6 Yarışma faaliyetinin
gerçekleştirilmesi.

X
Konya Büyükşehir Belediyesi, Millî 
Eğitim Bakanlığı, Tüm Akıl ve Zekâ 

Oyunları Federasyonu

7

Yarışma sonuçlarının ilan edilmesi 
ve kategorilerinde birincilik elde 

eden yarışmacıların Türkiye Şampi-
yonası’na katılımları için isimlerinin 
Bakanlığa ve TAZOF’a bildirilmesi.

X Millî Eğitim Bakanlığı Tüm Akıl 
ve Zekâ Oyunları Federasyonu 

(TAZOF)

8 Türkiye Şampiyonası’nda İlimizin 
temsil edilmesi.

X
Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Millî Eğitim Bakanlığı, Tüm Akıl 
ve Zekâ Oyunları Federasyonu
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Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim 
Programı (KOPSOGEP) 2019 yılı mali 

destek programı başvuru rehberinin 
programın amacı ve öncelikleri kısmın-
da “Başkanlığımızca gerçekleştirilen 
KOP Sosyal Projeler Çalıştayı’nda tespit 
edilen sorunların çözümüne yönelik pro-
jeler öncelikli olarak desteklenecektir.” 
gerekçesinden hareketle; KOP Sosyal 
Projeler Çalıştayı Sonuç Raporu (19-20 
Aralık 2018) incelenerek projenin gerek-
çesi oluşturulmuştur.

KOP Sosyal Projeler Çalıştayı Sonuç Ra-
poru (19-20 Aralık 2018)

Tema-3 Kütüphanelerin Geleceği Bölü-
münün Sorunlar Kısmında:

• Kütüphanelerde kitap dışı, dijital oyun 
konsolları, akıl oyunları gibi ilgi çekici 
oyun ve öğrenme üzerine materyaller 
azdır. 

• Kütüphanelerde kurs ve atölye gibi et-
kinlik çeşitliliği yeterli değildir.

• Anne-çocuk ve baba-çocuk birlikte ya-
pılabilecekleri faaliyetler yeterli düzeyde 
değildir.

• Kütüphanelerde sanat ve müzik kurs-
larına ihtiyaç bulunmaktadır.

• Kütüphanelerde sanat galerisi için yer 
ayrılmamaktadır.

• Dezavantajlı gruplara yönelik hizmet 
politikasına ihtiyaç bulunmaktadır.

• Kütüphaneler sadece ders çalışma 
mekânı olarak kullanılmaktadır. Kitap 
okuma oranı düşmektedir.

• Kütüphaneciler çocuk psikolojisi, ço-
cukta kütüphaneye ve okumaya karşı 
olumlu tutum geliştirme ve okuma alış-
kanlığı kazandırma konularında yeterli 
donanıma sahip değildir.

Tema-3 Kütüphanelerin Geleceği Bölü-
münün Çözüm Öneri Kısmında:

• Kütüphanelerde kitap haricinde be-
bekler (0-3 yaş) ve çocuklar (4-14 yaş) 
oyun, etkinlik ve okuma alanları, aktivite 
ve masal salonları, gençlik merkezleri, 
engelli bilgi erişim noktaları ve araş-
tırmacılar için özel bölümler, emekliler 
için rahat oturma gruplarında gazete ve 
dergi okuma salonları, ders çalışmak is-
teyen gençler için sessiz ve sesli çalışma 
bölümleri/odaları, iş, proje ve özel amaçlı 
her türlü amaç için grup toplantı salon-
ları, toplumun her kesimine hitap edecek 
film gösterilerinin yapılacağı “cep sine-
maları”, tiyatro ve her türlü sempozyum, 
seminer için konferans salonu, şehirde 
“buluşma mekânı” olacak kitap kafeler, 
sanat içerikli görsel ürünler için sergi 
salonları, hat, ebru ve geleneksel sanat 
ile modern sanatın kurs olarak verile-
ceği eğitim sınıfları, bebek bakım odası, 
bebek arabası ve bisikletler için park 
alanları, çevre düzenlemesi yapılmış 
bahçeler ile kütüphaneler sosyalleşme 
mekânları, “YAŞAYAN KÜTÜPHANELER” 
olarak yeniden tanımlanabilir.

• Yerelde okuma alışkanlığını geliştir-
mek ve kütüphaneye olan ilgiyi artır-
mak için özellikle çocuk ve gençlerin il-
gisini çeken oyunlar alınmalı ve gerekli 
mekânlar oluşturulmalıdır. Bu ihtiyaç 
projelerle desteklenebilir.

• Ulusal ölçekte “yaşayan kütüphane” 
yaklaşımı ile her kesime ve yaşa hitap 
eden bir kütüphane yapılanmasına gidi-
lebilir.

• Gerek iş ve meslek grupları, gerek ye-
tenek keşif, gerekse boş vaktin keyifli ve 
faydalı geçirilmesine dönük olarak kü-
tüphanelerde, her tür kurs düzenlene-
bilir.

GELİŞİM DAVAMIZ
KOP EĞİTİM AKADEMİSİ

Projenin Gerekçesi
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• Kütüphaneler kitap dışı etkinlik çeşitliği 
ile zenginleştirilmeli. Özellikle KOP Okuyor 
kapsamında anne-baba- çok eksenli pro-
jelere öncelikler verilmelidir.

• Sanat ve müzik becerileri belli bir eği-
tim ve uzman eğitimi çerçevesinde gelişti-
rilmektedir. Kütüphanelerde sanat, resim 
ve müzik öğretmenleri veya dışarıdan uz-
man kişiler davet edilerek gönüllü olarak 
iş birliği kapsamında kurslar düzenlene-
bilir.

• Kütüphanecilere çocuk psikolojisi, ço-
cukta kütüphaneye ve okumaya karşı 
olumlu tutum geliştirme ve okuma alış-
kanlığı kazandırma konularında eğitimler 
verilmelidir

Tema-5: Okuma, Yazma ve Anlama Bölü-
münün Sorunlar Kısmında:

• Öğrencilerin okuma, yazma ve anlama-
nın temeli olan seri okuma, kelime hazne-
si, dil bilgisi ve yazım kurallarının doğru 
kullanımı gibi konularda yetersiz oldukla-
rı görülmektedir.

• Çocukların ve gençlerin okuma ve yaz-
ma konusundaki eksikliklerinin kendileri-
ni ifade etme, sorumluluk alma ve idealist 
olmalarını engellediği görülmektedir.

• Okuma ve yazma konusunda ailede, 
okulda ve toplumda rol model eksikliği ol-
duğundan, çocuklar ve gençlerin okuma, 
yazma ve anlama konusunda eksikliği gö-
rülmektedir.

• Çocuklarda ve gençlerde okuma, yaz-
ma ve anlama etkinliklerini geliştirmeyi 
engelleyici düzeyde teknoloji bağımlılığı 
bulunmaktadır.

Tema-5: Okuma, Yazma ve Anlama Bölü-
münün Çözümler Kısmında:

• Dezavantajlı öğrencilere ve toplumun 
diğer bireylerine yönelik okuma, yazma ve 
anlama faaliyetlerinin artırılması gerek-
mektedir.

• Ailelerin ve çocukların birlikte kullana-
bilecekleri, çok sayıda etkinliğin düzenlen-
diği işlevsel kütüphanelerin sayısı arttırıl-

malıdır.

• Bilgi okuryazarlığı becerilerinin toplu-
mun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması 
sağlanmalıdır.

Bu projemizle dezavantajlı bir ilçemiz 
olan Karatay ilçesinde “KOP Eğitim Aka-
demisi” nde yer alacak “Bebek ve Çocuk 
Kütüphanesi” ile “KOP Sosyal Projeler Ça-
lıştayı Sonuç Raporunda” sorunlara yöne-
lik çözüm önerileri olarak belirtilen, her 
kesime hitap edecek, özellikle dezavantajlı 
ailelerin çocuklarıyla birlikte yararlanabi-
leceği bir kütüphane kurulacaktır. Yukarı-
da belirtilen sorunların çözümüne olduk-
ça katkı sağlayacak  “Yaşayan Kütüphane” 
olarak adlandırabileceğimiz bir kütüpha-
neyi ilçemize kazandırılmış olacaktır.

KOP Çocuk Kütüphanesinde ayrıca “Akıl 
ve Zekâ Oyunları” ile ilgili donatım malze-
meleri de yer alacaktır.

 Tema-2 Çocuk ve Toplum Bölümünün 
Alt Tema – 1 Gelişen Teknoloji Kapsamın-
da

Çocuğun Yalnızlaşması ve Bireyselleş-
mesi Sorunlar Kısmında:

• Ailelerin ilgisizliği nedeni ile çocuklarda 
yalnızlaşma ve teknolojik bağımlılık görül-
mektedir. Çalışan ebeveyn eve yorgun gel-
mekte ve eşlerin eve ve birbirlerine olan 
sorumluluklarını yerine getirmede sorun-
lar ortaya çıkmaktadır.

• Anne ve babalar teknoloji bağımlısı ha-
line gelmiştir. Ebeveynler teknoloji ile son-
radan tanışmıştır fakat çocuklar teknolo-
jinin içine doğmaktadırlar.

• Anne ve babalar çocukları ile kaliteli za-
man geçiremedikleri için çocuklar zorun-
lu olarak teknolojiye yönelmektedir.

• Ailelerde eskisi gibi misafirlik kültürü-
nün kalmaması, sosyalleşmenin önünde 
en büyük etkenlerden biri olarak karşımı-
za çıkmaktadır.

• Çocukların teknolojiden tamamen uzak 
tutulması yanlıştır. Bunun, aile kontrolün-
de yapılması gerekmektedir.

Projenin Gerekçesi

KOP Eğitim Akademisi
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Tema-2 Çocuk ve Toplum Bölümünün 
Alt Tema – 1 Gelişen Teknoloji Kapsa-
mında

Çocuğun Yalnızlaşması ve Bireyselleş-
mesi Çözümler Kısmında:

• Çocuklara sosyal aktivite alanları oluş-
turulabilir.

• Ailelerin birlikte zaman geçirebileceği, 
eski mahalle oyunlarının çocuklara öğre-
tilip oynayabileceği mekânlar oluşturul-
malıdır.

• Ailelere eğitim verilmesi gerekmekte-
dir.

 Tema-2 Çocuk ve Toplum Bölümünün 
Alt Tema – 2 Çocukların Suça Sürüklen-
mesi,        Madde Bağımlılığı ve Çalışan 
Çocuklar Sorunlar Kısmında:

• Çocukların suça sürüklenmesi aile içi 
iletişimsizlikten de kaynaklanmaktadır. 
Ailesi ile paylaşamadığı sorunlar çocukla-
rı suça yöneltmektedir.

• Akademik olarak başarılı olamayacağı 
belirlenen çocukların becerileri doğrultu-
sunda yönlendirilmesi gerekmekte fakat 
bunun önündeki en büyük engeli aileler 
oluşturmaktadır. Çünkü aile çocuğun 
okuması konusunda çok ısrarlı davran-
maktadır.

Tema-2 Çocuk ve Toplum Bölümünün 
Alt Tema – 2 Çocukların Suça Sürüklen-
mesi, Madde Bağımlılığı ve Çalışan Ço-
cuklar Çözümler Kısmında:

• Çocuklar mesleki yönde yönlendirilme-
li ve aileler bu konuda bilinçlendirilmeli-
dir.

• Çocukların becerilerinin ölçülmesi için 
beceri belirleme atölyesi kurulmalıdır.

• Sanat, spor ve robotik kodlama atölye-
leri kurulmalıdır.

• Akademik olarak başarılı olamayacağı 
belirlenen çocuklar becerileri doğrultu-
sunda başka alanlara yönlendirilmelidir.

• Aile içi iletişim konusunda seminerler 
verilmelidir.

Bu projemizle dezavantajlı bölgede bu-
lunan Karatay ilçesinde “KOP Eğitim 
Akademisinde” yer alacak “Atölyeler” ile 

çocuğun yalnızlaşmasının ve bireyselleş-
mesinin önüne geçilecek, her türlü ba-
ğımlılıkla mücadele konusunda önemli 
bir merkez olacak, ebeveynler çocukları 
ile kaliteli vakitler geçirecektir. Rehberlik 
ve Aile Danışmanlık Ofisi ile aile eğitimle-
ri ve aile sorunlarına yönelik seminerler 
düzenleyerek çalıştayda belirtilen sorun-
lara büyük ölçüde çözüm olma noktasın-
da merkezimiz önemli katkı sağlayacak-
tır.

Tema-3 Gençlik ve Sorunları Alt Tema 
– 1 Gençliğin Önündeki Temel Sorunlar 
ve    Toplumsal Hayata Adaptasyonu So-
runlar Kısmında:

• Bilgiye ulaşım ve yönlendirme için reh-
berlik ihtiyacı duyulmaktadır.

• Gençliğin içinde olduğu her türlü ba-
ğımlılık büyük sorun teşkil etmektedir.

• Gençlerin sosyal yaşama ve toplumsal 
düzene uyum sağlama sorunu bulunmak-
tadır.               

• Gençlerde başkası olma arzusu ve öyle 
görünme çabası bulunmaktadır.

Tema-3 Gençlik ve Sorunları Alt Tema – 
1 Gençliğin Önündeki Temel Sorunlar ve 
Toplumsal Hayata Adaptasyonu Çözüm-
ler Kısmında:

• Gençlerin oyun bağımlılığı, tüketim, 
sosyal medya etkisi ile toplumdan uzak-
laşması ve yalnızlaşmasının önüne geçil-
mesi için analiz yeteneği geliştirilmeli ve 
medya kanallarının doğru kullanımı öğre-
tilmelidir.

• Tüm aile fertlerini kapsayan interaktif 
aile eğitimleri verilmelidir.

• Boş zaman değerlendirmesi için yete-
nek ve isteğe yönelik olarak yönlendirme-
ler yapılmalıdır.

• Ergenlik çağında gençlerin dertlerini 
paylaşmaları, doğru yönlendirmeleri ve 
zararlı alışkanlıklardan uzak kalmala-
rı için bu riskleri önleyici çalışmaların 
yürütülmesi önemlidir. Bu sebeple okul-
lardaki rehberlik servisleri eksik kaldığı 
için gençlerin rahatlıkla erişebileceği aile 
hekimliklerinde psikologlar istihdam edil-
melidir.

Gelişim Davamız
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KOP Eğitim Akademisi

Tema-3 Gençlik ve Sorunları Alt Tema 
– 2 Ekonomik Hayata Adım Atma Aşama-
sında Gençlerin Yaşadığı Sorunlar:

• Gençler kendileri için uygun iş ortam-
ları, kişisel, mesleki, akademik ve profes-
yonel kariyer gelişimleri ile ilgili destek 
alabilecekleri ortamlara sahip değildir.

Çözüm Önerisi: Gençler kendileri için 
uygun iş ortamları, kişisel, mesleki, aka-
demik ve profesyonel kariyer gelişimleri 
ile ilgili destek alabilecekleri destek or-
tamları/ kurumları sağlanmalıdır.

Tema-3 Gençlik ve Sorunları Alt Tema 
– 3 İnternet, Sosyal Medya ve Gençlik So-
runlar Kısmında:

• İnternet ve sosyal medya bilinçsizce 
kullanılmaktadır.

• İnternet ve sosyal medya üreten değil 
tüketen bir toplum yapısının ortaya çık-
masında etkin rol oynamaktadır.

• Gençleri sabır ve emekten uzaklaştır-
maktadır.

• Gençleri gerçek yaşamdan koparmak-
ta ve yalnızlaştırmaktadır.

• Kolaylıkla bağımlılık haline dönüşmek-
tedir.

• Gençlerde kendini ispatlama arzusu 
ortaya çıkarmaktadır.

• Bilgi kirliliği meydana getirmektedir.

Tema-3 Gençlik ve Sorunları Alt Tema 
– 3 İnternet, Sosyal Medya ve Gençlik Çö-
zümler Kısmında :

• Gençleri sanal arkadaşlıklar (youtuber, 
instagrammer) yerine gerçek dünyaya 
çekmek için çeşitli gençlik aktiviteleri, bil-
gi, duygu, fikir paylaşımı ortamları oluştu-
rulmalı ya da bir portal geliştirerek insani 
duygulardan uzaklaşmamaları sağlan-
malıdır.

• Bağımlılık ve şuursuzca internet kulla-
nımının önüne geçilmesi için boş zaman-
ların niteliğinin artırılması sağlanmalı ve 
boş zamanlar olumlu yönde, nitelikli şekil-
de değerlendirilmelidir.

• İnternet kullanımının bilinçli hâle geti-
rilmesi için medya okuryazarlığı ve sosyal 
medyanın verimli kullanımı eğitimleri ve-
rilmelidir.

• Gençlerin çocukluktan itibaren sportif, 
kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi ve iz-
cilik gibi uzun süreli bir dalda yer alması 
sağlanmalıdır.

• Eğitime yönelik eğlenceli, ilgi çekici ve 
yararlı aplikasyonlar geliştirilmelidir.

• İnternet bağımlılığının önüne geçil-
mesi, çocukların ve gençlerin sosyal-
leşmelerine katkı sağlanması ve zararlı 
alışkanlıklardan uzak durmalarına yar-
dımcı olacak eski sokak oyunu alanları 
mahallelere yerleştirilmeli ve onların boş 
zamanlarında bunları kullanmaları sağ-
lanmalıdır.

Dezavantajlı bölgede bulunan Karatay 
ilçesinde “KOP Eğitim Akademisi’nde yer 
alacak “Medya Okuryazarlığı Atölyesi” ile 
internet kullanımı bilinçli hâle getirilerek 
sosyal medyanın verimli kullanımı ve bil-
gi kirliliği azalacaktır. Bu atölyede küçük 
yaştan itibaren alınan eğitimlerle deprem 
gibi doğal afetler zamanında veya birlik 
ve beraberliğimizi korumamız gereken 
özel durumlarda “kara propaganda” ni-
teliği taşıyan ya da insanları bilinçli bir 
şekilde yanlış, yalan haberlerle gündem 
oluşturup toplumda infial oluşturmak ni-
yetli algı operasyonlarını boşa çıkartacak 
medyaya eleştirel yaklaşan, medyayı doğ-
ru okuyan bireyler yetiştirilecektir. 

Projenin Gerekçesi
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Kariyer Planlama Ofisi, ekonomik ha-
yata adım atma aşamasında gençlerin 
yaşadığı sorunlara büyük ölçüde çözüm 
olacaktır. Aynı zamanda ailelerin tüm bi-
reylerine hitap edecek rehberlik ve da-
nışmanlık hizmetleri ile gençliğin önün-
deki temel sorunlar ve toplumsal hayata 
adaptasyonu konusunda çözüm odaklı 
adımlar atılacaktır.

KOP Eğitim Akademisinin bahçesinde 
yer alacak eski sokak oyunlarına ait alan-
lar ve bahçe içerisinde geleneksel çocuk 
oyunlarının oynanabileceği  alanlar yapı-
larak, çocukların sosyalleşmesi, aileleriy-
le birlikte keyifli, faydalı ve kaliteli vakit 
geçirmelerine imkân oluşturulacaktır.

Bireyin yetiştirilmesinde; bireyin ilgi ve 
yeteneklerinin zamanında keşfedilmesi 
ve bu ilgi ve yetenekler doğrultusunda 
mesleğe ve hayata hazırlanması eğitimin 
en önemli ve can alıcı alanını oluştur-
maktadır. Kişilik bir bütündür ve onun 
bütün yönleri ile geliştirilmesi esastır. 
Yani olumlu kimlik oluşturma beynin bü-
tününün kullanılması, bedensel yetenek-
lerin keşfedilerek aktif hâle getirilmesi 
ve sağlıklı yaşam koşullarına uyulması 
ile mümkündür. İlgi ve yeteneklerin geli-
şimin kritik dönemlerinde tespit edilmesi 
ve bireyin bu dönemlerde mesleğe ve ha-
yata yönlendirilmesi gerekmektedir. 

Eğitim sürecine katılan bireylerin hazır 
bulunuşluluk düzeyleri, sosyal ve ekono-
mik koşulları farklılık gösterir. Bu farklı-
lıkları fırsat eşitliğini sağlayıcı bir biçim-
de düzenlemek eğitimin önemli ve zor 
alanlarındandır. Projemiz fırsat eşitliğini 
öncelik alarak; 10. Kalkınma Planı’nın; 
“Politikalar” başlığının 144. Maddesinde; 
“Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve 
kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğ-
renme yaklaşımı çerçevesinde işgücü 
piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat 
eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşüm 
sürdürülecektir.” 145. Maddesinde; “Okul 
türlerinin azaltıldığı, programlar arası es-

nek geçişlerin olduğu, öğrencilerin ruhsal 
ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artır-
maya yönelik sportif, sanatsal ve kültürel 
aktivitelerin daha fazla yer aldığı, bilgi ve 
iletişim teknolojilerine entegre olmuş bir 
müfredatın bulunduğu, sınav odaklı ol-
mayan, bireysel farklılıkları gözeten bir 
dönüşüm öğrenme uygulanacaktır.” he-
deflerine yer verilmiştir. 

 “KOP Eğitim Akademisi” 10. Kalkınma 
Planı hedeflerini karşılayan bir yapıda-
dır. Fırsat eşitliği bağlamında KOPSOGEP 
gerekçesinde dezavantajlı grupların top-
lumsal bütünleşme, kültürel adaptasyon, 
sosyalleşme istihdam konuları değerlen-
dirilmiş ve toplumun dezavantajlı kesim-
lerinin ekonomik ve sosyal hayata daha 
aktif katılımının sağlanması hedeflenmiş, 
sosyal içerme, mesleki gelişim, kültür ve 
sanat etkinlikleri projemizin öncelikleri 
olmuştur. 

İçinde bulunduğumuz çağda sunuş yo-
luyla değil buluş yoluyla öğrenmenin et-
kisi ve kalıcılığının daha büyük olduğu, bu 
yöntemle edinilen kazanımların öğrenciyi 
hayata daha aktif ve mutlu bireyler ola-
rak taşıdığı bilinmektedir. Buluş yoluyla 
bilginin öğretmenden öğrenciye tek yönlü 
akan bir anlayışla değil, öğretmenin yol 
gösterdiği öğrenciyi işin içine katan, bil-
giye ulaşmada; analiz, değerlendirme ve 
yeniden oluşturma süreçlerinde; bilginin 
zihinde yapılandırılmasını içeren ve öğ-
retimde Neden, Nasıl, Niçin? sorularına 
vurgu yapan bir anlayış benimsenmiştir.

İçinde bulunduğumuz yüzyılın gelişim 
düzeyinin gerektirdiği eğitim öğretimi 
gerçekleştirebilmek, eğitim öğretim sü-
reçlerinin bütüncül bir anlayışla ele alın-
ması ve bütünün öğelerinin birbiri ile 
uyumlu ve birbirini destekleyen bir anla-
yışla iyileştirilmesi ile mümkündür.
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Projemizle öğrencilerimize sanatsal 
beceri, sosyal gelişim, dijital çağın gereği 
eğitim ortamlarını oluşturmak, çocuklara 
yönelik tasarım beceri eğitimleri, ailelerle 
çocukların bir arada bulunabileceği or-
tamlar, kültürel etkinlikler, drama içerikli 
etkinlikler, kişilere küçük yaştan itibaren 
okuma alışkanlığı kazandıracak ortamlar 
ve atölye ortamları ile çocuklara yaratıcı 
düşünmeyi teşvik eden aktivitelerin yapıl-
ması amaçlanmaktadır.

KOP Eğitim Akademisi ile;

• Dezavantajlı ailelerin çocuklarına eği-
timde imkân ve fırsat eşitliği sağlayarak, 
eğitimde yeni yaklaşımlardan olan “Me-

rak Et - Hayal Et - Keşfet” uygulamalarını 
atölye ortamlarında yapma fırsatını ver-
mek ve yeteneklerini keşfetmek,

• Yeni eğitim sistemindeki HEY açılımı 
“Hayal” kategorisi sanatsal aktiviteleri, 
“Etkinlik” fiziksel aktiviteleri, “Yaşam” ise 
toplumsal fayda çalışmalarını kapsamak-
ta olup, bu temalar kapsamında yapılacak 
faaliyetlerle öğrencilerin tasarım ve uy-
gulama becerilerini geliştirmek,

• Öğrencileri bilimsel ölçütlere dayalı, 
çağdaşları ile rekabet edebilecek bece-
rilerle donanmış bireyler olarak yetiştir-
mek,

10. Kalkınma Planı politikalar başlığı 
altında 308. Maddede; “Okuma kültürü 
yaygınlaştırılacak, çocukların erken yaş-
larda kültür ve sanat eğitimi almaları 
sağlanacaktır.” hedefi projemizin bütünü 
görme ve bütün süreçleri iyileştirme ya-
pısı bağlamında öğrencinin hayat boyu 
öğrenme yaklaşımını benimsemiş birey 
olmasına olumlu katkı sunacaktır. Top-
lumdan etkilenen ve toplumu etkileyen 
açık sistemler olan okullarımızın toplu-
mun ihtiyaç ve beklentilerine uygun, ken-
dini gerçekleştirebilen nitelikli bireyler 
yetiştirebilmesi için; girdi, işlem ve çıktı 
süreçlerinin tamamının bütüncül bir an-
layışla iyileştirilmesi eğitim öğretimin ka-
litesini artıracaktır. 

Hızla değişen ve gelişen yüzyılda kaliteli 
eğitim ve nitelikli işgücü için dünya mil-
letleri eğitime büyük yatırımlar yapmak-
tadırlar. Çünkü bilgi çağında, bilgi üretimi 
ve insan niteliğinin geliştirilmesi ancak 
ve ancak eğitimin kalitesinin geliştirilme-
si ile öğrencinin bilimsel ölçütlere dayalı, 
sosyal ve kültürel yönden gelişmiş, çağ-
daşları ile rekabet edebilecek becerilerle 
donatılmış, problem çözebilen, akıl yürü-
ten, üreten, millî ve manevi değerlere bağ-

lı birey olarak yetişmesiyle mümkündür. 
Öğrencinin okula başladığı andaki hazır 
bulunuşluluk düzeyinden başlayarak, 
öğrenci aile yapısı, okul-veli ilişkisi, çev-
renin tutum ve anlayışı, okulun fiziksel 
yapısı, öğretim programları, öğretmenin 
uzmanlık bilgisi, öğretim yöntem ve tek-
nikleri, izleme ve değerlendirme süreçle-
rinin etkisi gibi bütün değişkenlerin etkili 
ve verimli bir şekilde yönetilmesi amacın 
gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Yani 
çıktının kalitesi girdi ve sürecin kalitesiy-
le artacak ya da azalacaktır. Süreçlerin 
tamamının iyileştirilmesini amaçlayan 
projemizle oluşturulacak aktif öğrenme 
merkezinde yapılacak öğretimsel, sosyal, 
kültürel, sportif, sanatsal eğitim ve faali-
yetlerle öğrencilerin olumlu yönleri geliş-
tirilecek, yüzyılımızın tehditleri konusun-
da (madde bağımlılığı, internet kullanımı 
vb.) öğrencilerde farkındalık oluşturarak, 
bilinçlenmeleri ve olumlu davranışlara 
yönlendirilmeleri sağlanacak ve yüzyılı-
mızın anlayışına uygun, başarılı, sağlıklı, 
mutlu ve ülkemizin gelişimine olumlu kat-
kı sunabilecek bireylerin yetiştirilmesine 
katkı sağlanmış olunacaktır.
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• Öğrencileri özgüveni yüksek, problem 
çözebilen, akıl yürüten, üreten millî ve 
manevi değerlerine bağlı, akademik ba-
şarıları ile sosyal ve kültürel yönden ge-
lişmiş, sağlıklı yaşama bilinci oluşturmuş 
bireyler olarak yetiştirmek,

• Öğrencilerde güvenli internet kullanı-
mı bilincini oluşturmak,

• Kurs, seminer ve atölye çalışmaları ile 
bireyin yaşam kalitesini artırarak olumlu, 
ulaşılabilir, gerçekçi, kendine ve başkala-
rına faydalı, iyi yapılanmış, dengeli, hedef 
ve amaçlarının çatısını kurmuş bir insan 
hâline getirmek,

• Öğrencileri kendilerine, ailelerine, top-
luma ve çevreye olumlu katkılar sunan; 
kendisi, ailesi ve çevresi ile iyi ilişkiler 
kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü 
ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve 
mutlu vatandaşlar olarak yetiştirmek,

• Sürekli değişen ve gelişen iletişim 
araçları ile donatıldığımız bir dünyada, et-
rafımızı saran medya iletileri arasından 

güvenilir olanı tercih edip medyayı doğ-
ru okuyabilme ve amacına uygun medya 
metinleri üretebilme becerileri kazandır-
mak,

• Bilimsel ve teknolojik yarışta geri kal-
mamak için okullarda öğrenilen bilgileri 
günlük olaylarla ilişkilendiren ve bilgiyi 
problem çözmek için kullanan 21. yüzyıl 
becerilerini kazanmış, geleceğin meslek-
lerine uygun bilgi ve becerilere sahip bi-
reyler yetiştirmek,

• Bireylerin sosyal sorumluluk bilincini 
teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre 
edip topluma fayda sağlayacak projeler 
ortaya çıkarmalarını sağlamak,

• Teknolojik ve ekonomik açıdan de-
zavantajlı bölgelerde eğitim ve sosyal 
alanlara ilişkin sorunları çözmek, bu böl-
gelerde hayatı kolaylaştırmaya yönelik 
çalışmalar ortaya koymak,

• Vatanını seven ve tarihi mirasa sahip 
çıkan bireyler yetiştirmek amaçlanmak-
tadır.

1) Bu proje KOP İdaresinin Sosyal Geli-
şim Projesi kapsamında olduğu için deza-
vantajlı bölgede bulunan Karatay ilçesin-
de KOP Eğitim Akademisi’nin kurulması 
için uygun bina bulunacak.

2) Binanın tespitinden sonra proje kap-
samında açılması planlanan atölyeler ve 
ofisler için yer düzenlemeleri yapılacak. 
Atölyeler ve ofisler için yer zemin kapla-
ma, duvar kaplama ve mobilya malzeme-
leri tespit edilecek. 

3) Atölyeler için donatım malzemele-
ri tespit edilip fiyat teklifleri toplanarak 
satın alınması için muhasebeleştirme iş-
lemleri başlatılacak. Daha sonra alım iş-
lemleri yapılacak.

4) Kurulan atölyelerin yapım genel tek-
nik şartnamelerine, donatım malzeme-
lerinin teknik şartnamelerine, mobilya 
teknik şartnamelerine uygun olup olma-

dığı ile ilgili muayene kabul komisyonları 
kurulacak.

5) KOP Eğitim Akademisinden yararla-
nacak başta Karatay ilçesinin öğrencileri 
ve diğer merkez ilçedeki öğrenciler tespit 
edilecek.

6) KOP Eğitim Akademisinde atölyelerde 
görev yapacak öğretmenlerin tespiti yapı-
lacak.

7) KOP Eğitim Akademisi binasının Mart 
ayı sonunda açılışı yapılacak, Nisan ayı-
nın başında ofislerde hizmet verilmeye ve 
atölyelerde çalışmalara başlanacaktır.

KOP Eğitim Akademisinde Açılması 
Planlanan Atölyeler ve Ofisler aşağıdaki 
gibidir:

1. KOP Bebek ve Çocuk Kütüphanesi 
2. FETEM (Fen, Teknoloji, Matematik, ve 

Mühendislik) Atölyesi

Projenin Amacı
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3. Müzik Atölyesi
4. Drama ve Eleştirel Düşünce Atölyesi
5. Ahşap ve Metal Atölyesi
6. Seramik ve Çini Atölyesi
7. Görsel Sanatlar Atölyesi
8. Yazılım ve Tasarım Atölyesi
9. Tarih ve Medya Okuryazarlık Atölyesi

Bunların dışında bahçede çocukların 
aileleri ile birlikte zaman geçirebileceği 
eski mahalle oyunlarının ve geleneksel 
çocuk oyunlarının oynanacağı KOP Eği-
tim Akademisi Projesi’nin uygulanacağı 
dış mekân da yer alacaktır.

Projenin Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak Faaliyetler
Ka

sı
m

Ar
al

ık

O
ca

k

Şu
ba

t

M
ar

t

N
is

an

M
ay

ıs

H
az

ira
n İş Birliği Yapılacak 

Kurum

1 KOP Eğitim Akademisi Projesi Protokolü-
nün İmzalanması.

X
KOP İdaresi – Karatay Bele-

diyesi

2 KOP Eğitim Akademisi olacak binanın 
tespit edilmesi.

X Karatay Belediyesi

3 KOP Eğitim Akademisi Projesi Protokolü 
hükümlerinin yerine getirilmesi.

X Konya İl MEM AR-GE Birimi

4
KOP Eğitim Akademisi binasında atölye 

ve ofislerin oluşturulması, malzeme 
alımlarının yapılarak dizaynının tamam-

lanması.

X X KOP İdaresi

5 Bebek ve Çocuk Kütüphanesinin oluş-
turulması. X X

KOP İdaresi – 
Karatay Belediyesi

6
KOP Eğitim Akademisi içerisinde yer 
alan atölyedeki eğitim verecek öğret-
menlerin ve ofislerde hizmet verecek 

görevlilerin belirlenmesi.

X X Konya İl MEM AR-GE Birimi

7
KOP Eğitim Akademisinden faydala-

nacak öncelikli dezavantajlı öğrenci ve 
ailelerin belirlenmesi ve planlamanın 

yapılması.

X X
Konya İl MEM AR-GE Birimi 
ve İlçe Millî Eğitim Müdür-

lükleri

8
KOP Eğitim Akademisi içerisinde yer 

alan atölyedeki eğitimlerin ve ofislerde 
verilecek hizmetlerin başlaması.

X X X Karatay Belediyesi

Gelişim Davamız
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“Bilginin efendisi olmak için çalışma-
nın kölesi olmak gerekir. “

Okullarımızca gerçekleştirilen pro-
je ve etkinliklerin niteliği eğitimde 

yaşanan hızlı değişimle beraber büyük 
bir önem arz etmektedir. Bu önem yöne-
ticilerin, öğretmen ve öğrencilerin sahip 
olması gereken bilgi, beceri ve yetenekle-
rinin artarak çeşitlenmesini sağlamak-
tadır. 

Yaptıkları işten memnuniyet duyul-
duğunu, idarecileri tarafından takip ve 
takdir edildiklerini bilen okullarımızda 
iş tatmini görülür. Yüksek performans 
göstererek verimli çalışan eğitimcileri-
mizin motive edilmeleri ile okullarımızda 
gelişim kültürünün oluşması sağlanır. 
Daha etkili ve verimli projelere imza atan 
okullara idareciler tarafından gösterilen 
olumlu dönütler diğer kurumlara örnek 
olunmasını sağlamakta ve yapılan bir 

güzelliğin diğer kurumlarda da uygulan-
masını hızlandırmaktadır. Sonuçta ilimiz 
eğitimi gelişirken eğitimcilerimizin işle-
rine odaklanmaları ve motivasyonları-
nın artması ile okullarda yüksek düzey-
de performans sergilenmektedir.

“Bizim Projemiz”, geniş bir coğrafyada 
yer alan ilimizin her bir okulunda ger-
çekleştirilen çalışmalardan haberdar 
olmayı kolaylaştırmak ve okullarımızın 
çalışmalarını diğer okullarla paylaşa-
bilmelerini sağlamak düşüncesiyle yü-
rütülmektedir. İlimiz geneli yapılan iyi 
örneklerin bütün okullarımıza yaygın-
laştırılması ve haberdar edilmesinin ge-
rektiğinin bilinciyle ortaya çıkan “Bizim 
Projemiz”, öğretmen, öğrenci ve idare-
cilerimizin yaptıkları çalışmaları önem-
sediğimizi bilmeleri ve projelerin geniş 
kitlelere ulaşmasındaki engelleri de yok 
etmesi açısından önem arz etmektedir.

Bir eğitim ve kültür şehri olan Konya’mız, 
geçmişte ve bugünde ülkemizin ve gönül 
coğrafyamızın çok müstesna bir şehri ol-
makla beraber önemli eğitim çalışmaları-
nın da merkezinde yer almaktadır. 

Okullarımız, ilimiz eğitim kalitesinin daha 
üst seviyelere çıkabilmesi adına fazlasıyla 
gayret göstermekte ve kendi bünyelerinde 
birçok proje gerçekleştirmektedir. Müdür-
lük olarak; okullarımızın iyi insan ve toplu-
ma faydalı bireyler yetiştirebilmek adına 
verdikleri gayretlerin farkında olmakla 
beraber her bir çalışmayı takip ediyor, ve-
rilen emekleri önemsiyor ve değerli görü-
yoruz. 

“Konya İnsan Mektebi Projesi”nin Gelişim 
Davamız kapsamında yer verdiğimiz ve 
bu yıl ilk uygulamalarını gerçekleştirecek 
olan “Bizim Projemiz” ile;

• Okullarımızca gerçekleştirilen her türlü 
yararlı projenin takipçisi ve destekçisi ol-
duğumuzun bilinmesini sağlamak,

• Öğrenci, veli ve öğretmenlerin aktif ola-
rak yer aldığı proje sayısını il genelinde ar-
tırmak, 

• Öğrencilerin akademik olduğu kadar 
sosyal, sportif ve kültürel yönden gelişim-
lerini destekleyen projeleri ortaya çıkar-
mak, 

• “Ben” değil “Biz” anlayışıyla gerçekleşti-
rilen faaliyetlerin sayısını artırmak, 

• Okullarımız arasında fikir alışverişini 
yoğunlaştırmak

• Gerçekleştirilen projelerin değerlen-
dirilmesini, nihayetinde de Müdürlükçe 
okullarımızın onure edilmelerini sağla-
mak, projemizin amaçlarını oluşturmak-
tadır.

GELİŞİM DAVAMIZ
BİZİM PROJEMİZ

Projenin Gerekçesi

Projenin Amacı



71

1. “Bizim projemiz” ödülleri dört katego-
ride değerlendirilecektir.

a) Birinci kategori Öğrenme Davamız,

b) İkinci kategori Okuma Davamız, 

c) Üçüncü kategori Gelişim Davamız, 

d) Dördüncü kategori Kültür Davamız, 

2. Müdürlüğümüz AR-GE/ASKE Birimi 
öncülüğünde “Bizim Projemiz İl Komisyo-
nu” oluşturulacak.

3. İlçe millî eğitim müdürlükleri bünye-
sinde “Bizim Projemiz İlçe Komisyonu” 
oluşturulacak.

4. Konya geneli tüm okullara projenin 
amacı duyurulacak.

5. Okullarımız 2019-2020 eğitim öğretim 
yılı başı itibarıyla uygulanan projelerini  
“Bizim Projemiz” modülüne yükleyecek. 

6. Okullar her kategoriden yalnız bir 
proje ile başvuru yapabilecek. 

7. 1 Nisan 2019 tarihi itibari ile sonuçları 
alınmamış projeler değerlendirmeye alın-
mayacak.

8. Modülde belirtilen formata uygun 
yüklenen projeler Bizim Projemiz İl Ko-
misyonu tarafından hazırlanan yönerge-

ye uygun olarak “Bizim Projemiz İlçe Ko-
misyonu” tarafından değerlendirilecek. 
Her kategoride dereceye giren projeler 8 
(sekiz) adet form üzerinden seçilecek. 

9. Seçilen projeler ikinci aşamada saha 
değerlendirmesine tabi tutulacak.  “Bi-
zim Projemiz İlçe Komisyonu” saha ziya-
retleri sonrası her kategoride ilk dörde 
giren projeleri ödüllendirmek üzere ödül 
programı düzenleyecek. Seçilen projeler 
aynı zamanda “Bizim Projemiz İl Komis-
yonu’na”  gönderilecek. 

10. Saha ziyaretine kalan okullarımız 
projelerini anlatan üç dakikayı geçmeye-
cek sunu hazırlayacak. Sunuda projenin 
faydası, hedef kitlesi ve uygulama çalış-
malarını ön plana çıkaran görüntülere 
yer verilecek. 

11. İlçe Komisyonu tarafından seçilerek 
gönderilen projeler “Bizim Projemiz İl Ko-
misyonu” tarafından değerlendirilecek. İl 
komisyonu tarafından her kategoriden 
ilk dörde projeler seçilerek ödül töreni 
düzenlenecek. 

12. Gerçekleştirilen projeden memnuni-
yetin ölçülmesi adına okullara proje önce-
si ve sonrası anket uygulanacak.

Projenin Yöntemi



72

Projenin Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak Faaliyetler

Ar
al
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ca

k
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ba

t
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is
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n İş Birliği Yapılacak Kurum

1
Müdürlüğümüz AR-GE/ASKE

Birimi öncülüğünde “Bizim
Projemiz İl Komisyonu”nun

Oluşturulması.

X İl Millî Eğitim Müdürlüğü

2
Konya geneli tüm okullara

projenin amacının duyurulması. X  İl Millî Eğitim Müdürlüğü

3 Okullara proje öncesinde anket
uygulanması.

X
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

4

2019-2020 eğitim öğretim yılı Ocak ayı 
itibarıyla aktif hâle gelecek olan “Bizim
Projemiz” modülüne okulların projele-
rini yüklemelerinin (modüle okullar her 
kategoriden en fazla bir proje girebilir)  

istenmesi.

X X Okul Müdürlükleri

5
Modülde belirtilen formata uygun olarak 
yüklenen projelerin “Bizim Projemiz İlçe

Komisyonu” tarafından değerlendirilmesi.
X  İl Millî Eğitim Müdürlüğü

6
İlçe komisyonu tarafından form üzerinde 
seçilen projelerin saha ziyareti gerçek-

leştirilerek her kategoriden dört projenin 
seçilerek ödül töreninin düzenlenmesi

X X İl Millî Eğitim Müdürlüğü

7
İlçe komisyonları tarafından seçilen pro-
jeler arasından il komisyonu tarafından 
her dava kapsamında ilde ödüllendirile-

cek dört projenin seçilerek ödül töreninin 
düzenlenmesi.

X X X İl Millî Eğitim Müdürlüğü

8
Gerçekleştirilen projeden memnuni-
yetin ölçülmesi adına okullara proje 

sonrasında anket uygulanması.
X İl Millî Eğitim Müdürlüğü

9 Anket sonuçlarının raporlaştırılması. X İl/ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Bizim Projemiz
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Gelişim Davamız
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Konya İnsan Mektebi Gelişim Dava-
mız’da evrensel nitelikte gelişimi-

mizi destekleyici çalışmalar üretmek, 
insan kaynağının ekip ruhu ve iş birliği 
anlayışıyla geliştirilmesinin sağlanması 
hedeflenmektedir. Eğitim paydaşlarımı-
zın motivasyonlarını artıracak faaliyet-
lerle özgür beyinlere yatırım yaparak 
girişimci ruhlar harekete geçirilecektir.

Okullar arası etkileşimi olumlu yönde 
geliştirmeyi, ilimizde değer gören proje-
lerin uygulama alanlarını yaygınlaştır-
mayı, özgün eğitim materyalleri tasarla-
maları için öğretmen ve öğrencilerimize 

fırsatlar oluşturarak öğrenilen bilginin 
eyleme dönüştüğü çalışmalar ortaya 
koymayı ve bu çalışmaları geniş kitleler-
le paylaşmayı hedeflemekteyiz.

Maker Panayırı Projesi, öğrenciler 
arası yapılacak algoritma, kodlama ve 
robotik içerikli yarışmalardan ve öğret-
menler arası materyal tasarım ve yazı-
lım yarışması sonucunda ortaya çıkan 
ürünlerin sergilenerek daha geniş kitle-
lere ulaşmasının sağlanması açısından 
önem taşımaktadır. 

“Öğretmenler Arası Materyal Tasarım ve Yazılım Yarışması’nda dereceye giren çalış-
maların; ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirilen algoritma, kodlama ve robotik 
içerikli yarışmalara ilimizden katılım göstererek dereceye giren çalışmaların sergilen-
mesi amaçlanmıştır.

1. Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından Aralık ayında, 31 ilçe de 2020 
Mart’ı sonuna kadar robotik kodlama 
ve algoritma alanlarında ilkokul, ortao-
kul, lise kademelerinde yarışmalar ya da 
sergiler yapılması ile ilgili duyuru yayın-
lanacak.

2. Proje kapsamında yapılan sergi ve 
yarışmalar neticesinde ilkokul, ortaokul, 
lise kademelerinden birer tane olmak 
üzere ilçe millî eğitim müdürlükleri ta-
rafından toplamda üç ürün ilde sergilen-
mek üzere seçilecek. İlçelerde yapılan 
yarışmalar https://facebook.com/konya-
insanmektebi sayfasından paylaşılabile-
cek. 

İlçe millî eğitim müdürlükleri ilkokul, 
ortaokul, lise kademelerinden birer 

tane olmak üzere seçtikleri üç çalışma-
ya ait fotoğrafları ilçe adına açacakları 
klasörde https://drive.google.com/drive/
folders/1G2r5u2iqGeN6djIWOIYWXYCx-
Me6t5PTq adresine yükleyebilecek.

3. 03.04.2020 tarihinde ilçe millî eğitim 
müdürlükleri seçmiş oldukları çalışma-
ları İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönde-
recek.

4. Okul öncesi öğretmenleri ve özel 
eğitim öğretmenleri için “Öğretmenler 
Arası Materyal Tasarım ve Yazılım Ya-
rışması”nda dereceye giren materyal ve 
yazılımlar 03.04.2020 tarihinde Konya İl 
Millî Eğitim Müdürlüğü internet sayfa-
sında yayınlanacak.

GELİŞİM DAVAMIZ
MAKER PANAYIRI

Projenin Gerekçesi

Projenin Amacı

Projenin Yöntemi
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5. Yarışma sonrasında ilk 100’e giren 
çalışmalar 13.04.2020 tarihli Maker Pa-
nayırı’nda sergilenecek.

6. Projede katılımcı olarak yer alan öğ-
retmen ve öğrencilere etkinlik memnu-
niyet anketi uygulanacak. Anket sonuç-
ları raporlaştırılarak Konya İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü tarafından paylaşılacak.

Projenin Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak
Faaliyetler Ek

im
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m
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M
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H
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n

İş Birliği Yapılacak 
Kurum

1
Robotik kodlama ve algoritma alanlarında 
yarışmalar ya da sergiler yapılması ile ilgili 

duyuruların yapılması.
X  İl Millî Eğitim Müdürlüğü

2
İlçelerde yürütülen yarışma ve sergi 

çalışmalarının tamamlanması. X  
İlçe Millî Eğitim

Müdürlüğü

3

Tüm ilçelerde robotik kodlama ve algo-
ritma alanlarında yapılan yarışmalarda 

dereceye giren öğrencilerin belirlenmesi 
(3 kademeden ayrı ayrı olacak şekilde).

X
İlçe Millî Eğitim

Müdürlüğü

4
İlçe millî eğitim müdürlüklerinin öğrenci 

listelerini İl Millî Eğitim Müdürlüğüne 
göndermesi.

X  
İlçe Millî Eğitim

Müdürlüğü

5

“Tasarımlar Yarışıyor” Projesi kapsamında 
dereceye giren öğretmen listesinin İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü İnternet hesaplarında 

yayınlanması.

X İl Millî Eğitim Müdürlüğü

6
“Tasarımlar Yarışıyor” Projesi kapsamın-
da dereceye giren öğretmenlerin İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak 

sergiye katılması.

X İl Millî Eğitim Müdürlüğ

7 Öğretmen ve öğrencilere etkinlik mem-
nuniyet anketi uygulanması.

X İl Millî Eğitim Müdürlüğü

8 Anket sonuçlarının İl Millî Eğitim Mü-
dürlüğü tarafından raporlaştırılması.

X İl Millî Eğitim
Müdürlüğü
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Üreten bir toplum olmak, günümüz-
de gelişmiş ülkelerle rekabette en 

önemli unsurdur. Ancak üretmek tek 
başına yetmemektedir. Ürettiğini sahip-
lenmek ve sahip olduğun ürünün ticari 
haklarını korumak rekabette kalıcı ol-
manın en önemli dayanağıdır. Anadolu 
insanı karakteristik özelliği olarak kıv-
rak zekâsıyla karşılaştığı problemlere 
hızlı çözümler bulabilmektedir. Ancak 
bu kıvrak zekâyı kalıcı ürün bırakmada 
ve bu ürünü sahiplenip dünya pazarına 

sunmakta gelişmiş ülkelere nazaran ol-
dukça geri kalmaktayız. Anadolu insa-
nın üretmekteki hayal gücünü ve kıvrak 
zekâ potansiyelini ülke refahını artırmak 
ve gelişmiş ülkelerle daha güçlü bir şe-
kilde rekabet etmek adına başta eğitim 
camiamızın üreten yerleri olan mesleki 
ve teknik okullarımız olmak üzere tüm 
eğitim camiamıza marka, tasarım tescil, 
patent ve faydalı model alanlarında ge-
rekli eğitimi vererek kullanmak gerek-
mektedir.

On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-
2023) “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplu” hedefle-
ri altında “559.8. Öğrencilerin buluş, patent 
ve faydalı model başvurusu yapmaları teş-
vik edilecektir.” hedefi yer almaktadır. Bu-
nunla birlikte Millî Eğitim Bakanlığı 2023 
Eğitim Vizyonu Belgesi’nde Mesleki ve Tek-
nik Eğitimde eğitim-istihdam-üretim iliş-
kisi güçlendirilmesi hedefi altında “Buluş, 
patent ve marka üreten okulların öğrenci, 
öğretmen ve yöneticilerinin döner serma-
ye kaynaklı gelirlerden pay alması sağla-
nacaktır.” ifadesi yer almaktadır. Bu doğ-

rultuda Millî Eğitim Bakanlığımızın Mesleki 
ve Teknik Eğitimde Patent, Faydalı Model 
ve Tasarım farkındalığını artırmak ülke 
sathında tüm mesleki ve teknik ortaöğre-
tim kurumlarında patent ve faydalı model 
girişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır. 
Bu doğrultuda öğretmen ve öğrencileri-
mizin patent, marka ve faydalı model tes-
cil başvurularında doğru ve daha hızlı bir 
şekilde üretime yönelik olarak kılavuzluk 
edecek ve başucu kitabı niteliği taşıyacak 
eğitim materyali oluşturulacaktır.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi bünyesinde kurulacak bir komisyon ile öğ-
retmenlerin kullanımına sunulacak patent, marka ve faydalı model başvuru kitabı 
oluşturulacaktır.

GELİŞİM DAVAMIZ
MARKA VE FAYDALI MODEL EĞİTİM MATERYALİ HAZIRLAMA 

Projenin Gerekçesi

Projenin Amacı

Projenin Yöntemi
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Projenin Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak
Faaliyetler Ek

im
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sı
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N
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an İş Birliği Yapılacak Kurum

1
Kalkınma ajansına projenin sunumunun 

yapılması.
X Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA)

2 Kitap yazım komisyonun kurulması. X İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri

3 Kitap yazımı ve inceleme değerlendirme 
çalışmalarının yapılması.

X X Tüm Okullar ve Tüm İlçe Millî Eği-
tim Müdürlükleri

4 Kitabın basımı ve dağıtımının yapılması. X
Konya Büyükşehir Belediyesi, İl 

Millî Eğitim Müdürlüğü ve MEVKA
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Küreselleşme ve gelişen teknoloji-
nin yaygınlaşmasıyla günümüzde 

bilgi toplumuna doğru bir yöneliş görül-
mektedir. Gelişim ve değişim eğitim ala-
nında da köklü değişikliklere gidilmesini 
zorunlu hâle getirmektedir. Bu gelişim 
doğrultusunda eğitim kurumlarında da 
bilginin kendisini değil bilgiye ulaşmanın 
yollarının öğretilmesi, bireyin sorun çöz-
me, iletişim, takım çalışması, girişimcilik 
özelliklerinin geliştirilmesi gerekmekte-
dir. Çağdaş ve demokratik eğitimin ya-
şanmasını istendiğimiz okullarda da yeni 
bir takım uygulamaların kazandırılması 
zorunlu hale gelmiştir.

1970 yılında Colombia Üniversitesinde 
Walter Mischel tarafından uygulanmış 
olan ve günümüzde de halen geçerliliğini 
koruyan Marshmallow Testi diğer adıy-
la Zevki Erteleme Testi, 4 ila 6 yaş ara-
lığındaki anaokulu çağındaki çocukların 
kendini kontrol edebilme ve duygularını 
yönetme becerilerini ölçmek için kulla-
nılmaktadır.  “Zevki Erteleme Testi” ile iki 
önemli şey gözlemlenmektedir. Bunlar-
dan ilki kendini kontrol edebilme beceri-
si diğer ikincisi beklemenin çocuk için ne 
kadar uygulanabilir bir şey olduğu. Aslın-
da çocuğun güdülerini kontrol etmesi ve 
beklerse çok daha iyi bir ödül kazanma-
nın mantıklı olduğunu düşünerek karar 
verme becerisini göstermesi beklenir.

Çocuklara daha küçük yaşta uygulanan 
araştırma sonrasında zevki erteleyenler 
ve ertelemeyenler arasındaki akademik 
başarı durumu inceleniyor. Sonuç çarpı-
cı. Testi geçerek alacağı zevki erteleyebi-
len çocuklar diğerlerine göre akademik 
açıdan daha başarılı ve sınavlarda daha 
yüksek not alıyorlar. Yapılan bu test gibi 
benzeri çalışmalardan ilham alınarak 
gerçekleştirilen Konya İnsan Mektebi 
Gelişim Davamız kapsamındaki Okul Zil-

leri Susmaya Başlıyor Projesi’nin ortaya 
çıkmasındaki ana gerekçe, kontrolü ken-
disine bırakılan çocuklarımızın zaman 
kavramını içselleştirerek hayatlarında 
planlı yaşamayı öğrenebilmeleridir.

Her alanda gelişmiş ülkelerle rekabet 
etmek istiyorsak 21’inci yüzyıl becerile-
rine sahip, inovasyon yapan ve bunları 
pazarlayabilen, girişimci ruha sahip bi-
reylere ihtiyacımız vardır. Amaç sade-
ce bilgi ve teknolojiyi tüketen değil; aynı 
zamanda düşünen, hayal eden, problemi 
veya ihtiyacı tanımlayan, tasarlayan, ta-
sarımlarını üreterek hayata geçiren ve 
bunları paylaşan bireyler oluşturmaktır. 

Günümüz dünyasında teknolojik geliş-
meler ekseninde yeni bir takım makina-
lar icat edilmektedir. Makinaların zama-
nı kontrol etmesinden daha önemli olan 
belki de insanların kendi kendini kontrol 
etmesidir. Çocuklarımıza verebileceği-
miz en güzel hediye öz denetim sahibi ol-
malarını sağlamaktır. Öz denetim sahibi 
olan bireyler; duygularını dengeleyebi-
len, tepkilerini kontrol edebilen, nerede 
ne şekilde davranacağını iyi planlayan, 
mutlu, huzurlu ve insanların huzurunu 
kaçırmayan, sorunlara takılıp kalmayan, 
aksine çözüm odaklı olan, mutlu oldukla-
rı dışarıdan belli olan ve kendileriyle ba-
rışık insanlardır.

Kendini keşfet…

Kendini fark et…

Kendini kontrol et…

Konya İnsan Mektebi Gelişim Davamız 
“Okul Zilleri Susmaya Başlıyor” kapsa-
mında öğrencilere eleştirel düşünme, 
yaratıcılık, birlikte çalışma ve uyum, bi-
lişsel esneklik, hizmet odaklılık, inovas-
yon, üretkenlik, girişimcilik ve zaman 
yönetimi gibi beceriler kazandırılması 
hedeflenmektedir.

GELİŞİM DAVAMIZ
OKUL ZİLLERİ SUSMAYA BAŞLIYOR

Projenin Gerekçesi
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Projede; geleneksel eğitim uygulamala-
rının parçası olan, dersin başlangıç ve bi-
tişinde çalan zil uyaranından vazgeçile-
rek öğrencilerimize özgüven, otokontrol 
ve sorumluluk duyguları kazandırmak 
amaçlanmaktadır. Öğrenciler verilen so-
rumluluğun bilinciyle okulda ve günlük 
yaşamda daha dikkatli ve kontrollü dav-
ranacak, otokontrolleri ve zamanı yönet-
me becerileri de gelişecektir.

 Okulda devamlı çalan zil öğrencileri 
koşullandırmakta ve zile karşı şartlı ref-
leks oluşturmaktadır. Bu da öğrencilerin 
düşünerek değil de zil sesine koşullana-
rak hareket etmelerine sebep olmakta-
dır. Zilsiz eğitim uygulaması ile eğitimin 
istemekle başlaması gerekliliğini öğret-
men ve öğrencilere benimsetmek, zil 

uyaranı olmadan derse giriş çıkışlar ile 
öğrencilere sorumluluk bilinci, zaman 
yönetimi, otokontrol ve öz disiplin kazan-
dırmak ve okullarımızda ses ve gürültü 
kirliliğini önlemek amaçlanmaktadır.

Konya il sınırlarındaki ortaokul ve lise 
kademelerindeki öğrencilerin herhan-
gi bir komuta ihtiyaç duymadan, zaman 
kavramının öneminin farkında olarak 
planlı yaşamayı ve zamanı yönetmeyi 
okulda öğrenmesi, öğrencinin kendi dav-
ranışını kontrol edebilmesini, öğrencinin 
kendi sorumluluğu içerisinde hareket 
edebilme yetisini ve hatta enerji tasarru-
fundan faydalanabilmesi de yine proje-
mizde amaçlanmaktadır.

Projenin Amacı

ZAMANI YÖNETME BECERİLERİNİ 
GELİŞTİRMEK.

ÖĞRENCİLERİMİZİN

Okul Zilleri Susmaya Başlıyor
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1. Proje ders başlangıcında ve bitişinde 
kullanılmakta olan zil sesleri vb. uyaran-
ların ilimizdeki ortaokul ve lise seviye-
sindeki okullarda kullanımının sonlandı-
rılması şeklinde uygulanacak.

2. İlkokulların zil sesini kullanıp kul-
lanmamaları kendi kanaatlerine bıra-
kılacak. Şayet zil sesi tercih edilecekse 
çevreye zarar vermeyecek şekilde kulla-
nılması sağlanacak.

3. Okullarımızın proje memnuniyeti, 
proje öncesi ve sonrasında uygulanacak 
anketlerle belirlenecek.

4. Proje kapsamında okullarda tüm öğ-
retmen ,öğrenci ve veliler proje içeriği 
hakkında  bilgilendirilecek, okulun giriş 
koridor ve sınıf panolarına ders giriş çı-
kış saatlerini bildiren yazılar asılacak.

Projenin Yöntemi

Projenin Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak
Faaliyetler Ek
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İş Birliği Yapılacak 
Kurum

1 Zil sesleri vb. uyaranların ilimizdeki ilkokul, 
ortaokul ve lise  seviyesindeki okullarda

kullanımının sonlandırılması.

X  
Tüm Okullarımız

2

İlkokulların zil sesini kullanmaları kararı 
kendi tercihlerine bırakılmakla beraber zil 

sesi tercih edilecekse çevreye zarar
vermeyecek şekilde kullanılmasının 

sağlanması.

X  Tüm İlkokullar

3
Okullarımızın proje memnuniyeti, proje 

öncesi ve  sonrasında uygulanacak 
anketlerle belirlenecek.

X X X X X X X X Tüm Okullarımız

4
Okullarımızın giriş koridor ve sınıf pano-
larına ders giriş çıkış saatlerini bildiren 

yazılar asılması.
X X X X X X X X Tüm Okullarımız

Gelişim Davamız
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“Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki ne 
kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek 
dünyada uygulama alanı bulmasın!” 

Yayınlanmış son rapor olan 2015 
Uluslararası Matematik ve Fen Eği-

limleri Araştırma (TIMSS) sonucuna göre 
Türkiye matematik branşında 4. sınıf dü-
zeyinde 49 ülke içerisinde 36, 8. sınıf dü-
zeyinde ise 39 ülke içerisinde 24. sırada 
bulunmaktadır. 2018 tarihli Uluslararası 
Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 
Raporuna göre Türkiye 79 ülke içerisinde 
42. sırada bulunmaktadır. Bugüne kadar 
yapılan araştırmalarda öğrencilerin ma-
tematiğe yönelik tutumları ile başarıları 
arasında olumlu yönde bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir.

Hayatın büyük bir kısmı matematiktir. 
Bize her alandan göz kırpan matematiği; 
bilişim teknolojileri, ilaç sanayi, uzay bi-
limleri, mimari gibi birçok alanın teme-
linde görebiliriz. Bu minvalde hayatın her 
alanına hâkim olabilmek için matematik-
sel fikirler geliştirerek matematiği gele-
ceğe taşımak gerekir. Matematik öğreti-
minde ilk ilke “sevmek” olmalıdır. Hayatı 
anlamanın ve sevmenin bir yolu da ma-
tematik olabilir. Zira anlamanın yolu, her 
şeyde olduğu gibi burada da sevmekten 
geçer. Ancak sevdiğimiz şeyleri anlarız. 
İnsanlar matematiği tam olarak anlaya-
madıklarından bu derse karşı olumsuz 
tutum sergilemektedirler. Matematiğe 
karşı duyulan bu olumsuz tutumların se-
beplerinden biri de bireyin problem çöz-
me yeteneği konusundaki kendine duydu-
ğu güven ile yakından ilgilidir. Bu nedenle 
matematik derslerinde problem çözme 
oldukça önemlidir. 

İçinde bulunduğumuz çağa damgasını 
vuran problem çözme, bütün derslerin 
amaçları arasında yer almaktadır. 21. 
yüzyılın öğretim yönteminin problem çöz-

me olduğunun bilinmesi gerekir. Gelecek-
te hayatta karşılaşabileceği problemlerin 
üstesinden gelebilecek bireylerin yetişti-
rilmesi eğitimin öncelikli hedeflerinden 
biridir. Problem çözme sırasında öğren-
ciler, kavramları ve bunları gerektiren 
işlemleri bir araya getirebilir, bu işlemleri 
ve kavramları problemin çözümünde kul-
lanabilir. Bu nedenle problem ve problem 
çözmenin yapısı ile problem çözmede 
başarının artırılması matematiksel yete-
neklerin geliştirilmesi ve teorik bilgilerin 
arttırılmasıyla değil yaparak, yaşayarak 
ve problem çözerek olur. 

Çocuklara matematiği sevdirmek aile-
ler ve öğretmenler için oldukça zorlu bir 
süreçtir. Bu yüzden matematik eğitimine 
erken yaşlarda başlanmalıdır. Araştırma-
lar matematik eğitimine erken yaşlarda 
başlamanın büyük yararları olduğunu 
göstermiştir. Bu durum çocukların beyin-
lerinde değişiklikler oluşturuyor ve böyle-
ce çocuklar problem çözmede yetenekli 
hâle geliyorlar. Çocuklar bir şeyleri oyun 
hâliyle öğrenirken daha çabuk kavra-
dıkları için matematik bir iş olarak değil, 
oyun olarak öğretilmelidir. Başarılı mate-
matik öğretiminin sırrı onu eğlenceli hâle 
getirmektir. Böylece aileler ve öğretmen-
ler, matematiği öğrenciler için zevkli hâle 
getirebilirler.

“Bize Yeni Bir Matematik Dili Lazım”

Çocuklar küçük yaşlardan itibaren ma-
tematiği sevmeli, matematiğin hayatın 
içindeki işlevlerini sorgulamalı ve benim-
semelidir. Bu çalışmada öncelikle yapıl-
ması beklenen; öğrencilere bir şeyleri “öğ-
retmeye çalışmak”tan ziyade, “çocuklarla 
olumlu iletişim kurmaya çalışmak” olma-
lıdır. Yeni matematik diliyle kurulacak ile-
tişim sayesinde öğrenciler matematiğe 
karşı olumlu bir bakış açısı geliştirecek; 
matematik günlük yaşam içerisinde

GELİŞİM DAVAMIZ
SEVDİREREK OYUNLARLA MATEMATİK (SOM)

Projenin Gerekçesi
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hesap yapmaktan ziyade sorgulamaya 
dayalı bir beceri hâline getirilecektir. İli-
mizde matematik güçlenmeli, matematik 
kültürü oluşturulmalı ve ortak değerleri 
paylaşarak, matematik üzerinden oluş-
turulan matematik iletişim dili etkin ve 
yaygın biçimde kullanılmalıdır. Matema-
tiği sevdireceğimiz yarınları hazırlamak 
için Konya’da tüm resmî ve özel okullarda 
uygulanacak bu proje sayesinde matema-
tik dersine karşı geliştirilen ön yargı orta-
dan kaldırılacak ve matematik ile ilgili bir 
farkındalık oluşturulacaktır. Okullarda 
oyunlar, teknolojinin matematiğe enteg-
rasyonu ve yeni yöntemlerle matematik 
dersini sevdirerek öğretmek yaygınlaştı-
rılacaktır. 

Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, 
üretmenin ön plana çıkacağı Konya İnsan 
Mektebi “Gelişim Davamız” ile yeniçağın 
gerektirdiği problem çözme, eleştirel dü-
şünme, üretkenlik, takım çalışması ve 
çoklu okuryazarlık becerilerinin bireyle-
re kazandırılması planlanmıştır. Sevgiyle 
yoğrulacak işler bu mektebin vazgeçilmez 
bir parçası olacaktır. Sevdirerek Oyunlar-
la Matematik Projesi öğrenci, öğretmen 
ve velilere yeni bir bakış açısı sunacak 
ve İbn-i Sina’nın “Çocuklar oyunlarla eği-
tilmelidir. Çünkü oyunlar çocuğun doğal 
bir faaliyetidir.” sözünü yaşatmaya çalışa-
caktır.

Öğrencilerdeki matematik ön yargısına 
son vermek, öğrencilere matematik der-
sini oyunlarla sevdirmek, öğrencilerin 
materyal geliştirmelerini sağlamak, yeni 
öğretim programlarıyla teknolojiyi de 
kullanarak matematiği günlük hayatta 
beceriye dönüştürmek projemiz amaçla-
rı arasındadır. Geleceğimize yön verecek 
2023 Eğitim Vizyonu müfredatı bilgiden 
beceriye, beceriden görgüye taşımayı 
hedeflerken başarıyı sağlamada ön ko-
şul olarak öğretmen eğitimini görmekte-
dir. Bu minvalde öğretmen eğitimini çok 
boyutlu olarak ele almak amacıyla çalış-
malar yapacağız. Ülkenin karakteri öğ-
retmen eğitimi ile şekillendirilir. Öğret-

men yetiştirme sistemindeki yenileşme 
hareketleri bir şekilde ülkenin gelişimini 
de yansıtır. Sürekli bir değişim sürecin-
de olan öğretmen yetiştirme sisteminde, 
küreselleşen bu dünyada öğrencilerin 
öğrenime aktif katılımları ve teknoloji-
yi kullanma kadar üretme becerilerine 
de sahip olmaları önem kazanmaktadır. 
Teknoloji kullanımı öz yeterliliğine sa-
hip öğretmen yetiştiren hizmet içi eğitim 
geliştirmek ve eğitimleri uygulamaya 
başlamak çağın yeniliklerini takip eden 
okullar için bir gereklilik hâline geldiğin-
den öğretmen eğitimi projemiz amaçları 
arasında önemli bir yere sahiptir.

Projenin Amacı

1. Proje metni resmî yazı ile okullara 
gönderilecek.

2. Projenin il, ilçe ve okul yürütme ku-
rulları oluşturulacak.

3. Okul yöneticileri tarafından okullar-
da yapılacak törenlerde, öğretmenler 
kurulunda ve veli toplantılarında projeyi 
tanıtma çalışmaları yapılacak.

4. Sevdirerek Oyunlarla Matematik 
Projesi İlçe ve Okul Yürütme Kurulların-

ca, okul koridorlarına ve sınıflara proje-
nin afiş ve logosu asılacak.

5. Öğretmenlerin kişisel ve mesleki geli-
şimleri için üniversite iş birliğiyle hizmet 
içi eğitimler düzenlenecek.

6. Projenin her ay belirlenen temasına 
uygun olarak öğretmen, öğrenci ve veli-
lerin birlikte yer alacağı ortak etkinlikler 
yapılacak.

Projenin Yöntemi
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7. Proje etkinlikleri, Konya İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü Sevdirerek Oyunlarla Mate-
matik Projesi (SOM)  Facebook grubun-
da, Konya İnsan Mektebi “Instagram” ve 
“Twitter” sosyal medya sayfalarında ya-
yınlanacak.

8. Proje ile ilgili çalışmalar okulların in-
ternet sitelerinde, dergilerinde, panola-
rında yayınlanacak.

9. Okullarda “Sevdirerek Oyunlarla Ma-
tematik” grubu kurularak, grupta yer 
alacak gönüllü danışman öğretmenler 
ve öğrenciler belirlenip, grup tarafından 
toplum hizmeti olacak şekilde etkinlikler 
yapılacak.

10. Sevdirerek Oyunlarla Matematik 
Projesi’nin her ay belirlenen temaları 
doğrultusunda Form 1’e öğretmenler 
tarafından yapılan orijinal etkinlikler 
kazanımlarla ilişkilendirilerek, Web 2.0 
Araçlarıyla hazırlanan videolar için de 

karekod oluşturulup konyaarge42@
gmail.com adresine gönderilecek. 

11. Okullarda Matematik Bilgi Yarışma-
ları düzenlenecek.

12. Proje İl Yürütme Kurulunca, proje 
sürecinde meydana getirilen orijinal ma-
teryallerden oluşan bir sergi yapılacak.

13. Öğretmenler tarafından hazırlanan 
orijinal etkinlikler bir araya getirilerek, 
SOM Projesi İl Yürütme Kurulunca e-Ki-
tap olarak her ay okullara gönderilecek.

14. Proje sonunda Konya İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü Matematik Etkinlik Kitabı 
oluşturulacak.

15. Projenin değerlendirmesinde ön 
test ve son test kullanılacak.

Projenin Yöntemi

Sevdirerek Oyunlarla Matematik (SOM)



85

Gelişim Davamız

Projenin Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak
Faaliyetler Ek
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İş Birliği Yapılacak 
Kurum

1 “Sevdirerek Oyunlarla Matematik Projesi 
İl Yürütme Kurulu”nun oluşturulması.

X  İl Millî Eğitim Müdürlüğü

2 “Sevdirerek Oyunlarla Matematik Projesi 
İlçe Yürütme Kurulu”nun oluşturulması.

X  İlçe Millî Eğitim 
Müdürlükleri

3 “Sevdirerek Oyunlarla Matematik Projesi 
Okul Yürütme Kurulu”nun oluşturulması. X Tüm Okullar

4

 “Sevdirerek Oyunlarla Matematik Proje-
si” İl Yürütme Kurulu ve Necmettin Erba-
kan Üniversitesi iş birliğiyle 3D Tasarım, 
Artırılmış Gerçeklik, Robotik Kodlama, 

STEM ve Web 2.0 Araçlarıyla ilgili eğitim, 
seminer vb. verilmesi.

X X X X X  
İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
AR-GE / ASKE  Birimi, 

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi

5

Proje etkinliklerinin, Konya İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü Sevdirerek Oyunlarla Matema-

tik Projesi (SOM)  Facebook grubunda, 
“Facebook”, “Instagram” ve “Twitter” gibi 
sosyal medya sayfalarında yayınlanması.

X X X X X X X X
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
AR-GE / ASKE  Birimi

6
Okul yöneticileri tarafından okullarda 

yapılacak törenlerde, öğretmenler 
kurulunda ve veli toplantılarında projeyi 

tanıtma çalışmalarının yapılması.

X X X X X X X X

SOM Projesi İl Yürütme 
Kurulu, SOM Projesi İlçe 

Yürütme Kurulu,
SOM Projesi Okul Yürüt-

me Kurulu

7
Okulların proje ile ilgili çalışmalarını inter-
net sitelerinde, dergilerinde, panolarında 

yayımlaması.
X X X X Tüm Okullar

8

Okullarda “Sevdirerek Oyunlarla Mate-
matik” grubunun kurulması, grupta yer 
alacak gönüllü danışman öğretmenlerin 

ve öğrencilerin belirlenmesi; grubun 
toplum hizmeti olacak şekilde etkinlik 

yapması.

X X X X X X X X Tüm Okullar
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Projenin Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak
Faaliyetler Ek

im

Ka
sı

m

Ar
al

ık

O
ca

k

Şu
ba

t

M
ar

t

N
is

an

M
ay

ıs

H
az

ira
n

İş Birliği Yapılacak 
Kurum

9
“Oyun Temelli Gelişim Etkinlikleri”ne, 
Akıl ve Zekâ Oyunlarına yer verilerek 

yeni oyunlar geliştirilmesi ve yarışmalar 
yapılması.

X X X X X Tüm Okullar

10

“Matematik Ailem” etkinliği için evde ve 
okulda ailelerle çalışmalar yapılıp; ailenin 
projenin bir parçasının olmasının sağlan-
ması, aile katılımlı matematik etkinlikleri-

nin oluşturulması.

X X X X X X X X X Tüm Okullar

11
Sevdirerek Oyunlarla Matematik Projesi 
İlçe ve Okul Yürütme Kurullarınca okul 

koridorlarına ve sınıflara projenin afiş ve 
logosunun asılması.

X X X X X X X X X Tüm Okullar

12

Sevdirerek Oyunlarla Matematik Proje-
si’nin her ay belirlenen temaları doğrultu-
sunda Form 1’e öğretmenler tarafından 
yapılan orijinal etkinliklerin kazanımlarla 
ilişkilendirilerek Web 2.0 Araçlarıyla ha-
zırlanan videolar için de karekod oluştu-
rulup konyaarge42@gmail.com adresine 

gönderilmesi, etkinliklerin öğretmen 
isimleriyle kılavuz kitaba eklenmesi.

X X X X X X X X X İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 
Tüm Okullar

13 Proje sürecinde meydana getirilen orijinal 
materyallerden oluşan bir sergi yapılması.

X İl Millî Eğitim Müdürlüğü
AR-GE / ASKE  Birimi

14
Okullarda Matematik Bilgi Yarışmaları’nın 

düzenlenmesi. 
X X X X X X İlçe Millî Eğitim Müdür-

lükleri, Tüm Okullar

15
İlçe ve Okul Yürütme Kurulları tarafından 

okullarda velilere yönelik matematik 
etkinliklerinin düzenlenmesi.

X X X X X X X X  Tüm Okullar

Sevdirerek Oyunlarla Matematik (SOM)
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Projenin Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak
Faaliyetler Ek
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İş Birliği Yapılacak 
Kurum

16  SOM bahçem Etkinliği için okul bahçe-
sinde matematiğe dair farklı çalışmalar 

yapılması.
X X X X X X X X

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 
İlçe Millî Eğitim Müdür-

lükleri, Tüm Okullar

17

Bilim-sanat merkezleri, müzeler, STEM 
atölyeleri, üniversite laboratuvarları, trafik 

parkı, hayvanat bahçesi, kütüphaneler, 
mimari yapılar vb. okul dışı ortamlarda 

faaliyetler yapılması.

X X X X X X X X
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
AR-GE / ASKE Birimi,

Tüm Okullar

18

Öğretmenler tarafından öğrencilerin 
Sevdirerek Oyunlarla Matematik Projesi 

kapsamında gösterdikleri başarıların 
“ders içi katılım” veya “performans notu” 

olarak değerlendirilmesi.

X X X X X X X X X
İlçe Millî Eğitim Müdür-

lükleri, Tüm Okullar

19

Bilim ve kültür tarihimizin matematikçi-
lerini tanıtmak, güzel örneklere dikkat 
çekmek amacıyla etkinlikler yapılarak 

kitaplar okunması,

X X X X X X X X X İlçe Millî Eğitim Müdür-
lükleri, Tüm Okullar

20
Proje sonunda Konya İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü Matematik Etkinlik Kitabı’nın 
oluşturulması.

X
İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 

Tüm Okullar

21

Sevdirerek Oyunlarla Matematik 
Projesi kapsamında okullarımızda aktif 
olarak yer alan öğrencilere ve velilere 

“Sevdirerek Oyunlarla Matematik Kalite 
Sertifikası”nın verilmesi.

X
İlçe Millî Eğitim Müdür-

lükleri, Tüm Okullar

22

Yapılan etkinliklerin okullar tarafından 
raporlanması, bu raporların ilçelere 

gönderilip ilçeler tarafından değerlendi-
rilmek üzere okul kademeleri düzeyinde 

üç ayrı (ilkokul-ortaokul-lise) rapor olarak 
ASKE birimine gönderilmesi; rapor 

sonuçlarına göre projede aktif olarak yer 
alan öğretmen ve okul/kurum yönetici-

lerinden emsallerine göre çalışmalarında 
başarılı görev yaptıkları tespit edilenlerin 
ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından 

ödüllendirilmesi.

X

İl Millî Eğitim Müdürlüğü,
İlçe Millî Eğitim Müdür-

lükleri, Tüm Okullar

Gelişim Davamız
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“Aslında masallarda kahramanın kar-
şısına sihirli bir lamba, uçan bir halı, 
konuşan kedi, her neyse, tüm hikâyeyi 
değiştiren bir mucize çıkar ya. Gerçek 
hayatta karşınıza çıkabilecek mucize, iyi 
bir öğretmendir.”

“Bir ülkedeki eğitim kalitesi, o ülkedeki 
öğretmen kalitesinden ne bir gram fazla-
dır ne de bir gram azdır.” Öğretmenliğin 
en iyi tarafı bir çocuğun yeteneğini keş-
fettiği ana şahit olmaktır. Dünyada bu-
nunla karşılaştırılabilecek bir şey yoktur.

Konya İnsan Mektebi Gelişim Dava-
mız’ın en önemli amaçlarından biri insa-
na dokunmak, ruh ve madde boyutlarıyla 
dağınık hâlde bulunan insanın bireysel 
gelişimini şekillendirmek, davranışlarını 
nitelikli ve kalıcı hâle getirecek bir eğitim 
ortamı hazırlamaktır. Eğitim ortamının 
olmazsa olmaz unsuru öğretmendir.

 Değişen çağ, öğretmenlerin; araştıran, 
dünya ve teknolojide gerçekleşen deği-
şimlerin farkında olan, öğrenme ortamla-
rını yaparak yaşayarak öğrenmeye fırsat 
verecek düzeyde tasarlayan, üretken öğ-
retmenler olmalarını desteklemektedir. 
Özellikle küçük yaş grubuna hitap eden ya 
da somut işlemler dönemindeki çocuklar-
la çalışma yapan öğretmenler bilir ki; “Ço-
cuklarımıza kendi dünyalarından önce 
sekizinci kat göklerdeki yıldızların ve de-
vinimlerinin bilimini öğretmek büyük bir 
saflıktır.”. Çocuklara kendi dünyaların-
da soyut kavramları vermeye çalışırken 
öğrenilecek kavramları duyuları yoluyla 
anlamlandırmaları ve hissetmeleri için 
öğrenme ortamları sunulmalıdır.

 Okul öncesi öğretmenleri ve özel eğitim 
öğretmenleri hedef öğrenci grubunun 
bilişsel gelişim düzeylerinin çoğunlukla 
henüz somut işlemler dönemlerinde ol-
maları sebebi ile öğrenme etkinliklerini 
kavramları ve bilgileri somuta çevirebilen 
öğretme modelleri ile destekleme konu-
suna aşinadır. Bu yaş grubunda ve gelişim 
düzeyindeki çocuklarımızın kavramları 
öğrenebilmesi, onlara oynayabilecekle-
ri materyalleri sunmakla mümkündür. 
Montessori yöntemi, çocuklara somut 
deneyimler ve çok iyi tasarlanmış mater-
yallerle donatılmış bir çevre hazırlandı-
ğından, üst düzeyde bir öğrenme gerçek-
leştirmektedir.

Gelişim Davamız kapsamında hazır-
lanan Tasarımlar Yarışıyor Projesi’nde 
okul öncesi ve özel eğitim öğretmenlerini 
zaten aşina oldukları eğitsel materyal ta-
sarlama konusunda desteklemek, eğitim 
etkinliklerinde uygulamakta oldukları ya 
da uygulamayı hayal ettikleri materyalle-
ri ve yazılımları tasarlamaları için teşvik 
etmek istiyoruz.  “Bu memlekette yapılan 
her iş, bu toprakları dolduran milyonla-
rın yararına olsun.” düşüncesi ile öğret-
menlerimizi harekete geçirip yaptıkları 
ve yapmayı hayal ettikleri tasarımlarını 
sadece kendi sınıflarına değil eğitim ca-
miasında her yere ulaştırmalarını hedef-
liyoruz.

GELİŞİM DAVAMIZ
TASARIMLAR YARIŞIYOR

Projenin Gerekçesi
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Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan okul öncesi ve özel 
eğitim öğretmenleri arasında, eğitim öğretim alanında kullanılan materyal ve yazı-
lımlara ek olarak yenilikçi, özgün, işlevsel materyal ve yazılım üretilmesini hedefle-
yen bir yarışma yapılması amaçlanmıştır. Yapılacak olan yarışma ile ilimizde eğitim 
ve öğretim alanındaki materyal ve yazılım hafızasının gelişmesine, yapılan çalışma-
ların öğretmenler tarafından bilinmesine, paylaşılmasına ve örnek çalışmaların yay-
gınlaştırılmasına katkı sağlanacaktır. 

Projenin Amacı

1. Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tara-
fından 2020 Ocak ayında Proje Değerlen-
dirme Komisyonu kurulacak ve yarışma 
için materyal değerlendirme ölçütleri 
belirlenecek.

2. 2019-2020 eğitim öğretim yılının 
ikinci yarısının başlamasıyla beraber 
03.02.2010 tarihinde okullar aracılığıyla 
öğretmenlere yarışma başvuru şartna-
mesi duyurulacak.

3. Öğretmenlerin ön başvuruları dijital 
ortamda 03.03.2020 tarihine kadar alı-
nacak.

4. Proje Değerlendirme Komisyonun-
ca, önceden belirlenen ölçütlere göre 
03.04.2020 tarihine kadar yarışmaya ka-
tılan materyaller değerlendirilecek.

5. İlk 100’e giren materyaller Konya İl 
Millî Eğitim Müdürlüğü İnternet sayfa-
sından 13.04.2019 tarihine kadar duyu-
rulacak. 

6. 13.04.2020 tarihinde yapılacak sergi-
ye, dereceye giren materyalleri tasarla-
yan öğretmenler katılacak.

7. 13.04.2020 tarihinde yapılacak olan 
Maker Panayırı’nda ilk 10’a giren mater-
yali tasarlayan öğretmenler İl Millî Eği-
tim Müdürlüğünce ödüllendirilecek.

8. Materyal tasarımı öz-yeterlik inancı 
ölçeği projeye katılmak isteyen bütün öğ-
retmenlere proje öncesi ve sonrasında 
uygulanacak. Değerlendirme sonuçları 
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafın-
dan paylaşılacak.

Projenin Yöntemi
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Projenin Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak
Faaliyetler Ek

im

Ka
sı

m

Ar
al

ık

O
ca

k
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ba

t

M
ar

t

N
is

an

M
ay

ıs

H
az
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n

İş Birliği Yapılacak 
Kurum

1 Proje Değerlendirme Komisyonunun 
kurulması.

X  İl Millî Eğitim Müdürlüğü

2
Öğretmenlere yarışma için başvuru 

şartnamesinin duyurulması. X  
İl Millî Eğitim Müdür-
lüğü, İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğü

3 Öğretmenlerin ön başvurularının dijital 
ortamda alınması.

X İl Millî Eğitim Müdürlüğü

4
Başvuru yapan öğretmenlere materyal 

tasarımı öz-yeterlik inancı ölçeğinin 
dijital ortamda uygulanması.

X İl Millî Eğitim Müdürlüğü

5
Başvuruların, Proje Değerlendirme Ko-

misyonunca önceden belirlenen ölçütlere 
göre değerlendirilmesi.

X  İl Millî Eğitim Müdürlüğü

6
“Tasarımlar Yarışıyor” Projesi kapsa-
mında dereceye giren öğretmenlerin 

listesinin dijital ortamda yayınlanması.
X İl Millî Eğitim Müdürlüğü

7
İlk 100’e giren materyallerin Konya İl 

Millî Eğitim Müdürlüğü İnternet sayfa-
sından duyurulması.

X İl Millî Eğitim Müdürlüğü

8
Dereceye giren materyalleri tasarlayan 

öğretmenlerin sergiye katılması.
X İl Millî Eğitim Müdürlüğü,  

İlçe Millî Eğitim Müdürlü-
ğü, Öğretmenler

9
İlk 10’a giren materyalleri tasarlayan öğ-
retmenlerin İl Millî Eğitim Müdürlüğünce 

ödüllendirilmesi.
X İl Millî Eğitim Müdürlüğü

10
Başvuru yapan öğretmenlere materyal 

tasarımı öz-yeterlik inancı ölçeğinin 
dijital ortamda uygulanması.

X İl Millî Eğitim Müdürlüğü

11 Ölçek sonuçlarının değerlendirilerek 
İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 

paylaşılması.
X İl Millî Eğitim Müdürlüğü
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Çocukları yetişkinlerden ayıran şey, ne 
onların bilgisizlikleri ne de becerilerinin 
eksikliği. Aradaki fark, onların muazzam 

keyif alma kapasiteleri.
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Futbol; çocuğun, gencin, yetişkinin 
fiziksel ve ruhsal olarak gelişimini, 

olumlu yönde desteklerken, kişilik ge-
lişimini de bir eğitim aracı olarak güç-
lendirmektedir. Öğrencilerin enerjisini 
olumlu yönde değerlendirerek, bir gru-
ba ait olma, grup içinde olumlu davranış 
gösterme, iş birliği yapma, lidere ve ku-
rallara uyma, neşeyi ve kederi paylaşma, 
kendisine ve arkadaşlarına saygı duyma, 
kendine güven duyma vb. duygular va-
sıtasıyla toplumsal yaşamda, önemli bir 
görevi gerçekleştirmektedir. Bir spor 
dalı olan futbolun amacı, dostluk ve kar-
deşlik olduğu düşüncesi sadece lafta de-
ğil hayatın içerisinde de yer almalıdır.

Futbol tüm dünyada en beğenilen spor 
dalı olarak bilinmektedir. İlerleyen tek-
nolojiyle birlikte futbola sürekli ilginin 
artması, medyanın yoğun olarak futbol 
ile ilgili haber ve programlara yer ver-
mesi, insanların ilgisinin çok fazla oldu-
ğunu göstermektedir. Bugün milyonlar-
ca kişiyi peşinden sürükleyen ve hâlen 
dünyada en fazla sporcusu ve seyircisi 
bulunan futbol, Türkiye’de oynanmaya 
başlandığı günden itibaren daima önemli 
bir yer işgal etmiş, kitle iletişim araçları-
nın da yardımıyla popülerliğini korumuş-
tur. Maalesef günümüzde futbol ile ilgili 

bazı haberlerde taraftarların taşkınlık-
ları ve saldırganlıkları konuşulmakta, 
fanatiklik ve holiganizm sonucu şiddet 
olaylarının olması sosyal bir problemin 
ortaya çıktığını göstermektedir.

Futbol fanatizmi olmak üzere tüm aşı-
rılıklar; sağlıklı düşünme, adaletli olma, 
dürüstlük, hoşgörü, saygı gibi insani 
özelliklere ciddi oranda zarar vermek-
tedir. İnsani ilişkileri gayet iyi, toplum ta-
rafından saygı gören bir kişi nasıl direk-
siyon başına geçince kaba, saygısız bir 
trafik canavarına dönüşebiliyorsa, fana-
tizm de bu şekilde insanları olduğundan 
farklı bir forma sokabilmektedir.

Fanatizmin, şiddeti ve saygısızlığı kö-
rüklemesinin yanında toplumda ada-
letsizliğin ve haksızlığın sıradanlaşma-
sına da yol açmaktadır. Tüm hayatında 
adaletli olmaya özen gösteren dürüst 
ve saygın bir kişi bile taraftarı olduğu 
bir takıma verilen haksız bir kararı ön-
ceki kötü örnekleri emsal göstererek 
savunabilmektedir. Eğitim, öğrencilerin 
bir işi nasıl yaptığıyla ilgilenirken, fana-
tizm “Vur, kır, parçala; bu maçı kazan!” 
gibi tamamen sonuca odaklı bir anlayışı 
yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. Bu tavır, 
“cahiliye alışkanlıkları”ndan olan “asabi-
yet” kavramına götürüyor bizi.

KÜLTÜR DAVAMIZ
“BENİM ŞEHRİM BENİM KONYASPORUM”

Projenin Gerekçesi
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“Benim Şehrim Benim Konya Sporum”

“İster zalim, ister mazlum olsun kar-
deşine yardım et” düsturuyla anıtlaşmış 
olan fanatizm başlangıçta masum aidiyet 
duygusuyla başlamış; ancak her şeyde 
olduğu gibi aidiyet duygusunda da aşırılı-
ğa –eskilerin tabiriyle ifrat ve tefrite- ka-
çılmış, bulunduğu çevreyi kabullenmede, 
sevmede, reddetmede ve kızmada den-
geyi bir türlü tutturamamışlardır. 

Hz. Peygamber (as)’in; “İnsanları se-
verken ölçülü olun, olur ki bir gün kız-
mak durumunda kalabilirsiniz; insan-
lara kızarken de ölçülü olun olur ki bir 
gün sevmek durumunda kalabilirsiniz.” 
tavsiyesiyle orta yolu tutturamayanlar 
fanatizmi tercih ederek içinde bulun-
dukları grup hangi türden olursa olsun 
aidiyet duygularını abartıp sevdikleri kişi 
ve grupları göklere çıkararak kusursuz 
olarak atfetmişlerdir. Buna karşılık ise 
toplumların, milletlerin, medeniyetlerin 
geleceğe taşınmasında olmazsa olmaz 
olan aidiyet duyguları aşırılığa kaçılarak 
adalet, dürüstlük, hoşgörü, yardımlaş-
ma, sevgi, empati gibi değerleri yozlaş-
tırıp vicdanları zedeleyerek kültürlerin 
dejeneresine, genetik kodların zarar 
görmesine sebebiyet vermektedir.

Milyonlarca insanı heyecanlandıran 
futbol bir oyun olmanın ötesinde eğlence, 
üzüntü, sevinç, ulusal onur ve hepsinden 
de öte insanların kendi kimliklerini bula-
bildikleri bir ortam olarak görülmekte-
dir. Futbol maçları farklı sosyal kimlik-
lere sahip insanların karşılaşmasına ve 
birbirlerinden etkilenmesine de vesile 
olur.

Futbol, mesleki konumları ve statüle-
ri ne olursa olsun her kesimden insa-
nın yaşamını renklendirmekle beraber, 
7’den 70’e her kesimin ilgisini çeken, ço-
cuk, genç, yetişkin, kadın, erkek tarafın-
dan izlenen, kimine göre kendini bulma 
ve kendini ifade etmenin, kimine göre 
hayattaki stresli ortamdan kaçabilme-

nin, bir nefes alabilmenin yolu olarak gö-
rülmektedir. 

Taraftarların gönül verdikleri takıma 
ait formasını, kulübün arma veya lo-
gosunu taşıyan kıyafetleri giyip maça 
giderken, maç esnasında yani 90 da-
kika boyunca, hayatları boyunca yaşa-
yabilecekleri bütün duyguları (sevinç, 
öfke, hayal kırıklığı, üzüntü vb.) art arda 
hissetmeleri de bu bağlılık duygusuyla 
izah edilebilir. Futbol aracılığıyla insan-
lar, kimlik edinme ve aidiyet duygusu 
hissetmelerinin yanı sıra futbol tutkusu 
ile kendilerinden geçerek deşarj da ola-
bilmektedirler. Geldiğimiz bu noktada 
futbolun toplumda kazandığı bu değere 
karşılık, futbolla ilişkili seyirci şiddeti de, 
bir yandan oyunun geleceğini, öte yan-
dan toplum huzurunu da tehdit eden bir 
problem olarak algılanır olmuştur. 

Bir taraftar için, tuttuğu takımın kazan-
ması veya başarısı bir nevi iftihar duy-
gusu ve mutluluk kaynağı oluyorsa, kay-
bettiği veya başarısızlığa uğradığı zaman 
da tam tersine, kişisel bir kayıp duygusu 
uyandırmamalı, saldırgan ve şiddete yö-
nelik davranışlara neden olmamalıdır. 
Futbolun güzelliği ile rekabetin getirdiği 
“daha ileriye, daha iyiye” gitme tutkusu 
önüne şiddet, saldırı ve kötü sözlerle geç-
mesine hiçbir taraftar izin verilmeme-
lidir. O yüzden taraftar duygusal ve zeki 
olmalı, karşısında rakip taraftarı da olsa 
kendisi gibi insan olduğunu unutmama-
lıdır. Yeri geldiğinde takımı için yapmış 
olduğu alkışı, rakip takım hak ettiğinde 
çekinmeden yapabilmelidir. Misafirper-
ver olmalı, misafir ettiği taraftarlara ve 
hakemlere kötü sözler söylememelidir. 

Projenin Gerekçesi
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Millî Eğitim Müdürlüğümüz ve İttifak 
Holding Konyaspor Yönetimi arasında 
imzalanan iş birliği protokolü ile yürür-
lüğe giren, Benim Şehrim Benim Kon-
yaspor’um Projesi ile öğrencilerimizin 
spora ilgi ve sevgilerini artırmak, şeh-
rimizin takımı olan Konyaspor’ a karşı 
sempati geliştirmek, şehrimizin maçları-
nı her kesimden insanların gelip izleye-
bileceği bir stadyum ortamı oluşturmak; 
centilmen, seviyeli, genç ve dinamik ta-
raftarların sayısını artırmak amaçlan-
maktadır.

Projeyle lise öğrencilerimizin öz güven 
ve sorumluluk duygularını geliştirerek 
Konyaspor’un maçlarını ilgi ile izleyip 
takip eden meraklı spor taraftarları ve 
izleyicisi  oluşturmak amaçlanmaktadır.

Şehrimize ahlaklı, seviyeli, genç, dina-
mik ve centilmen taraftarı kazandırmak 
amacıyla yola çıkılan bu projede Kon-
yaspor kulübündeki futbolcular ve tek-
nik heyet tarafından yapılacak olan okul 
ziyaretleri ile öğrencilerimizin sporcu ve 
teknik heyeti yakından görmeleri, soru 
sormaları, taraftar ve sporcu buluşma 
günleri yapmak amaçlanmaktadır. 

Şehrimizin takımı olan Konyaspor’un 
maçlarını her kesimden insanların ge-
lip izleyebileceği bir stadyum ortamı 
oluşturmak, taraftar kitlesinin kültür ve 
eğitim seviyesini yükseltmek, centilmen, 
seviyeli, genç ve dinamik taraftarların 
sayısını artırmak için “Benim Şehrim 
Benim Konyaspor’um” Projesi’ne ihtiyaç 
duyulmuştur.

Geleceğin becerileriyle donanmış ve bu 
donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, 
bilime sevdalı, kültüre ve spora meraklı 
ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiş-
tirmek, Konya İnsan Mektebi projesinin 
en önemli amaçlarındandır. Konya İnsan 
Mektebi Projesi’nin Kültür Davamız kap-
samında olan bu proje Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve İttifak Holding Konyaspor 
Yönetimi iş birliği ile yürütülecektir.

Projenin Amacı

Kültür Davamız
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1. “Öğrenci Okul Tribünü” etkinlikleri 
kapsamında 2019-2020 sezonunda İtti-
fak Holding Konyasporun kendi sahasın-
da oynadığı süper lig maçlarını izlemek 
üzere passolig kartı çıkarmış olan, 3 
merkez ilçedeki ortaöğretimde okuyan 
4.242 öğrencinin ve ortaöğretimde görev 
yapan öğretmenlerin isim listeleri belir-
tilen tarihe kadar istenilen formatta okul 
müdürlüklerinden yazılı veya dijital or-
tamda istenecek. 

2. Proje ile ilgili işleri yürütmek üzere 
okullarda bir müdür yardımcısı başkan-
lığında, en az bir beden eğitimi öğretme-
ni ve bir de gönüllü öğretmen olmak üze-
re en az 3 kişiden oluşan bir komisyon 
belirlenecek.

3. Okuldaki belirlenen komisyon ta-
rafından maç izlemeye giden öğrenci-
lerden beklenilen davranışlar, projenin 
amaçları, projeden beklenilen sonuçlar 
başta olmak üzere öğrencilere ve öğret-
menlere proje ile ilgili bilgilendirme top-
lantıları yapılacak.

4. Maç izlemeye giden öğrencilerden 
ve öğretmenlerden oluşan öğrenci okul 
tribününde maç saati başlamadan yak-
laşık 30 dakika öncesinde “Kitap Okuma 
Etkinliği” yapılarak okumanın önemine 
dikkat çekilmesi istenir.  Proje kapsa-
mındaki okul yöneticilerinden bu etkin-
likle ilgili fotoğraf ve haber paylaşımlar 
yapmaları istenecek.

5. Maçın oynanacağı haftada ülke ve 
Konya gündemine ilişkin konularda ve 
aynı zamanda eğitim ile ilgili konularda 
ilgi ve dikkat çekmek için afiş veya pan-
kartlar hazırlanacak. Afiş ve pankartlar 
okul yönetiminin ve görevli öğretmenin 
bilgisi dâhilinde hazırlanıp, bilgi notu 
şeklinde maç öncesinde ilçe millî eğitim 
müdürlüklerine bilgi verilecek. İlçe millî 
eğitim müdürlükleri de bilgi notu ile İl 
Millî Eğitim Müdürlüğünü bilgilendire-
cek. Bilgi notu onaylandıktan sonra maç 

öncesinde afiş ve pankartlar hazırlana-
rak maçın oynanacağı güne hazır edile-
cek. 

6. 3 merkez ilçe müdürlükleri tarafın-
dan Konyaspor ile misafir rakip takım 
sporcularını ve teknik ekibi maç önce-
sinde güzel bir futbol oynanması, maçın 
bir şölen havasında, sporun ruhuna uy-
gun, birlik, beraberlik içerisinde, centil-
mence ve dostça geçmesini temenni et-
mek ve başarılar dilemek aynı zamanda 
İl müdürlüğümüz adına çiçek vermek 
üzere öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 
bir grup belirlenecek.

7. Öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 
bu grubun maç sonraki kutlamalarda 
futbolcu ve teknik ekiple birlikte yer al-
ması için ittifak Konyaspor yönetimi ile 
görüşülerek, gerekli izinler alınacak

8. Kulüpteki futbolcular ve teknik he-
yet tarafından centilmenliği, spor ahlakı 
gibi konuları anlatmak üzere gidecekleri 
okullar, tarih ve saatler ilçelerdeki pro-
jeden sorumlu olan birim tarafından be-
lirlenecek. 

9. Kulüpteki futbolcular ve teknik he-
yet tarafından yapılacak okul gezilerine 
öncelikle Konya ilimizdeki spor liselerin-
den başlanacak. Daha sonra dezavan-
tajlı ailelerin yoğun olduğu ortaöğretim 
kurumlarına öncelik verilerek etkinlik 
gezileri ilçe millî eğitim müdürlükleri so-
rumlu birimi tarafından planlanacak

10. Okul gezilerine ilçelerdeki strateji 
geliştirme 2 biriminden sorumlu şube 
müdürü, AR-GE Birimindeki sorumlu 
personel de katılarak etkinliklere ait fo-
toğraflar ve ayrıntıların sosyal medyada 
ve yerel basında haber yapılması sağla-
nacak.

11. 17/05/2019 tarihinde Konya Büyük-
şehir Stadyumunda yapılacak olan Kon-
yaspor Alanyaspor maçı ile proje sona 
erdirilecek.

Projenin Yöntemi

“Benim Şehrim Benim Konya Sporum”
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12. Afiş ve pankartlardan oluşan görüntüler, okuma etkinliği görüntüleri, maç esna-
sındaki görüntüler toplanarak İl Müdürlüğümüzün AR-GE Birimi tarafından bu gö-
rüntülerle ilgili güzel bir sunu hazırlanacak. İl Millî Eğitim Müdürlüğünün onayından 
geçtikten sonra 17/05/2019 tarihinde yapılacak son maç öncesinde büyük ekranda 
yayınlaması ve yayın kanalarına bu görüntülerin verilmesi ile proje tamamlanacak.

Projenin Yöntemi

Projenin Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak
Faaliyetler Ka
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n İş Birliği Yapılacak 

Kurum

1
Maçları izlemeye gidecek öğrenci ve 
öğretmenlerin belirlenmesi, passolig 

kartlarının çıkarılması.
X

İl Millî Eğitim Kültür 2, İlçe 
MEM, İttifak Konyaspor, Kon-

ya Büyükşehir Belediyesi

2
Proje yürütülecek okullarda proje 

komisyonlarının kurulması
X X İl Millî Eğitim Kültür 2, İlçe 

MEM, İlgili okullar

3
Maçları izlemeye gidecek öğrencilerin 

okullarında projenin anlatılması. X X
İl Millî Eğitim Kültür 2, İlçe 

MEM, İlgili okullar

4
Maçların izlemeye gidilmesi, okul tribü-

nünün oluşturulması. X X X X X X
İl Millî Eğitim Kültür 2, İlçe 

MEM, İttifak Konyaspor, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi

5 Maçlar esnasında afiş, pankart hazırlama 
ve okuma etkinliklerinin başlatılması. X X X X X X İl Millî Eğitim Kültür 2,

İlçe MEM

6
Sporcuların ve teknik heyetin ziyaret 

edeceği okulların belirlenmesi. X
İl Millî Eğitim Kültür 2, İlçe 
MEM, İttifak Konyaspor

7 Sporcu ve teknik heyetin okul ziyaretle-
rinin başlaması.

X X X X X İl Millî Eğitim Kültür 2, İlçe 
MEM, İttifak Konyaspor

8
Etkinliklere ait görüntülere ait sunum-
ların yapılarak maç öncesinde büyük 

ekranda yayınlanması.
X

İl Millî Eğitim Kültür 2,
İlçe MEM
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Günümüzde spor sadece insanların 
fiziki ve psikolojik açıdan güçlenmesi 

için sürdürülen bir faaliyetler bütünü ol-
maktan daha ileri gitmiştir. Spor, sorum-
luluk ve iş birliği eğilimi ile düzen sağlama 
kabiliyetini ortaya çıkararak kişinin sos-
yalleşmesine yardımcı olan önemli bir fa-
aliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bire-
yin sosyal yaşamı içerisinde, psiko-sosyal 
gelişimini desteleyerek bunu hızlandır-
masına yardımcı olan faktörlerin başında 
spor yer almaktadır. İnsanları sosyal ve 
psikolojik bakımdan aktif kılmanın en ko-
lay yolunun spordan geçtiği unutulmama-
lıdır. Yalnızlık etkilerini gidermek, hayat 
şartlarında karşılaşılan kötü ve bunalımlı 
havayı dağıtmanın en kolay yolu spor yap-
mak ve sportif etkinliklere katılmaktır. Bu 
yönü ile spor, bireyin kendi dar dünyasın-
dan kurtularak başka ortamlarda, başka 
kişilerden düşüncelerden insanlarla diya-
log içinde bulunmasını, onlardan etkilen-
mesini ve onları etkilemesini sağlayarak 
insanların gelişiminde önemli bir yer tu-
tar.

“Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.” 
sözünden hareketle sağlık, yalnızca be-
densel veya ruhsal iyilikle açıklanamaz. 
Sağlıklı olma durumu; ancak bu ikisinin 
birlikteliğiyle mümkündür. Spor yapmak, 
strese karşı koruduğu gibi duygu duru-
munu da iyileştirir. Aynı zamanda, zihin-
sel etkinlikleri ve beyin fonksiyonlarını 
destekler. Bu nedenle düzenli spor yapan 
insanların anlama ve hafıza yetenekleri 
daha yüksektir. Bu kişiler, diğerlerine göre 
daha özgün düşünebilir ve problemlere 
karşı daha pratik çözümler üretebilirler. 
Spor yapmak netice itibarı ile yaşam kali-
tesini arttırır.

Spor aynı zamanda, belirli ölçüde fizik-
sel güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve 

eğlenceli etkinlikler olarak tanımlanabilir. 
Özünde; sistem, disiplin, hedef ve başarı 
kombinasyonu vardır. Spor yapan ister 
istemez, disiplinle sistemi uygulamaya, 
hedef koymaya ve başarmaya güdülenir. 
Bu durum özgüvenin artmasına dolayı-
sıyla da kendisini iyi hissetmesine, kişiye 
her konuda motivasyon kazandırmasına 
neden olur. Bu motivasyonla hayatı değiş-
tirmemiz, yaptığımız işlerde daha başarılı 
olmamız, gelişim odaklı bir yaşam tarzı ge-
liştirmemizi mümkün kılar.

Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu he-
defleri doğrultusunda birlik ve beraberliği 
vurgulayan, aramızda daha fazla yüz yüze 
iletişimin olmasına imkân sağlayan, kon-
santrasyonumuzu artıracak bu tip proje-
lere ihtiyaç vardır. “Ben de Varım”  Projesi 
ile okullar arasındaki iletişim güçlenecek, 
iyi örneklerin paylaşılması mümkün ola-
cak, beden ve ruh sağlığı için de önemli 
olan sportif etkinlikler ve müsabakalar 
yapılacaktır.

Öğretmenler, veliler ve öğrenciler ara-
sındaki iletişimi artırmak, birlik ve daya-
nışma duygularını geliştirmek, spora olan 
ilgiyi artırmak ve sporun geniş kitlelere 
yayılmasını sağlamak adına önemli bir 
farkındalık oluşturacak proje; şu an hepi-
mizin ihtiyaç duyduğu, hayatımızda bir de-
ğişiklik istediğimiz, bir heyecan beklediği-
miz ve bir renk katacağını düşündüğümüz 
faaliyetlerden oluşacaktır. 

Beden ve ruh sağlığını geliştirmek, sos-
yal medyanın yoğun kullanıldığı toplum 
hayatında bilgisayar, tablet ve telefon 
başında geçirilen hareketsiz zaman di-
limini en aza indirmek, sağlıklı bir top-
lum oluşturmak istiyorsak bu proje bize 
önemli bir ivme kazandıracaktır. 

KÜLTÜR DAVAMIZ
BEN DE VARIM

Projenin Gerekçesi
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Aynı zamanda, yoğun iş hayatından 
ailelerin çocuklarına yeterince zaman 
ayıramadığı gerçeğini de göz önünde 
bulundurursak proje, aile içi dayanışma 
ve kaynaşmayı arttırmakla kalmayacak, 
takım ruhunu ve ekip olabilme becerisini 
önemli ölçüde kazandıracaktır.

Konya İnsan Mektebi Kültür Davamız 
kapsamında yapılacak olan “Ben de Va-
rım” Projesi Konya Büyükşehir Beledi-
yesi iş birliği ile yürütülecek olup, tüm 
paydaşların yer aldığı öğrenci, veli, öğ-
retmen arasında kaynaşmayı, birlikte 
hareket etmeyi, aynı amaç etrafında top-
lanmayı sağlayacaktır.

Projenin Gerekçesi

Ulusal ve uluslararası müsabaka veya 
turnuvalara katılan veya katılacak du-
rumda olan ilimiz örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında okuyan lisanslı öğrenci-
lerimizi tespit ederek, bu öğrencilerin 
müsabakalar veya turnuvalar öncesinde 
ve sonrasında Konya Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü başta olmak üzere Konya Bü-
yükşehir Belediyesi ve İlçe Belediye Baş-
kanlıkları tarafından her yönüyle destek 
almasını sağlamak projenin amaçların-
dan birisidir.

2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrul-
tusunda birlik ve beraberlik içerisinde 
iletişim ve motivasyonun artırılması, 
okullar arasındaki iletişimin güçlendi-
rilmesi, iyi örneklerin paylaşılması için 
sportif etkinliklerle spora olan ilginin ar-
tırılması ve sporun geniş kitlelere yayıl-
masının sağlanması amaçlanmaktadır.

Öğretmen, öğrenci ve veli katılımı ile 
yapılacak spor buluşmaları ve sportif 
faaliyetler içeren müsabakalar veya tur-
nuvalar ile hem öğretmen, öğrenci ve 
veli kaynaşmasını sağlamak hem de ara-
larındaki iletişim ve etkileşimi artırmak,  
takım olabilmek için ekip olmak, bunun 
için de birlikte hareket etme gibi davra-
nışları kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Aynı zamanda bu projede;

• Sosyal yaşamı zenginleştirmek, birlik 
ve beraberlik bağlarını güçlendirmek,

• Boş zamanları spor gibi faaliyetler ile 

kaliteli ve eğlenceli bir şekilde değer-
lendirmek,

• Teknolojik alandaki gelişmelerin haya-
tımızdaki olumsuzluklarından biri olan 
hareketsizliği ortadan kaldırmak adı-
na bir farkındalık oluşturmak,

• Sanal ortamda kurulan veya dijital or-
tamda yapılan arkadaşlıkların yerine 
gerçek hayatta yüz yüze sosyal iletişim 
kurmak,

• Kişilerin fiziksel, zihinsel ve psikolojik 
gelişimlerinin sağlıklı olmasını sağla-
mak,

• Sportif faaliyetlerle liderlik vasıfları 
gelişmiş, sorumluluk alabilen, paylaş-
ma ve yardımlaşma becerilerine sahip, 
her türlü problemi çözme kabiliyeti ge-
liştiren bireyler yetiştirmek,

• Takım sporları vasıtasıyla iletişim ve 
koordinasyon sağlama becerilerini ge-
liştirmek,

• Sporla başarma duygusunu yaşatmak, 
bireylerin öz güven sahibi olmalarını 
sağlamak ve yaşam kalitelerini artır-
mak,

• Bireylerin sporla elde ettikleri başarı-
larının yaşamlarının diğer süreçlerin-
de de (eğitim, aile sosyal ilişkiler, iş vb.) 
etkili olmasını sağlamak, amaçlanmak-
tadır.

Projenin Amacı
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1. “Türkiye Öğretmenler Kupası Şart-
namesi” gibi Bakanlığımızın hazırladığı 
formatta, faaliyetlere ilişkin 22/11/2019 
tarihine kadar yönerge ve yönerge ekle-
rini, müsabaka şeklinde planlanan spor 
branşına ait kurallar ve işleyişi belirten 
talimatnameleri Konya Spor Lisesi Mü-
dürlüğü, Konya Gençlik ve Spor İl Müdür-
lüğü ve Okul Sporları ilgili bölümü bir ara-
ya gelerek birlikte komisyon marifetiyle 
hazırlayacak.

2. Bu projeyi kısaca tanıtan bir metin ve 
yukarıda bahsi geçen komisyon marife-
tiyle hazırlanan sportif faaliyetlere ilişkin 
yönerge ve talimatnameler İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü tarafından okullara duyurul-
ması için tüm ilçe millî eğitim müdürlük-
lerine 29/11/2019 tarihine kadar resmî 
yazı ile gönderilecek. Bu yazıda ilçe millî 
eğitim müdürlüklerinin hangi tarihler 
arasında neleri tamamlamaları gerektiği 
ile ilgili bir iş takvimi yer alacak.

3. İlçe millî eğitim müdürlüklerinde bu 
projeden sorumlu birim projenin sek-
retaryasını, yapılacak sportif etkinlikle-
ri, düzenlenecek spor müsabakalarının 
fikstürünü, proje kapsamında yapılacak 
etkinliklerde görevlendirilecek persone-
lin tespitini ve görevlendirme onaylarını 
06/12/2019 tarihine kadar tamamlamak 
üzere bir komisyon kuracak.

4. İlçe millî eğitim müdürlüğündeki görevli 
komisyon resmî yazı ile müsabaka fikstü-
rünü oluşturmak için 20/12/2019 tarihine 
kadar okullardan bu proje kapsamında 
yapılacak spor müsabakalarına katılacak 
takım sayısını, takımı oluşturan oyuncu 
listesini yönerge ve eklerindeki belgeleri 
teslim alacak.

5. 27/12/2019 tarihine kadar ilçe millî eği-
tim müdürlüğünde görevli komisyon ilçe-
de müsabaka yapılacak spor branşlarına 
ait bilgiyi, belgelerini yönerge ekindeki 
gibi tamamlayan takımları, takımlara ait 
asil ve yedek oyuncu listesini, takımların 
hangi tarihte ve saatte karşılaşma yapa-

caklarını, müsabakayı yönetecek hakem 
görevlendirmelerini excel formatında 
hazırlayarak okullara resmî yazı ile bildi-
recek.

6. 02/01/2020 tarihi itibarı ile tüm ilçeler-
de fikstürler doğrultusunda takımların 
yoğunluğuna göre spor müsabakaları 
başlatılacak ve müsabakalar 23/04/2019 
tarihinde tamamlanacak şekilde takvim 
belirlenecek.

7. 30/04/2019 tarihinde ilçe finalisti olan 
takımlar ve oyuncu listeleri ilçe millî eği-
tim müdürlüğü tarafından İl Millî Eğitim 
Müdürlüğüne resmî yazı ile bildirilecek.

8. İl Millî Eğitim Müdürlüğünde bu pro-
je için kurulan komisyon, il fikstürünü 
08/05/2020 tarihine kadar oluşturacak 
olup bu müsabakalarda görev alacak ha-
kem ekibini ve görevlileri tespit edecek.

9. 11/05/2020 tarihinde komisyon tarafın-
dan kura sistemiyle oluşturulan fikstür 
ve müsabakaların tarih ve saatleri ilçe 
millî eğitim müdürlüklerine resmî yazı 
ile bildirilecek.

10. Spor müsabakası şeklinde olmayıp 
yine öğretmen, öğrenci ve veli katılımı ile 
düzenlenecek spor buluşmaları (bisiklet, 
maraton, doğa yürüyüşü, vb.) geniş kap-
samlı olacak şekilde ilçe millî eğitim mü-
dürlükleri tarafından hava şartları göz 
önünde bulundurularak önceden belir-
lenen tarih ve saatlerde yapılacak.

11. 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde il fina-
listlerini belirlemek üzere Konya Büyük-
şehir Belediyesi, Merkez İlçe Belediye 
Başkanlıkları, Konya Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü iş birliği ve destekleri ile bir 
festival kapsamında spor müsabakaları 
tamamlanacak.

12. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik 
ve Spor Bayramı kutlamalarının bir bö-
lümünün burada yapılması sağlanarak 
finalistlerin ödülleri dört kurumun yöne-
ticilerinin eşliğinde takdim edilecek.

Projenin Yöntemi

Ben de Varım
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Projenin Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak
Faaliyetler Ka
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İş Birliği Yapılacak 
Kurum

1
Ulusal ve uluslararası müsabaka veya 

turnuvalara katılan veya katılacak 
öğrencilerin tespit edilmesi.

X
İl MEM, İlçe MEM, Konya 
İl Spor Müdürlüğü, Konya 

Büyükşehir Belediyesi

2 Müsabaka ve turnuvaların şartname ve 
talimatnamelerinin hazırlanması.

X İl MEM, İlçe MEM

3
Müsabaka ve turnuvaların şartnameyle 

duyurulması.
X

İl MEM, İlçe MEM

4 Müsabaka ve turnuvalarda görev alacak 
hakem ve görevlilerin belirlenmesi.

X X İl MEM, İlçe MEM, İl Spor 
Müdürlüğü

5

Müsabaka ve turnuvalara katılacak takım-
ların belirlenmesi, takımlara ait oyunculara 

ait belgelerin ve onayların alınması.
X X

İl MEM, İlçe MEM

6 Müsabaka ve turnuvaların başlatılması. X X X
İl MEM, İlçe MEM, İl Spor 
Müdürlüğü, Büyükşehir 

Belediyesi

7 Müsabaka ve turnuvalarda ilçe 
finalistlerinin belirlenmesi.

X X X İl MEM, İlçe MEM

8
İlçe finalistlerinin, il genelinde çeyrek 

final, yarı final ve finalistlerin belirlenece-
ği maçlarda yarışması.

X İl MEM, İlçe MEM, İl Spor 
Müdürlüğü, Büyükşehir 

Belediyesi

9 Finalistlerin ödüllendirilmesi için prog-
ram yapılması.

X
İl MEM, İlçe MEM, İl Spor 
Müdürlüğü, Büyükşehir 

Belediyesi
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Müdürlüğümüz ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan Konya İn-
san Mektebi Kültür Davamız kapsamında “Benim Kulübüm Yeşilay Projesi” gerçek-
leştirilecektir.

Proje, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Hazi-
ran 2017 tarihli TBM Uygulama protokolünün 2. Maddesi ve Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliğinin 17. Maddesi (Zararlı alışkanlıklardan korunma) 18. Maddesi (Sosyal 
etkinlikler) ve 157.3 Maddesi  (öğrencilerde beklenen davranışların korunma) mad-
delerine dayanarak gerçekleştirilecektir.

Bu protokolün amacı, zararlı maddelerin tüketimini (sigara, alkol, uyuşturucu gibi) 
en aza indirmek, sağlıklı bir nesil ve toplumun oluşmasına zemin hazırlamak, kötü 
alışkanlıklarla (kumar, şans oyunları gibi) mücadele etmek ve bağımlıları topluma ye-
niden kazandırmak için Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında 
iş birliği yapılarak “Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Projesi” dokümanında belirtilen iş 
planına göre bireylere “Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi” verilmesini sağlamaktır. 

Ayrıca bağımlılık yaşının ilkokul seviyelerine düşmesini engellemek ve öğrencilerin 
bilinçlenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

20 Ekim 2019’da eğitimlerine başlanacak proje, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından belirlenen Ahmet Perihan Demirok İlkokulu, Mustafa Karaciğan İlkokulu, 
Hasan Akbıyık Ortaokulu, Selahaddin Eyyubi Ortaokulu ve Tatlıcak Ortaokulunda uy-
gulanacaktır. Yeşilay Konya Şubesi olarak belirlenen beş okul dışında risk gurupları-
nın yoğun olduğu 95 okul da projeye eklenmiştir.

KÜLTÜR DAVAMIZ
BENİM KULÜBÜM YEŞİLAY

Faaliyetin Gerekçesi

Faaliyetin Amacı

Faaliyetin Yöntemi
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Faaliyetin ve Zaman Planı

 Yapılacak
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İş Birliği Yapılacak 
Kurum

1
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti 
Konya Şubesi ile ilk toplantının 

gerçekleştirilmesi.
X

Konya İl Millî Eğitim Mü-
dürlüğü ve Türkiye Yeşilay 

Cemiyeti Konya Şubesi

2
Şube müdürlerinin ilçe genelin-
de faaliyetten sorumlu ekibini 

kurması.
X

Okullar, Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti Konya Şubesi

3
Ahmet Perihan Demirok İlkoku-

lunda eğitim verilmesi. X
Okullar, Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti Konya Şubesi

4 Mustafa Karaciğan İlkokulunda 
eğitim verilmesi.

X Okullar, Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti Konya Şubesi

5 Hasan Akbıyık Ortaokulunda 
eğitim verilmesi.

X Okullar, Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti Konya Şubesi

6 Selahaddin Eyyubi Ortaokulun-
da eğitim verilmesi.

X Okullar, Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti Konya Şubesi

7 Tatlıcak Ortaokulunda eğitim 
verilmesi. X

Okullar, Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti Konya Şubesi

8
Uygulama raporunun hazırlan-

ması. X
Türkiye Yeşilay Cemiyeti 

Konya Şubesi
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13. yüzyılın en önemli şair ve mutasav-
vıfı olmanın ötesinde ölümünün üstün-
den yüzyıllar geçmesine rağmen eserle-
ri hâlâ en çok okunan ve kendisi dünya 
çapında tanınan önemli bir şahsiyettir 
Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî.

 Konya’nın ve ülkemizin önemli şair, 
fâkih, âlim, ilahiyatçı ve sufi mutasavvıfı 
Hz. Mevlâna’yı bu şehrin bireyleri olarak 
bizler ne kadar tanıyoruz peki?

Müslüman şair, fâkih, âlim, ilahiyatçı 
ve sufi mutasavvıf sadece bir ulusu değil 
farklı birçok milleti etkilemiştir. Manevi 
mirası Türkler, İranlılar, Tacikler, Rum-
lar, Peştunlar ve Orta Asyalı Müslüman-
lar tarafından benimsenerek yedi yüzyılı 
aşkın bir süredir takdirle karşılanmış, 
şiirleri dünya çapında onlarca dile çev-
rilmiş ve zaman zaman çeşitli biçimlere 
dönüştürülmüştür.

En önemli eserlerinden biri olan Mes-
nevi’yi Konya’da kaleme alan ve yine 
Konya’da hayata gözlerini yuman Hz. 
Mevlâna’nın ilimizde tanınırlığını artır-

mak, bıraktığı eserlerin içselleştirilmesi 
sağlamak ve bizlere bıraktığı evrensel 
değerleri öğrencilerimize kazandırmak 
adına Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
ve Uluslarası Mevlâna Vakfı iş birliğinde 
“Benim Mevlâna’m Projesi” gerçekleştiri-
lecektir.

Konya İnsan Mektebi Kültür Davamız 
kapsamında Benim Mevlâna’m Projesi 
geliştirilmiştir. İlimizdeki öğrenci, öğ-
retmen ve velilere yönelik Hz. Mevlânâ 
ve eserlerine dair bilinç kazandıracak 
etkinlikler planlamak, tüm dünyaya ka-
zandırdığı evrensel değerlere toplumu-
muzun yabancılaşmasını önlemek ve Hz. 
Mevlâna’nın eserlerinin mana derinli-
ğine inilmesini sağlamak, hoşgörülü bir 
toplum olabilmek adına küçük yaştan iti-
baren tüm bireyleri kapsayacak farkın-
dalık oluşturucu etkinlikler planlamak, 
ilimiz için önemli bir değer olan Hz. Mev-
lânâ’yı tanıtma ve farkındalık oluşturma 
amaçlı bu önemli çalışmanın ev sahipli-
ğini yapmak projemizin asıl gerekçesini 
oluşturmaktadır. 

İlimizdeki öğrenci, öğretmen ve velilere 
yönelik Hz. Mevlâna ve eserleri içerikli 
etkinlikler planlamak, Hz. Mevlâna’nın 
tüm dünyaya kazandırdığı evrensel de-
ğerlere toplumumuzun yabancılaşması-
nı önlemek ve eserlerinin mana derin-
liğine inilmesini sağlamak; başta ilimiz 
olmak üzere tüm dünyanın önem ve de-
ğer verdiği Hz. Mevlâna’yı öğrencilerimi-
zin dünyalarında şahsiyeti, yaşayışı, dü-
şünceleri ve eserleriyle bir temsil hâline 

getirmek, değerler eğitiminde onu bütün 
yönleriyle ön plana çıkarmak ve insanı-
mıza temessül ettirmek, hoşgörülü bir 
toplum olabilmek adına küçük yaştan 
itibaren tüm bireyleri kapsayacak far-
kındalık oluşturucu etkinlikler planla-
mak ve ilimizin önemli bir değeri olan Hz. 
Mevlâna’yı Müdürlüğümüz öncülüğünde 
hedef kitlemize doğru tanıtmak projemi-
zin amaçlarını oluşturmaktadır. 

KÜLTÜR DAVAMIZ
BENİM MEVLÂNA’M

Projenin Gerekçesi

Projenin Amacı
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1. Konya geneli tüm okullara projenin 
amacı duyurulacak.

2. Müdürlüğümüz AR-GE/ASKE Birimi ve 
Uluslararası Mevlâna Vakfı öncülüğünde 
Benim Mevlâna’m İl Komisyonu oluşturu-
lacak.

3. Uluslarası Mevlâna Vakfı İl Temsilci-
si Vekili Esin CELEBİ BAYRU tarafından 
Karatay ilçemizden başlayarak 31 ilçe-
mizdeki lise öğrencilerine bilgilendirilme 
amaçlı ‘Benim Mevlâna’m Konferansı’nın’ 
gerçekleştirilmesiyle proje faaliyetleri 
başlayacak.

4. Konferansın akabinde proje kapsa-
mında kademelere göre gerçekleştiri-
lecek olan faaliyetler 31 ilçeyle beraber 
Konya geneline duyurulacak.

5. Okul öncesi kurumlarımıza yönelik fa-
aliyetler şu yürütülecek:

a. Mesnevi’de yer alan hikâyelerden ba-
zıları masallaştırılarak okul öncesi ku-
rumlarda anlatılarak dramalaştırılacak.

6. İlkokul kurumlarımıza yönelik faali-
yetler şu şekilde yürütülecek:

a. Projenin gerçekleştirileceği aylarda 
Konya genelinde 31 ilçedeki ilkokullarda 
Uluslarası Mevlân Vakfı tarafından ulaş-
tırılacak materyaller ışığında Hz.Mevlâ-
na’ya yönelik bilgilendirici etkinlikler ve 
tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirilecek.

b. Konya geneli ilkokullarda Benim Mev-
lâna’m temalı etkinlikler okul panoların-
da sergilenecek.

c. Gönüllülük esası dikkate alınmak kay-
dıyla ilkokullarda Hz. Mevlâna’nın 7 öğüdü 
içerikli kısa film çekimleri gerçekleştirile-
cek ve bu filmler il komisyonunca değer-
lendirildikten sonra Konya İnsan Mektebi 
başta olmak üzere Müdürlük sosyal med-
ya hesaplarında paylaşılacak.

7. Ortaokul  kurumlarımıza yönelik faali-
yetler şu şekilde yürütülecek:

a. Konya’nın merkez ilçelerindeki 5. sı-
nıflara yönelik Mevlâna Müzesi gezisi 

gerçekleştirilecek. 

b. İlçeler bazında geziye katılan sınıflar 
arası bilgi yarışmaları yapılacak.

c. Geziye katılan öğrencilerden Hz. Mev-
lâna’ya mektup yazmaları istenerek bu 
mektuplar Uluslarası Mevlânâ Vakfı ve 
Müdürlüğümüz iş birliğinde derlenerek 
kitaplaştırılacak.

d. Mesnevi hikâyelerinin resmedil-
mesine yönelik 31 ilçemizdeki 7. sınıf 
öğrencilerine yönelik resim yarışması 
düzenlenerek başarılı bulunan eserler  
kitaplaştırılacak.

8. Lise kurumlarımıza yönelik faaliyetler 
şu şekilde yürütülecek:

a. Hz. Mevlâna’nın değindiği değerlere 
yönelik il geneli liseler arası kompozisyon 
yarışması düzenlenerek.

b. Yol güzergâhı ve kronolojisine göre Hz. 
Mevlâna’nın Belh’ten gelişinin resmedil-
mesi amacıyla ilimiz merkez ilçelerindeki 
lise öğrencileri arası resim yarışması dü-
zenlenecek.

c. Hz. Mevlâna’nın Konya’ya gelişinin 
temsil edildiği yol güzergahı üzerindeki 
okullarca Mevlâna temalı etkinliklerle yü-
rüyüş ekibi karşılanacak.

d. Yürüyüşe katılacak ekibe ilimizdeki 
okullardan kulüplerin de katılmaları sağ-
lanacak.

e. Hz. Mevlâna ve düşüncelerine yönelik 
filmin lise kademesi okullarımızda izlen-
mesi sağlanacak.

9. İdareciler ve öğretmenlerimize yönelik 
faaliyetler şu şekilde yürütülecek:

a. Uluslarası Mevlâna Vakfı İl Temsilcisi 
Vekili Esin Çelebi BAYRU tarafından gönül-
lü öğretmenlere yönelik Hz. Mevlâna Söy-
leşisi gerçekleştirilecek.

b. Hz. Mevlâna’nın “Doğum Şerbeti” anla-
mına gelen “Şerbet-i Veladet” kapsamında 
halka şerbet ve ikram etkinliği 30 Eylül 
2020 günü Mevlâna Müzesi önünde ger-
çekleştirilecek.

Projenin Yöntemi

Benim Mevlâna’m
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Kültür Davamız
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Projenin Faaliyet ve Zaman Planı
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Yapılacak 

Kurum

1

Müdürlüğümüz AR-GE/ASKE 
Birimi ve Uluslararası Mevlâna 

Vakfı öncülüğünde benim 
Mevlâna’m İl Komisyonunun 

oluşturulması.

X

İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü ve 
Uluslararası 

Mevlâna Vakfı İl 
Temsilcisi

2

Uluslararası Mevlâna Vakfı İl 
Temsilcisi Esin Çelebi BAYRU 

tarafından 31 ilçemizdeki ortao-
kul 5. sınıf öğrencilerine bilgilen-
dirme amaçlı Benim Mevlâna’m 
Konferansının gerçekleştirilmesi.

X
Okullar ve Ulus-
lararası Mevlâna 
Vakfı İl Temsilcisi

3

Mesnevi’de yer alan hikâyeler-
den bazılarının masallaştırılarak 
okul öncesi kurumlarda drama-

laştırılması.
X

Okullar ve Ulus-
lararası Mevlânâ 
Vakfı İl Temsilcisi

4

Mesnevi’de yer alan hikâyeler-
den bazılarının masallaştırılarak 
okul öncesi kurumlarda drama-

laştırılması.

X
Okullar ve Ulus-
lararası Mevlânâ 
Vakfı İl Temsilcisi

5

Konya geneli ilkokullarda Benim 
Mevlâna’m temalı etkinliklerin 
okul panolarında sergilenmesi.

X
Okullar ve Ulus-
lararası Mevlânâ 
Vakfı İl Temsilcisi

6

Gönüllülük esası dikkate 
alınmak kaydıyla ilkokullarda 

Hz. Mevlâna’nın 7 öğüdü içerikli 
kısa film çekimlerinin gerçek-
leştirilmesi ve bu filmlerin il 

komisyonunca değerlendirildik-
ten sonra Konya İnsan Mektebi 

başta olmak üzere Müdürlük 
sosyal medya hesaplarında 

paylaşılması.

X X
Okullar ve Ulus-
lararası Mevlânâ 
Vakfı İl Temsilcisi

Benim Mevlâna’m
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Projenin Faaliyet ve Zaman Planı

 
Yapılacak
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Yapılacak 

Kurum

7

 Konya’nın merkez ilçelerindeki 
5. sınıflara yönelik Mevlâna Mü-
zesi gezisinin gerçekleştirilmesi. 

İlçeler bazında geziye katılan 
sınıflar arası bilgi yarışmalarının 

yapılması.

X
Okullar ve Ulus-
lararası Mevlânâ 
Vakfı İl Temsilcisi

8
Geziye katılan öğrencilerden 

Hz. Mevlâna’ya mektup 
yazmaları istenerek.

X
Okullar ve Ulus-
lararası Mevlânâ 
Vakfı İl Temsilcisi

9

Hz. Mevlâna’nın Konya’ya 
gelişinin temsil edildiği yol 

güzergâhı üzerindeki okullarca 
Mevlâna temalı etkinliklerle 

yürüyüş ekibinin karşılanması.

X
Okullar ve Ulus-
lararası Mevlânâ 
Vakfı İl Temsilcisi

10 Hz.Mevlâna ve düşüncelerine 
yönelik filmin lise kademesi 

okullarımızda izlenmesi.
X X X X X X X X X X

Okullar ve Ulus-
lararası Mevlânâ 
Vakfı İl Temsilcisi

11

Uluslarası Mevlâna Vakfı İl 
Temsilcisi Esin Çelebi BAYRU 

tarafından gönüllü öğretmenlere 
yönelik Hz. Mevlana   Söyleşisi-

nin gerçekleştirilmesi.

X
Okullar ve Ulus-
lararası Mevlânâ 
Vakfı İl Temsilcisi

12

Hz. Mevlâna’nın “Doğum Şer-
beti” anlamına gelen “Şerbet-i 

Veladet” kapsamında halka 
şerbet ve ikram etkinliğinin 

gerçekleştirilmesi.

X
Okullar ve Ulus-
lararası Mevlânâ 
Vakfı İl Temsilcisi

Kültür Davamız
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Kişiler modernizmin esaretinde, geç-
mişinden uzaklaşıp gelenek ve görenek-
lerinden bihaber yaşadıkça değerlerine 
yabancılaşacak; hastalar, kimsesizler 
ve yaşlılarla beraber yaşamanın getir-
diği sorumlulukları bilemeyecektir. İşte 
bu sebeple çocuklarımız ve dezavantajlı 
bireylerimiz beraber vakit geçirmeli, bir-
birlerinin gözünden dünyaya bakabilme-
yi öğrenmelidirler felsefesiyle Konya İn-
san Mektebi Kültür Davamız kapsamında 
“Ev”im “Okul”um Projesi geliştirilmiştir.

 Evde eğitim; zorunlu öğrenim çağında-
ki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden 

sağlık problemi nedeniyle okul öncesi, 
ilköğretim veya özel eğitim program-
larından herhangi birini uygulayan ör-
gün eğitim kurumlarından doğrudan 
yararlanamayanlara eğitim hizmetle-
rinin evde sunulması esasına dayanan 
eğitimdir. Evde eğitim öğrencilerinin 
eğitimdeki çoklu zekâ ve ortamlardan 
yeterince yararlanamaması sebebiyle 
“Ev”im “Okul”um Projesi geliştirilmiştir. 
Evde eğitim gören öğrencilerin akranla-
rıyla vakit geçirmeleri, topluma kazandı-
rılmaları, sosyalleşmeleri, daha bilgili ve 
üretken olmalarını sağlamak projenin 
gerekçesini oluşturmaktadır.

Halk Eğitimi Merkezleri, mesleki ve tek-
nik eğitim görme olanağı bulamamış ya 
da eksik eğitim almış kişileri mesleğe ha-
zırlamak, iş alışkanlıkları kazandırmak, 
onları pasif tüketicilikten aktif üretici 
konumuna getirmek, bir iş yerinde çalı-
şabilmek, kendi işini kurabilecek bilgi ve 
beceriye kavuşturmak amacıyla orga-
nize olmuş yapılardır. “Ev”im “Okul”um 
Projesi’yle halk eğitimi merkezlerinin 
evde eğitim öğrencileri tarafından aktif 
olarak kullanılmalarını, bu öğrencilerin 
hayata katılmalarını, sosyalleşmelerini 
ve psikolojik olarak sağlıklı bireyler ol-

malarını amaçlıyoruz. Bu geniş anlam-
daki amaca ek olarak belirlediğimiz alt 
amaçlar şu şekildedir: 

• Evde eğitim gören özel eğitim öğrenci-
lerinin sosyal hayata entegrasyonlarını 
sağlamak, 

• Özel eğitim öğrencilerinin akranlarıy-
la vakit geçirebilmeleri için ortamlar ha-
zırlamak,

• Evde eğitim öğrencilerinin yalnızlık ve 
ötelenmişlik gibi karamsar düşüncelere 
kapılmalarını engellemek. 

1. 2019-2020 eğitim öğretim yılının baş-
laması ile birlikte İl Millî Eğitim Müdürlü-
ğü tarafından ilçe millî eğitim müdürlük-
lerine çalışma takvimi duyurulacak.

2. İlçe millî eğitim müdürlükleri evde 
eğitim gören fakat dışarı çıkabilecek du-
rumda olan öğrencilerin tespitini yapa-
cak.

3. İlçe millî eğitim müdürlükleri evde 
eğitim öğretmenlerinin organizasyonu-

nu yaparak WhatsApp grubu oluşturula-
cak. Gruplarda ortak zamanlı etkinlikler 
planlanarak öğrencilerin birlikte vakit 
geçirmelerine olanak sağlanacak. Örnek 
etkinlikler aşağıdaki gibidir

• 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası
• 18 Mart Çanakkale Zaferi
• 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü
• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı 

KÜLTÜR DAVAMIZ
“EV”İM “OKUL”UM

Projenin Gerekçesi

Projenin Amacı

Projenin Yöntemi
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4. Benim Şehrim Benim Konyaspor’um 
Projesi kapsamında evde eğitim öğren-
cisini maçlara götürmek isteyen öğret-
menler öğrencisi ile birlikte yerel maç-
lara götürülecektir. Bahsi geçen konuyla 
ilgili olarak ilçe millî eğitim müdürlükleri 
gönüllü öğretmenlerin listesini 10-14 Şu-
bat tarihleri arasında AR-GE ye ulaştıra-
caklar.

5. Evde eğitim gören, dışarı çıkma im-
kânı olmayan öğrenciler için ilçe halk 
eğitimi müdürlüklerince el sanatları, ah-
şap atölyeciliği, enstrüman çalma, görsel 

sanatlar vb. kurslar açılarak öğrencile-
rin beceri ve istekleri doğrultusunda bu 
kursları evlerinde alma imkânı sağlana-
cak.

6. Gerçekleştirilen etkinliklerin fotoğ-
rafları projeden sorumlu öğretmenler 
tarafından 4-8 Mayıs tarihleri arasında 
konyaarge42@gmail.com adresine gön-
derilecek.

7. Mayıs ayında yapılan faaliyetler video 
hâline getirilerek Müdürlüğümüzün sos-
yal medya hesaplarından paylaşılacak. 

Projenin Yöntemi

Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak
Faaliyetler Ar
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M
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ıs İş Birliği Yapılacak Kurum

1
Projede yer alacak evde eğitim öğren-
cilerinin ve koordinatör öğretmenlerin 

belirlenmesi.
x x x Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İlçe 

Millî Eğitim Müdürlükleri

2
Öğrencilere yönelik koordinatör öğretmen-

lerle etkinlikler planlanması
x x x x x Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü

3
Halk eğitim merkezli kursların açılması. x x x x Halk Eğitimi Merkezleri

4 Evde eğitim öğrencilerine aile ziyaretleri 
gerçekleştirilmesi.

x x x x x x Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü

5 Ailelere yönelik rehberlik çalışmaları 
yapılması.

x x x x x x Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İlçe 
Millî Eğitim Müdürlükleri

6
Haziran ayı ürün sergisi ve kapanış töreni-

nin yapılması.
x x Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
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Kurumlarımızın eğitim kalitesini 
arttıracak çalışmalar ve projeler 

üzerinde yoğunlaşırken diğer taraftan 
da gelenek ve göreneklerini öğrenen ve 
sahiplenen; düşkünlere, yaşlılara sahip 
çıkan ve onları hor görmeyen, onlarla 
sosyalleşen ve aynı ortamlarda bulun-
maktan keyif alan vicdanlı bireyler yetiş-
tirmeyi de amaçlamaktayız. 

Kişiler modernizmin esaretinde, geç-
mişinden uzaklaşıp gelenek ve görenek-
lerinden bihaber yaşadıkça değerlerine 
yabancılaşacak ve yaşlılarla beraber 
yaşamanın getirdiği sorumlulukları bi-
lemeyecektir. Bunun neticesinde de ço-
cuklar kendisinden büyük olanlara karşı 
anlayışsızlık besleyerek vicdan yoksun-
luğu yaşayacak ve onların istemsizce 
yaptıkları küçük hatalara büyük tepki-
ler vererek tahammülsüzleşeceklerdir. 
Çocukların yaptıkları basit hataların 
abartılması ve onların nihayetinde ço-
cuk oldukları gerçeğinin unutularak aşı-
rılığa kaçan tepkiler verilmesi de eskiyle 
yeninin birbirinden kopuk yaşamalarına 
dayanmaktadır. İşte bu sebepledir ki ço-
cuklarımız ve yaşlılarımız beraber vakit 
geçirmeli, birbirlerinin gözünden dünya-
ya bakabilmeyi öğrenmelidirler.

Bakıma muhtaç yaşlıların korunması-
nı ve sosyalleşmesini devletimiz önem-
semiş ve onların huzurlu ve güvenli bir 

şekilde yaşamlarını devam ettirmeleri 
için “huzurevi” dediğimiz kurumları inşa 
etmişlerdir. Yaşlılara ve düşkünlere bu 
denli önem veren bir milletin evlatları 
olarak bizlerin huzurevlerindeki yaş-
lılarla irtibat kurmayı kesip onları yal-
nızlıklarına terk etmemiz hiç şüphesiz 
ki doğru olmayacaktır. Müdürlük olarak 
kanaatimiz; öğrencilerimiz yaşlıların ya-
şadığı yerleri görür onlarla ortak etkin-
liklerde yer alırlarsa yaşlılarımızın yal-
nızlığı bir nebze giderilmiş olup yaşlıların 
ve evlatlarımızın birbirlerinin gözüyle 
dünyaya bakmaları mümkün olmaktadır.

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak 
geçmiş yıllardaki proje ve etkinliklerimi-
zi incelediğimizde yaşlılarla öğrencile-
rin ortak etkinliklerde yer aldığı ve hu-
zurevine yönelik kapsamlı bir projenin 
gerçekleştirilmediğini görmekteyiz. Bu 
doğrultuda; Konya İl Millî Eğitim Müdür-
lüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş 
birliğiyle hazırlanan Konya İnsan Mek-
tebi Kültür Davamız kapsamında gerçek-
leştireceğimiz ve Dr. İsmail Işık Huzurevi 
Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezinde-
ki yaşlılarla kurumlarımızdaki öğrenci-
ler ve öğretmenlerimizin sosyal, kültü-
rel, sanatsal ve sportif etkinliklerde yer 
almalarını amaçladığımız projemiz, Mü-
dürlüğümüz koordinesinde ilimizde bu 
yönde gerçekleştirilen ilk proje olmak-
tadır.

KÜLTÜR DAVAMIZ
HUZURDA BULUŞALIM

Projenin Gerekçesi

Müdürlüğümüzce, geleceğimizin temi-
natı evlatlarımızın yaşlılarımızla kaynaş-
masını; onlarla beraber kültürel, sanatsal, 
sportif, sosyal etkinliklerde yer almalarını 
sağlamayı planladığımız projemizin bu 
ana amacı çerçevesinde:

a. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşlı-
larla olan bağını kuvvetlendirmek,

b. Sadece huzurevi sınırlarında kalma-
yıp Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda ve 
şehrimizin çeşitli yerlerinde etkinlikler 

düzenleyerek yaşlılarımızın ve öğrencile-
rimizin toplumsallaşmasını sağlamak,

c. Vicdanlı ve sağduyulu bireylerin yeti-
şeceği ortamlar oluşturmak,

d. Huzurevi ile öğrencileri buluşturup 
öğrencilere millî ve manevi değerlere sa-
hip çıkmanın önemini kavratabilmek,

e. Gelecekte bu yönde gerçekleştirilecek 
projelere öncülük etmek, alt amaçlarımızı 
oluşturmaktadır.

Projenin Amacı
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1. Müdürlüğümüz AR-GE/ ASKE Birimin-
den Huzurda Buluşalım Projesi Yürütme 
Kurulu oluşturulacak.

2. Yürütme Kurulu koordinatörlüğünde 
esas paydaşımız olan Dr. İsmail Işık Huzu-
revi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi 
ilgilileriyle proje toplantısı gerçekleştiri-
lecek.

3. Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım 
Rehabilitasyon Merkezinde, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretimi Bö-
lümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Soner 
ALGI ve Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam 
Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Dini Mu-
sikisi Öğretim Görevlisi Mustafa YILDIRIM 
öncülüğünde müziksel faaliyetler gerçek-
leştirilecek.

4. İçeriğinde çeşitli ilahilerin ve Kur’an-ı 
Kerim tilavetinin yer alacağı bir program 
imam hatip ortaokulu ve liselerimizin ön-
cülüğünde huzurevinde gerçekleştirile-
cek.

5. Konya Spor Lisesi öğretmen ve öğren-
cileriyle huzurevi sakinlerinin beraber 
yer alacağı boccia spor müsabakaları 
gerçekleştirilecek.

6. Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğre-
tim Görevlisi Eğitimci Yazar Osman BOZ-
DEMİR öncülüğünde okul öncesi ve ilko-
kul kademesindeki öğrencilerle huzurevi 

sakinlerinin birlikte yer alacağı “Geçmişin 
Oyunları Şimdinin Çocuklarıyla Buluşu-
yor” isimli çocuk oyunları şenliği gerçek-
leştirilecek.

7. Huzurevi sakinlerinin okul öncesi eği-
tim kurumlarımızı ziyaret etmelerini ve 
onlara masal kitapları okumalarını amaç-
layan “Dedem Bana Masal Anlatsa” etkin-
liği gerçekleştirilecek.

8. Yaz aylarına doğru huzurevi sakinle-
ri ile ilkokul öğretmen ve öğrencilerinin 
birlikte yer alacağı “Pikniğimizde HUZUR 
Var” adlı piknik gerçekleştirilecek.

9. Huzurevi sakinleri ile ortaokul öğren-
cilerimizin beraber gezmelerinin amaç-
landığı “Dedelerle Nineler Torunlarıyla 
Konya Gezisinde” programı gerçekleşti-
rilecek.

10. Huzurevi ile Müdürlüğümüzün bera-
ber yer alacağı farklı illerdeki huzurevle-
rinin ve tarihi turistik yerlerinin gezilip 
görüleceği gezi programı gerçekleştirile-
cek.

11. Huzurevi sakinleri ile öğrenci ve öğ-
retmenlerimizin buluşmasını amaçlayan, 
kahvaltılı “Tecrübem Sana Işık Olsun Ev-
lat” isimli sohbet günleri gerçekleştirile-
cek.

12. Gerçekleştirilen projeden memnuni-
yetin ölçülmesi adına proje öncesi ve son-
rası anket uygulanacak.

Projenin Yöntemi
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Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak
Faaliyetler O

ca
k

Şu
ba

t

M
ar

t

N
is

an

M
ay

ıs İş Birliği Yapılacak Kurum

1
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Proje Yürütme 

Kurulunun oluşturulması. X
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 

Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım 
Rehabilitasyon Merkezi

2
Yürütme kurulu koordinatörlüğünde esas pay-

daşımız olan Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım 
Rehabilitasyon Merkezindeki ilgililerle proje 

toplantısının gerçekleştirilmesi.

X
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 

Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım 
Rehabilitasyon Merkezi

3

Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretimi 
Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Soner 

ALGI öncülüğünde Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı 
Bakım Rehabilitasyon Merkezinde müziksel 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

X

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü,
Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım 

Rehabilitasyon Merkezi,
Necmettin Erbakan Üniversitesi

4

İçeriğinde çeşitli ilahilerin ve Kur’an-ı Kerim 
tilavetinin yer alacağı bir programın imam hatip 

ortaokulu ve liselerimizin öncülüğünde Dr. İsmail 
Işık Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merke-

zinde gerçekleştirilmesi.

x

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Din 
Öğretimi Kurumları (Müdürlüğümüze 
Bağlı/  Meram Tahir Büyükkörükçü 

Anadolu İmam Hatip Lisesi,  Meram 
Yıldız Kız  Anadolu İmam Hatip Lisesi,  

Meram Mehmet Katırcı Kız  İmam 
Hatip Ortaokulu)

Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım 
Rehabilitasyon Merkezi

5

Konya Spor Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle Dr. 
İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon 
Merkezi sakinlerinin beraber yer alacağı spor 

müsabakalarının gerçekleştirilmesi.
x

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü,
Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım 

Rehabilitasyon Merkezi,
Müdürlüğümüze Bağlı/ Konya Spor 

Lisesi

6

Necmettin Erbakan Üniversitesinde Öğretim 
Görevlisi Eğitimci Yazar Osman BOZDEMİR 
öncülüğünde okul öncesi ve ilkokul kademe-

sindeki öğrencilerimizle Dr. İsmail Işık Huzurevi 
Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin 
birlikte yer alacağı “Geçmişin Oyunları Şimdinin 
Çocuklarıyla Buluşuyor” isimli çocuk oyunları 

şenliğinin gerçekleştirilmesi.

x

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü,
Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım 

Rehabilitasyon Merkezi,
Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Müdürlüğümüze Bağlı/  Selçuklu 

Hoşgörü Anaokulu, Selçuklu Ahmet 
Perihan Demirok İlkokulu
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Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak
Faaliyetler O

ca
k

Şu
ba

t

M
ar

t

N
is

an

M
ay

ıs İş Birliği Yapılacak Kurum

7

Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabili-
tasyon Merkezi sakinlerinin okul öncesi eğitim 

kurumlarımızı ziyaret etmelerini ve onlara masal 
kitapları okumalarını kapsayan “Dedem Bana 
Masal Anlatsa” etkinliğinin gerçekleştirilmesi.

X

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü,
Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım 

Rehabilitasyon Merkezi,
Müdürlüğümüze Bağlı/   Karatay 

Fetihkent Anaokulu

8

Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabili-
tasyon Merkezi sakinleri ile ilkokul öğretmen ve 
öğrencilerinin yer alacağı “Pikniğimizde HUZUR 

Var” adlı pikniğin gerçekleştirilmesi.
X

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü,
Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım 

Rehabilitasyon Merkezi,
Müdürlüğümüze Bağlı/    Meram Özel 

Gençlik İlkokulu

9
Huzurevi sakinleri ile lise öğrencilerinin beraber 
gezmelerini amaçladığımız “Dedelerle Nineler 

Torunlarıyla Konya Gezisinde” programının 
gerçekleştirilmesi.

X

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne 
Bağlı Ortaokullar,

Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım 
Rehabilitasyon Merkezi,

Konya Büyükşehir Belediyesi,
Müdürlüğümüze Bağlı/  Selçuklu 

Uluslararası Mevlana Anadolu İmam 
Hatip Lisesi

10

Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitas-
yon Merkezi ile farklı illerdeki huzurevlerinin ve 
tarihi turistik yerlerinin gezilip görüleceği gezi 

programlarının gerçekleştirilmesi.
X

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 
Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım 

Rehabilitasyon Merkezi

11

Huzurevi sakinleri ile öğrenci ve öğretmenlerimizin 
buluşmasını amaçlayan, kahvaltılı “Tecrübem 
Sana Işık Olsun Evlat” isimli sohbet günlerinin 

gerçekleştirilmesi.
x

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü,
Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım 

Rehabilitasyon Merkezi,
Müdürlüğümüze Bağlı/  Selçuklu Os-
man Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi, 
Meram Anadolu Lisesi, Karatay Prof. 
Dr. Ömer Dinçer Kız  Anadolu İmam 
Hatip Lisesi, Karatay Türk Telekom 

Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi 
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Kan, geçmişten günümüze sağlığın ve 
yaşamın temel simgesi, kaynağı yalnızca 
insan olan ve alternatif başka üretim şan-
sı bulunmayan tedavi aracıdır. Kan bağışı 
sadece tıbbi olarak değil, aynı zamanda 
bireylerin iyi niyetli davranış kazanmala-
rı açısından önemlidir. Bir anlamda kan 
bağışı; topluma ya da bireye yardımcı 
olma tutumunun davranışa dönüşmesi 
ya da bir kişilik özelliği olarak “fedakârlık” 
ile yakından ilişkilidir. Ülkemiz hastanele-
rinin her yıl 2 milyon üniteye yakın kana 
ihtiyacı olmaktadır Bu ihtiyaç gönüllü 
kan bağışları ile karşılanamadığı takdir-
de hasta yakınları kan aramak zorunda 
kalmaktadır. Yılda en az iki kere kan ba-
ğışı yapıldığı takdirde ülkenin kan ihtiyacı 
karşılanmış olacaktır. Ancak ülkemizde 

düzenli kan bağışı bilinci henüz oluşma-
mıştır.

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ha-
zırlanan 2019/2020 eğitim öğretim yılı 
içerisinde ilk uygulamaları gerçekleşti-
rilen Konya İnsan Mektebi Kültür Dava-
mız kapsamında öğrenci, öğretmen ve 
velilerde kan bağışı bilinci oluşturmak 
için Okulumda “KAN”PANYA Projesi ger-
çekleştirilecektir. Kan bağışı; gönüllülük 
esasına dayalı, karşılık beklemeden ve 
empati ilkelerine dayanan bir davranıştır. 
Projede karşılıksız iyilik yapma bilincini 
toplumumuza kazandırırken, tek kaynağı 
insan olan kanın ihtiyaç sahipleri ile bu-
luşturulması sağlanacaktır. 

KÜLTÜR DAVAMIZ
OKULUMDA “KAN”PANYA

Projenin Gerekçesi

Okulumda “KAN”PANYA Projesi’nde; 
okullarımızda öğretmenlerimiz, öğren-
cilerimiz ve velilerimizde kan bağışı ko-
nusunda farkındalık oluşturulması ve bu 
farkındalığın davranışa dönüştürülmesi 
ile birlikte, toplumumuza karşılıksız iyilik 
ve fedakârlık yapma duygusunun kazan-
dırılması amaçlanmaktadır. Bu ana amaç 
çerçevesinde;

• Ülkemizdeki kan ihtiyacını karşılamak,
• Okullarımızda kan bağışının önemini 

anlatarak toplumda farkındalık oluştur-
mak,

• Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olma-
sı farkındalığının davranışa dönüştürül-
mesi ile birlikte gönüllü, düzenli, bilinçli, 
karşılık beklemeksizin güvenli bir şekilde 
kan bağışının toplanmasını sağlamak,

• Eğitimin tüm kademelerinde kan bağı-
şının önemini anlatarak kan bağışlama-
nın sorumluluk hâline getirilmesini sağ-
lamak,

• Toplumda fedakârlık ve karşılıksız iyi-
lik yapma duygularını geliştirmek, proje-
mizin alt amaçlarını oluşturmaktadır.

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Türk 
Kızılayı Konya Kan Bağışı Merkezi iş 
birliğinde gerçekleştirilecek Okulumda 
“KAN”PANYA Projesi ile öğretmenlerimi-
ze, öğrencilerimize ve ailelerine kan ba-
ğışının önemi anlatılarak düzenli olarak 
kan bağışı yapmayı hayatımızın bir par-
çası hâline getirmemiz gerektiği vurgu-
lanacaktır. Projenin işleyişi şu şekildedir: 

1. Proje, Konya Valiliğinin onayı doğrul-
tusunda, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tara-
fından uygulanacaktır.

2. Proje bir plan ve program çerçeve-
sinde yürütülecek ve uygulanacaktır.

3. Proje Yürütme Kurulu projenin uygu-
lanmasından birinci derecede sorumlu 
olacaktır.

Projenin Amacı

Projenin Yöntemi
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4. Yürütülen faaliyetler Proje Yürütme 
Kurulu tarafından izlenerek mevcut du-
rum analizi yapılacaktır.

5. Projeye destek konusunda her iki ku-
rum çalışanları iş birliği içinde olacaktır.

6. Müdürlüğümüzce etkinliğin sekretar-
yası yürütülecek, gerekli yazışmalar ve 
izinler alınacak, etkinliğin koordinasyo-
nu sağlanacak, etkinliğe katılacak perso-
nelin tüm araç ve gereçleri sağlanacak,  
kan bağışına çeşitli kategorilerde en faz-
la katkı sağlayan okullar belirlenecek ve 
değerlendirme toplantısında sunulması 
sağlanacaktır.

7. Türk Kızılayı tüm eğitim kademele-
rinden temsilcilere kampanya öncesinde 
“Kan Bağışı”  hakkında bilgilendirme su-
numu yapacaktır.

8. Proje ortakları; uygulama sırasında 
üzerlerine düşen görevleri yerine getir-
mek için gerekli koordinasyonu sağlaya-
caklardır.

9. Projeye katılan okullar, öğrenci velile-
rini kan bağışına teşvik edici etkinler dü-
zenleyecektir.

10. Projeye katılan okullar, bağış yapan 
aile bireylerine Türk Kızılayı tarafından 
tasarımı yapılarak okullara bir örneği ve-
rilen sertifikalardan hazırlayarak takdim 
edecektir.

11. Etkinlik kapsamında kullanılacak tüm 
görsellerde Konya İl Millî Eğitim Müdürlü-

ğünün ve Türk Kızılayı Konya Kan Bağışı 
Merkezinin logosu ile yazısı bulunacak, 
logo ve yazılar kesinlikle kapatılmayacak-
tır.

12. Etkinlik kapsamında her türlü plat-
formda kamuoyuna etkinliğin Konya İl 
Millî Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı iş 
birliği ile gerçekleştirildiği aktarılacaktır.

13. Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve 
Türk Kızılayı Konya Kan Bağışı Merkezi 
yükümlülüklerini eksiksiz yerine getire-
cek ve herhangi bir aksaklık olmaması 
için kendi yükümlülükleri ile ilgili tedbir-
leri önceden alacaktır.

14. Proje ile ilgili yapılan tüm faaliyetler 
uygulama birimleri tarafından dosyala-
nacak, sonuç raporları hazırlanacaktır.

15. Okullarımız yaptıkları faaliyetleri bel-
gelemek zorundadır.

16. Projenin sonunda ise kapanış top-
lantısı ilgili birimlerin katılımıyla gerçek-
leştirilecek, tüm faaliyetlerin kamuoyu ile 
paylaşılması sağlanacaktır.

17. Proje imzalandığı tarihten sonra ilgili 
okullara duyurunun yapılmasıyla başla-
yacaktır. Projenin onaylanmasına müte-
akip,  proje faaliyetlerini içeren etkinlik 
okullara duyurulacak.

18. İzleme ve değerlendirme İl Millî Eği-
tim Müdürlüğünce yapılacaktır. İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü ve Kan Bağış Merkezi 
sonuç raporunu hazırlayacaktır.

Projenin Yöntemi

Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak Faaliyetler Ek
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İş Birliği Yapılacak 
Kurum

1 Okulumda “KAN”PANYA Projesi’nin 
başlaması.

X  
İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
ve Türk Kızılayı Konya 

Kan Bağışı Merkezi

2
Projeye katılan okulların,

öğrenci velilerini kan bağışına teşvik 
edici etkinler düzenlemesi.

X X X X X X X  
Okullar, Türk Kızılayı Kon-

ya Kan Bağışı Merkezi

3
İzleme ve değerlendirmenin İl Millî Eği-

tim Müdürlüğünce yapılması. İl Millî Eği-
tim Müdürlüğü ve Kan Bağış Merkezinin 

proje sonuç raporunu hazırlaması.

X
İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
ve Türk Kızılayı Konya 

Kan Bağışı Merkezi
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 “Eğitimde ülkemizin hayallerini hedefle-
re, hedeflerini gerçeğe dönüştürme mü-
cadelemizde en büyük güç kaynağımız; 
nitelikli, özgüveni yüksek, millî ve manevi 
değerlerimizle teçhiz edilmiş nesilleri-
mizdir. Öğrencilerin zihnî gelişimlerini 
kolaylaştırmaktan, onlara vizyon kazan-
dırmaktan ve manevi yönlerini güçlendir-
mekten geçmektedir.” 

Değişim, kişinin seçim yapması sonucu 
gerçekleşir. Kişi bilinçli bir seçim ve ça-
bayla olumsuz deneyimlerini olumluya 
çevirebilir. Kendinize güvenmekte zorla-
nıyorsanız, bu durumun değişebileceğini 
düşünmeyi seçerek işe başlayabilirsiniz…

Kendine güven, dış dünyaya ve diğer in-
sanlara güven duymakla yakından ilişkili-
dir. Başkalarına güvenmeyi büyük ölçüde 
yaşantımızın ilk yıllarında öğreniriz. Ebe-
veynlerimizden sevgi, saygı ve kabul gör-
mek, özgüven oluşturmada büyük önem 
taşır.

İnsanların hayatını düzenli bir şekilde 
devam ettirebilmesi için sorumluluklarını 
yerine getirmesi gerekmektedir. Ayrıca 

insanların çevrelerine karşı da birtakım 
sorumlulukları vardır. Toplumdaki diğer 
insanların haklarına karşı saygılı olmak 
ve yardıma muhtaç insanlara yardımcı 
olmak zorundadır. Bunun gibi sorumlu-
luklarını yerine getiren bir insan çevresi-
ne karşı sorumluluklarını da yerine getir-
miş olur.

Konya İnsan Mektebi Kültür Davamız 
kapsamında “Okullarımız Çiçek Açıyor” 
projesi millî ve manevi değerlerimizle do-
natılmış nesiller yetiştirilmesi adına in-
sanı eğitimin merkezine alarak, gelecek 
neslimizi öz güveni yüksek bireyler ola-
rak hayata hazırlamak, ilimizdeki eğitim 
kurumlarını yaşayan ortamlara dönüş-
türmek, eğitimin vazgeçilmez bir unsuru 
olduklarını fark etmeleri adına velilerin 
dâhil edileceği etkinlikler planlamak, pay-
daşlarımız olan kurum/kuruluşlarla iş 
birliklerine gidilerek eğitimin toplumsal 
boyutunu içselleştirmek ve il olarak eği-
timde olumlu yönde ilerlememizi sağlaya-
cak uygulamalarda yer almak, projemizin 
gerekçesini oluşturmaktadır.

KÜLTÜR DAVAMIZ
OKULLARIMIZ ÇİÇEK AÇIYOR

Projenin Gerekçesi

• Öğrencilerin okulda daha mutlu hisset-
melerini sağlamak ve özgüvenlerini geliş-
tirmek.

• Öğrencilerin gerek sosyal gerekse aka-
demik alanda daha başarılı olmalarına 
katkıda bulunmak.

• Bitkilerin ekim–dikim ve bakım çalış-
malarını öğrencilere yaptırarak doğa so-
rumluluk bilincini öğrencilerimiz ve top-
lumumuzda artırmak.

• Bitkilerin yetişme evreleri olan ekim- 
dikim, bakım ve ürün alma aşamalarının 
daha yakından gözlemlenmesini sağlaya-
rak öğrencilerde teorik ve pratikte genel 
bir tarım kültürü oluşturmak.

• Projenin uluslararası bir niteliğe ulaş-
ması için bir Erasmus+ proje başvurusu 
hazırlamak.

Projenin Amacı
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1. Okullarda gerekli ön çalışmalar yapılıp 
proje için uygun bölümler tespit edilecek 
ve hazırlanacak.

2. Okullarda projeye katılacak öğren-
ciler yapılacak ön testlerle ve anketlerle 
okul rehberlik servisleri aracılığı ile belir-
lenecek.

3. Okullarda ekim-dikimi yapılacak bitki-
ler Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühen-
dislerince belirlenecek.

4. Öğrencilere ekim ve dikimi yapılacak 
bitkilerle ilgili ve genel zirai eğitimler ve-
rilecek.

5. Ekim-dikimi yapılacak bitkiler ve ge-
rekli malzemeler temin edilecek.

6. Çalışmalar yıl içerisinde Büyükşehir 
Belediyesi ve okullarla koordineli olarak 
yürütülecek.

7. İmkânlar dâhilinde projenin ilimiz ve 
ülkemiz genelinde yaygınlaştırılması adı-
na bir kamu spotu oluşturulucak.

Projenin Yöntemi

Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak Faaliyetler

Ek
im

Ka
sı

m

Ar
al

ık

O
ca

k

Şu
ba

t

M
ar

t

N
is

an

M
ay

ıs

H
az

ira
n

İş Birliği Yapılacak 
Kurum

1
Projeye katılacak okulların tespit 

edilmesi.
X  

Konya Büyükşehir
Belediyesi, İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü ve Okullar

2 Projede yer alacak öğrenci ve 
velilerin tespit edilmesi

(20 öğrenci).

X  
Konya Büyükşehir

Belediyesi, İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü ve Okullar

3
2. hafta Salı günü kendimle mut-
luyum okulumu seviyorum proje 

sergisi ve okullar çiçek açıyor 
projesi başlangıcının yapılması.

X

Konya Büyükşehir
Belediyesi, İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü ve Okullar

4 3. hafta Pazartesi, Çarşamba, 
Cuma bilgilendirme toplantısı 

yapılması.

X  
Konya Büyükşehir

Belediyesi, İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü ve Okullar

5
1. ve 2. hafta malzeme temininin 

yapılması. X
Konya Büyükşehir

Belediyesi, İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü ve Okullar

6
3. ve 4. hafta projede yer alan 

öğrencilere tarımsal faaliyetlerle 
ilgili eğitim verilmesi.

X
Konya Büyükşehir

Belediyesi, İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü ve Okullar

7
Projede yer alan öğrencilere 

tarımsal faaliyetlerle ilgili eğitim 
verilmesi.

X
Konya Büyükşehir

Belediyesi, İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü ve Okullar
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Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak Faaliyetler Ek
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m

m
uz

Ağ
us

to
s

İş Birliği 
Yapılacak 

Kurum

8
Tohum ekimi ve fide dikimi 
için uygun yerlerin düzen-

lenmesi.
X

Konya Büyükşehir
Belediyesi, İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü ve 
Okullar

9 Projede yer alan öğrencilerle 
tohum ekimlerinin gerçek-

leştirilmesi.
X

Konya Büyükşehir
Belediyesi, İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü ve 
Okullar

10 Bitki bakım işlemlerinin
yapılması.

X X X X X
Konya Büyükşehir
Belediyesi, İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü ve 
Okullar

11
Öğrencilere ve velilere 

tohum yetiştiriciliğini aşama 
aşama gösterilmesi.

X
Konya Büyükşehir
Belediyesi, İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü ve 
Okullar

12
Fide yetiştiriciliği eğitimin 

verilmesi ve fide dikimlerinin 
gerçekleştirilmesi.

X

Konya Büyükşehir
Belediyesi, İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü ve 
Okullar

13 1. hafta serginin
gerçekleştirilmesi.

X
Konya Büyükşehir
Belediyesi, İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü ve 
Okullar

14

Toplanan ürünlerle beraber 
sosyal sorumluluk kapsa-
mında huzurevi, aşevi vb. 

yerlere ziyaretler gerçekleş-
tirilmesi.

Konya Büyükşehir
Belediyesi, İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü ve 
Okullar
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Şehirleşen beton yığınlarına mahkum 
insanlar olarak yaşıyoruz. Caddeler, 
sokaklar, binalar, betonlar insanoğlu-
nu hapsetmeye çoktan başladı. İklimler 
değişiyor, hava kirleniyor, sel baskınları 
gerçekleşiyor vb. pek çok olumsuzluk 
bizleri sıkıştırmaya devam ediyor. Ve in-
san her şeyi olduğu gibi tüketmeye de-
vam ediyor.

Bu bir savaş, bir yandan doğanın yeni-
leme çabası, bir yandan da insanların 
bunu tüketme savaşı. Elimizde baltalar, 
elektrikli testereler, bitip tükenmeyen 
isteklerimiz ve  orantısız güç gösterimiz.  
Bir ağacın gölgesinden çok beton yığınla-
rının gölgesi. Bunun için doğaya ve sevgi-
sine her zamankinden fazla ihtiyacımız 
var.

Doğa sevgisini içselleştiren nesiller ye-
tiştirmek için geleceğimiz olan çocukla-
rın doğayı koruyabilmeleri ve öncelikle 
onu tanımaları ve sevmeleri gerekir. Di-
jitalleşen dünyanın etkisiyle küçük yaş-
tan itibaren doğaya yabancı bir şekilde 
büyüyen evlatlarımız içine kapanık, gele-
nek ve göreneklerimizden uzak, bireysel 
yeteneklerini fark edemeden körelmiş, 
sosyal ve doğal yaşamdan uzaklaşmış 
bireyler olarak yaşamlarını sürdürmek-
teler. Evlerinden dışarı çıkmadan sadece 
internet ortamında gezintiye çıkan, bil-
giye dokunarak ve gözlemleyerek ula-
şamayan yeni neslin, yakında buğdayın 
hangi ağaçtan yetiştiğini sorgulayacak 
duruma geleceği endişesini taşımakta-
yız. 

“YARIN ÖLECEĞİNİ DE BİLSEN BİR 
AĞACIN OLSUN.”

Ağaç doğanın dengesidir. Yağmurların 
zamanında ve düzenli yağmasına vesile-
dir.  Evimizin çatısından kapısına kadar, 
hayata göz açan çocuğun beşiğinden 
hayata veda eden bir ölünün tabutuna 
kadar hemen her şey ağaç ile işlenmek-
tedir. Doğanın akciğerleri olan ağacın 
faydaları saymakla bitmez. Gölgesinden 
meyvesine kadar, nefes aldığımız temiz 
hava yani oksijen, erozyon ya da toprak 
kaymasının önlenmesi, kuruyan bir ağa-
cın odun ya da kereste şeklinde kullanıl-
ması, ağaçların çevreye verdiği estetik 
güzellik, başta kuşlar olmak üzere çok 
sayıda hayvan türlerine barınak olması 
gibi sayılamayacak kadar faydaları bu-
lunmaktadır.

Ağaç dikmek yaşamaya dair yapılacak 
en güzel işlerden bir tanesi. “ Yarın Öle-
ceğini de Bilsen Bir Ağacın Olsun.” Ağaç 
dikmek toplumlara sağlığın yanında hu-
zur ve mutluluk getirdiği gibi, ülke ve 
çevre için güzel bir mirastır. Bir ülkede 
artan kuraklık, çölleşme, susuzluk gibi 
sorunlar varsa bunun en büyük nedenle-
rinden birisi de gerektiği kadar yeşil ala-
na sahip olunmamasıdır. Bundan dolayı 
ülkemizde devlet büyükleri, öğretmenler, 
anneler ve babalar el ele verip okul ça-
ğından itibaren çevre bilincini aşılama 
eğitimleri verilmektedir. 

Konya İnsan Mektebi Projesi’nin Kültür 
Davamız kısmında yer alan “Okulumda 
Bir Ağacım Var” faaliyetine dâhil olan 
her çocuk kendi fidanını yetiştirme de-
neyimi yaşayacak. Böylece çocukların 
doğayı korumak için gereken farkındalı-
ğı kazanmaları konusunda önemli adım-
lar atılmış olacaktır.

KÜLTÜR DAVAMIZ
OKULUMDA BİR AĞACIM VAR

Faaliyetin Gerekçesi
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Her çocuğun ağacı sevmesi ve ağaç 
bakımını öğrenebilmesi adına Dünya Or-
mancılık Günü olan 21 Mart günü Konya 
genelindeki okullarca fidan dikimi ger-
çekleştirilecek. 

Bu kapsamda;

a. Konya geneli tüm ilçelerden birer 
şube müdürü “Okulumda Bir Ağacım 
Var” projesinden sorumlu olarak belirle-
necek.

b. Şube müdürleri ilçe genelinde faali-
yetten sorumlu ekibini kuracak.

c. İlçe millî eğitim müdürlüklerince ilçe 
belediyeleri ile ağaç dikim alanı ve dikile-
cek fidanların temini ile ilgili görüşmeler 
gerçekleştirilecek.

d. İl geneli tüm okulların katılımıyla 
ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

e. Faaliyetlere tüm okulların katılması 
sağlanacak.

f. Öğrenciler diktikleri fidanların büyü-
me takibini ve bakımlarını yapacak.

g. Faaliyet kapsamında gerçekleştirilen 
ağaç dikim görüntüleri Konya İl Millî Eği-
tim Müdürlüğü irtibat platformunda pay-
laşılacak.

h. Gerçekleştirilen faaliyetle ilgili mem-
nuniyetin ölçülmesi adına faaliyet öncesi 
ve sonrasında anketler uygulanacak.

Doğal yaşamdan uzaklaşmış çocuklarımızı tekrar doğa ile buluşturup çevresinde 
olup bitenlerden ve canlılardan haberdar etmek; canlıların yaşama hakkının ve on-
ların yaşamımızda olmazsa olmazımız oldukları bilincinin evlatlarımızda oluşmasını 
sağlamak maksadıyla çalışmamız gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin Yöntemi

Faaliyetin Amacı
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Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak
Faaliyetler O
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İş Birliği Yapılacak Kurum

1
Konya geneli tüm ilçelerden birer

şube müdürünün “Okulumda Bir Ağacım  Var” 
faaliyeti sorumlusu olarak belirlenmesi.

X Konya İl Millî
Eğitim Müdürlüğü

2
Şube müdürlerinin ilçe genelinde faaliyetten 

sorumlu olacak ekibi kurması.
X İlçe Millî

Eğitim Müdürlüğü

3
İlçe millî eğitim müdürlüklerince ilçe belediyeleri ile 
ağaç dikim alanı ve dikilecek fidanlar noktasında 

görüşmelerin gerçekleştirilmesi.
X

İlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri ve
İlçe Belediyeleri

4
Faaliyet öncesinde anket uygulanması. X İlçe Millî Eğitim

Müdürlükleri

5 İl geneli tüm okulların katılımıyla ağaç dikiminin 
gerçekleştirilmesi.

X İlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri

6 Gerçekleştirilen faaliyetle ilgili memnuniyetin 
ölçülmesi adına faaliyet sonrası test uygulanması.

X İlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri

7
Anket sonuçlarının raporlaştırılması. X X İlçe Millî Eğitim

Müdürlükleri

8 Faaliyet kapsamında gerçekleştirilen ağaç dikim 
görüntülerinin Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

irtibat platformunda paylaşılması.

X İlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
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Eğitim, hayat boyu devam eden bir 
süreçtir. Çocuk gelişiminin bütün-

cül olarak ele alınması gerektiği anla-
yışıyla eğitim ve öğretim süreci sadece 
ders saatleriyle sınırlandırılmamalıdır. 
Okulun gerçek hayatın bir parçası olabil-
mesi, eğitsel süreçlerin ders saatlerinde 
olduğu kadar ders saatleri dışında da 
gerçekleştirilmesiyle mümkündür. Ço-
cuk için okul, hayat sahnesinin kritik bir 
ögesidir. 

 Toplum içerisindeki bireyler 
birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç, 
bireylerin aralarında iletişim kurmasını 
gerektirir. Bu iletişimde, insanların kılık 
kıyafetlerini, davranışlarını toplum ku-
rallarına göre şekillendirmesi önemli bir 
gerekliliktir. Nezaket ve görgü kuralları 
ülkenin uygarlık seviyesinin de bir gös-
tergesidir. Bu kurallar, bireylerin kaba ve 
bencil düşüncelerden kurtularak diğer-
lerine karşı davranışlarını hizaya çek-
mesini ve insanların aralarında gelişen 
ilişkileri daha sağlıklı bir düzeye getir-
mesini mümkün kılar. 

Toplum üyeleri arasındaki dayanışma 
kültür ortaklığına bağlıdır. Bu nedenle de 
kültürün, toplumun ve toplumsal düze-
nin bekası için korunması gerekmekte-
dir. Kültürel değişme hemen hemen her 
toplumda çeşitli şekillerde insanların, 
toplumların etkileşmesi sonucu mey-
dana gelmektedir. Tarih boyunca belirli 
evrensel değerlere ve bunları da koru-
yan bir kültüre sahipken bugün birtakım 
değerler unutulmuş; teknoloji, nüfus yo-
ğunluğu, çok kültürlülük, televizyon ve 
tüketim odaklı mesajlar kültürel yozlaş-
maya sebep olmuştur.

Kültürel değerlerin yozlaşmaya uğ-
raması sahip olunan dilin, ahlaki de-

ğerlerin, örf ve adetlerin yozlaşmaya 
uğraması demektir. Kültür ve içinde ba-
rındırdığı unsurlar bir toplumu ayakta 
tutan değerlerdir. Bu değerlerin yozlaş-
maya uğraması ve yok olması, toplumsal 
düzenin bozulması ve giderek toplumun 
yok olması anlamına da gelmektedir. Bu 
açıdan kültürel değerlerin korunması 
gerekmektedir. 

Ev, sokak, dijital ortamlar ve okul bir 
bütün olarak düşünülmelidir. Sokakta, 
tramvayda, parkta bahçede vb. hemen 
her yerde gözle görülür bir kabalık, vur-
dumduymazlık kol geziyor. Pek kimse de 
bundan şikâyetçi görünmüyor. İnsanlar 
kaba ve nezaketsiz olduklarını fark etmi-
yorlar. Giderek nezaketten, zarafetten, 
duygudan uzaklaşan, kabalaşan; vefa, 
dürüstlük, güvenilir olmak gibi temel 
insani özellikleri önemsemeyen, insan-
ların sayısının arttığı bir toplumda yaşa-
maya başladığımız için böyle bir çalışma-
ya ihtiyaç duyulmuştur. 

Geleceğimize yön verecek vizyonumuz, 
müfredatı bilgiden beceriye, beceriden 
görgüye taşımayı hedeflemektedir. 2023 
Eğitim Vizyonu’nun Konya uygulama-
sı olarak Konya İnsan Mektebi Kültür 
Davamız kapsamında Zarif Yaşam Sa-
natı Projesi geliştirilmiştir. İlimizin kül-
tür öğelerini kişilerde içselleştirmek; 
öğrenci, öğretmen ve velilerde bilinç 
oluşturmak, milletimizce tüm dünyaya 
kazandırdığımız evrensel değerlere top-
lumumuzun yabancılaşmasını önlemek 
öncelikli görevimizdir. 

    “Sükût, incelik, edep ve zarafet insanı her gittiği yerde sultan yapar.” Hz. Mevlâna

KÜLTÜR DAVAMIZ
ZARİF YAŞAM SANATI

Projenin Gerekçesi
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Günlük hayatta davranışlarımızı belli 
görgü kurallarına göre şekillendirmemiz 
sosyal düzeni sağlamamızı kolaylaştırır. 
Görgü ve zarafet kuralları eğitimi, toplum-
da uyulması gereken nezaket kurallarını 
yaşam biçimi hâline getirmenizi amaç-
lamaktadır. Görgü ve nezaket kuralları 
eğitimiyle toplumun düzenini sağlayarak, 
bireylerin kaba ve bencil düşüncelerden 
kurtularak insanlara karşı davranışlarını 
düzeltmesini, insani ilişkilerin daha sağ-

lıklı bir düzeye getirilmesini planlamakta-
yız. Çocukların ve gençlerin aile, okul ve 
toplum içinde saygın, öz güveni yüksek, 
iletişime geçtikleri herkes tarafından ör-
nek gösterilecek başarılı bireyler olmala-
rına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Görgü ve zarafet kuralları başarıya 
giden yolun biletidir, nezaket sosyal ya-
şamda bir gerekliliktir, iş yaşamında bir 
etikettir.

Görgülü ve sorumluluk sahibi, kendi 
kültürünü özümseyen diğer kültürler-
den haberdar olan bir toplum yetiştir-
mek için sanatsal ve kültürel faaliyetler-
le toplumun uygarlık seviyesine katkıda 
bulunulacaktır. 

Eğitimin temelinde “şefkatle insan ye-
tiştirmek” olduğu asla göz ardı edilme-
den öğrenme ortamları hayatın canlı-
lığını taşımalıdır. Tüm çocuklarımızın 
bilimsel düşünme, tutum ve değerleri 
kademelerine uygun olarak içselleştire-
bilecekleri, bilgiden ziyade görgü temelli 
bir müfredat anlayışı benimsenmelidir.

Projenin Amacı
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Projenin Faaliyet ve Zaman Planı

 Yapılacak Faaliyetler

Şu
ba

t

M
ar

t

N
is

an

M
ay

ıs

H
az

ira
n

İş Birliği Yapılacak Kurum

1 Okullarda afişlerle görgü ve zarafet farkındalığı 
oluşturulması.

X X X X X İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü,
Tüm Okullar

2
 Görgü ve zarafet kurallarının ders içi ve ders dışı 

etkinliklerle öğrencilerde kalıcı davranış hâline 
getirilmeye çalışılması.

X X X X X Tüm Okullar

3 Görgülü ve zarif davranan sınıflar uygulaması 
başlatılarak her ay “Zarif Sınıf”ların seçilmesi. X X X X X

Tüm Okullar

4 Okullar tarafından öğretmenler için kurslar
düzenlenmesi.

X X X X X İl Millî Eğitim Müdürlüğü,
Tüm Okullar

5 Okul öncesinden liseye kadar tüm öğrencilerimiz 
tarafından trafikte görgü kuralları konulu etkinliklerin 

gerçekleştirilmesi.
 X X   Tüm Okullar

6
Öğrencilere kişisel bakım ve temizlik, güzel konuş-
ma gibi hasletleri kazandırmak için okulda ve okul 

dışında etkinlikler yapılması.
X X X X X Tüm Okullar

7
Okul öncesi ve ilkokulda nezaket ile ilgili dramala-

rın hazırlanması.
  X   Tüm Okullar

8
Peygamber Efendimizin “zarif” şahsiyetinin ör-

nekliğinin öğrencilere yansıtılması için aile katılımlı 
programlar yapılması.

X X X X X
Tüm Okullar

1. Okullarda afişlerle görgü ve zarafet 
farkındalığı oluşturulacak.

2. Görgü ve zarafet kuralları ders içi ve 
ders dışı etkinliklerle öğrencilerde kalıcı 
davranış hâline getirilmeye çalışılacak.

3. Görgülü ve zarif davranan sınıflar uy-
gulaması başlatılarak her ay “Zarif Sınıf”-
lar seçilecek.

4. Okullar tarafından öğretmenler için 
kurslar düzenlenecek. Düzenlenecek 
kurslar aşağıdaki gibidir:

- Diksiyon ve Güzel Konuşma Kursu
- Beden Dili Kursu
- İletişim Becerileri Kursu
- Yaşam Becerileri Kursu

- Öfke Yönetimi Kursu
5. Okul öncesinden liseye kadar tüm 

öğrencilerimiz tarafından trafikte görgü 
kuralları konulu etkinlikler gerçekleştiri-
lecek.

6. Öğrencilere kişisel bakım ve temizlik, 
güzel konuşma gibi hasletleri kazandır-
mak için okulda ve okul dışında etkinlik-
ler yapılacak. 

7. Okul öncesi ve ilkokulda nezaket ile il-
gili dramalar hazırlanacak.

8. Peygamber Efendimizin “zarif” şahsi-
yetinin örnekliğinin öğrencilere yansıtıl-
ması için aile katılımlı programlar yapıla-
cak.

Projenin Yöntemi
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