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İLKYAR MERAKLI BİLİM ELÇİLERİ PROJESİ
Proje Motivasyonu:
Okullar kıymetli öğretmenlerimizin emekleriyle her zaman hayattır.
Dersler biter, ama bahçeye gelir çocuklar oynamak için...
Çocuklara satranç turnuvası düzenleyen, içinde yer alan,
çocuklarla oynayan öğretmenler tanıdık...
Tiyatro çalışmaları, antremanlar yaptıran öğretmenler...
Dersler biter çocuklar okulun kütüphanesine koşar. Kütüphane sürekli açıktır.
Bunu mümkün kılan öğretmenlerin,
kütüphaneci öğrencilerle kütüphaneyi akşama kadar
açık kalmasını sağladıklarını dinledik.
Dersler biter, “ödül odası” devreye girer.
Ödül odasına her gün farklı 10 öğrenci seçilir.
Ödül odasında akşama kadar çay kaynar.
Ödül odasında 8. sınıflar sınava hazırlanır...
Ödül odası genellikle öğretmenler odasıdır...
Çocuklar başka bir heyecanla çalışır...
Her gün farklı bir öğretmen rehberlik yapar...
Böyle okullar gördük.
Okullar böyle hayat olur...
Servislerle Köylerine Taşınan Öğrenciler,
son zil çaldıktan sonra bir telaş içindedirler.
Ya servis henüz gelmemiştir beklerler.
Ya da erken gelen servis biran önce okuldan ayrılmak ister.
Okulda bir iki şey yapma telaşında olan, sona kalan çocuklar aranır hep...
Bu güzel çocuklar için okul bitmiştir;
onlar için okul hayat olamaz...
Hayat köydedir.
Hangi kaynak,
hangi mekân ve
hangi iletişim ortamı
bu güzel çocukların eğitim motivasyonunu arttırabilir?

Amaç: Çağdaşlarıyla eşit olmayan koşullarda yarışmak durumunda kalan eğitim
için taşınan köy çocukları uzaktan eğitim sürecine geçilmesi ile daha dezavantajlı
bir duruma itilmiştir.
Taşınan köy çocukları için
kaynaklara erişimlerini sağlamak, etkileşimlerini arttırmak ve
“dijital eşitsizliği”, kısacası eğitimdeki eşitsizliği bir parça azaltmak amacıyla
geliştirilen “Meraklı Bilim Elçileri” (MBE) projesi ile öğrencileri taşınan
köylerdeki çocukların motivasyonlarının canlı tutulması ve özgüvenlerinin
güçlü kılınması amaçlanmaktadır.
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Araç: Köydeki öğrencilerin ortak
ölçüde, ilkokulda, köy odasında)
Tübitak Dergileri, Tübitak Popüler
Kitapları, Test Kitapları, Okuma
Kitapları, Sözlükler, Spor
Malzemesi gerekli yazılımlar
yüklü Bilgisayar/Tablet,
internet paketi, masa üstü
deney setleri, zeka oyunları,
öncesi malzemeleri

(salgın izin verdiği
kullanımı için
Bilim

okul
gibi

destekler
sağlanacaktır.
Koordinasyonu
Bilim Elçileri

seçilen Meraklı
sağlayacaktır.

Meraklı Bilim Elçileri diğer çocukların kaynaklara erişimi için Kütüphaneci gibi,
internette araştırma yapacak arkadaşlarına Bilişimci gibi koordinasyonu
sağlayacaktır. Ayrıca MBE’lere yönelik hazırlanacak programlar tablet/bilgisayar
MBE’ye gönderilmeden ve/veya gönderildikten sonra yüklenecek ve bu
programlarla çeşitli konularda öğrenmesi ve köyündeki çocuklara öğretmesi
hedeflenecektir. Ayrıca tablet/bilgisayar üzerine müfredat programına destek
olabilecek yazılımlar bulunması planlanmaktadır. MBE’ye görevlerine yönelik
dokümanlar hazırlanacak, ayrıca yönderi kendisine uygun zamanlarında destek
verecektir. Her çocuğa bir yönder atanacak ve çocukların programlarla ve/veya
bilgisayarla ilgili sıkıntılarında ve/veya kullanımını takip etmek için bu yönderler
ilgilenecektir.. Bu yıl (2020-21) 6. sınıflardan, kendi başına çalışma motivasyonu
ve disiplini yüksek, okul başarısı ve davranışlarıyla öğretmenlerinin övgüsüne
sahip olan bir öğrenci seçilecektir. 8. sınıfa geçen MBE elçiliği 7. sınıftaki koşullara
uygun arkadaşına devredecektir.
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Beklenen Kazanımlar: Özgüven, çeşitli konulardaki okuryazarlığın, akranları
arasında işbirliğini geliştirilmesi, kitap okuma sevgisi kazandırmak, basılı ve
elektronik kaynaklardan bilgiyi edinme ve doğru olarak paylaşma becerilerini
geliştirmek, eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmak.

Etki Alanı: Öncelikle 81 ilden, 3G iletişimi olan köylerden birer öğrenci seçilmesi
amaçlanacaktır. Projeye maddi desteğin yetersiz kalması durumunda uygulama lise
ve üniversite giriş sınavlarında en başarısız olan illerden başlacaktır. Maddi
desteğin fazla olması durumunda 81 il tamamlandıktan sonra başarının düşük
olduğu illerden 2. taşımalı köye destek başlanacaktır. Köydeki ilkokul ve lise
öğrencilerine de destekler planlanmaktadır.

Ekip: Yönderler Eğitim Fakültesi öğretmen adayları ve ILKYAR’ın gönüllüleri
arasından seçilecek ve gönüllülük esasında çalışacaklardır. Yönderler MBE’lere
rehberlik ederek etkinlikleri yürüteceklerdir. Teknik destek ekibi çocuklara
yazılım ve donanımla ilgili sorunlarını çözümleyeceklerdir. Projenin takibini,
etkinlik içeriklerini ve raporlamasını
izleme,
değerlendirme ekibi
gerçekleştirecektir.
Eğitimciler projenin
bütününde yer
almaktadır.

Takvim: Projeyle
ilgili kampanyanın
yılbaşında sona
ermesi ve ilkbahar
döneminde de projenin
başlaması
planlanmaktadır.
Projenin süresi 18
aydır. Projenin
işlerliğini
başarıyla sağlayan köylerde öğrenci sayısının uygun olması durumunda projenin
sürmesi öngörülmektedir. Projenin uygulamasının ilk önce 8 ildeki köyde pilot
olarak en kısa sürede başlanması ve çıkabilecek sorunlara çözümlerin üretilmesi
hedeflenmektedir.

Projenin Devamı: Okulların Akademik takvimi, mevsim, salgın, çocukların
heyecanı, köydeki çocukların sayısı ve dağılımı, ilkokulun veya köy odasının
bulunması gibi imkânlar neticesinde çeşitli alt projeler eklenerek çocukların
gelişimlerini sürdürmesi planlanmaktadır. Bu amaçla iletişimin canlı tutulmasına
önem verilecektir. Salgının hafiflemesiyle köylerde yüz yüze görüşmeler de projede
öngörülmektedir.
Sağlanan kaynakların artarak MBEM, Meraklı Bilim Elçileri Merkezinin (veya
odasının) tüm köy çocuklarına hizmet vermesi en büyük hayalimizdir.

Bütçe: Her bir köy için proje süresince yapılacak tüm harcamaların tutarının bin
doları geçmemesi planlanmaktadır. Bir köyün desteklenme bedeli bin dolardır.

İletişim: ilkyar.yonetim@gmail.com www.ilkyar.org.tr
çocuklarımız, ilk göz ağrılarımız, ilk yar’larımız
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