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ÖNSÖZ

Eğitimde fırsat eşitliğinin, özellikle ilkokul ve ortaokul kademelerindeki
öğrencilerimizin sosyo-ekonomik gelişmişliklerinin geleceklerine olan büyük etkisinin
farkındayız. Bu sebeple özellikle sosyo-ekonomik durumu yaşıtlarının altında olan
öğrencilerimize el uzatmayı ve bilhassa akademik anlamda kendilerini geliştirmek
istediğimiz öğrencilerimizin gelecek neslin teminatı olmaları yolunda her daim
yardımcıları olmalıyız. İhtiyaçları olan her türlü malzemeye zamanında
ulaşabilmeliler. Bizler de eğitim-öğretimi her anlamda canlı, dinamik tutmalıyız. Bu
düşünceler ışığında üniversitemizin fırsat verdiği destek ile Gönülden Gönüle
Projesini gerçekleştirmekten hayli sevinç ve gurur duymaktayım.
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ÖZET

Projenin amacı ; bir grup öğrenciyle (20) Fen Bilimleri dersi hakkında sohbet etmek,
etkileşimde bulunmak, onlara soru çözüm etüdü yapmak ve sınıf düzeylerine uygun
kırtasiye desteğinde bulunmaktır. Bunun için öncelikle projenin gerçekleştirileceği
okul, sınıf düzeyi, sınıf, gün ve saat planlaması yapılmıştır. Bunun için
sosyo-ekonomik düzeyi projenin amacına uygun olan bir okul olan Ahmet Yesevi
İmam-Hatip Ortaokulu seçilmiştir. Okul Müdürüne bilgi verilerek uygun gün ve saat
ayarlaması yapılmıştır. Özellikle Liseye Geçiş Sınavına hazırlanmaları sebebiyle 8.
sınıf öğrencileri seçilmiştir. Ve 8. öğrencilerine uygun kırtasiye alışverişi yapılmış,
malzemeler etüd öncesi dağıtılmıştır.

Kırtasiye malzemelerinin içeriği -her öğrenciye birer adet verilmek üzere- aşağıdaki
gibidir :

- 20 ‘li Fen Bilimleri denemesi
- 7 ‘li Tüm dersler LGS denemesi
- Not defteri
- Uçlu kalem
- Uç
- Silgi

Malzemeler her öğrenci için ₺50 olacak şekilde düzenlenmiş ve poşetlenmiştir.
Malzeme alındıktan sonra fatura hem belge olarak hem e-fatura şeklinde alınmıştır.
Malzemeler, poşetlenmiş ve üzerlerine “Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık
Projeleri tarafından desteklenmiştir.” bildirisi yapıştırılmıştır.

Anahtar kelimeler : Fen Bilimleri, öğrenci, kırtasiye, etüd
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MATERYAL VE YÖNTEM :

Araştırmanın Türü :

Bu çalışma bir Toplumsal Duyarlılık Projesi ‘dir.

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman :

Proje 05.04.2021 tarihinde Ahmet Yesevi İmam-Hatip Ortaokulu ‘nda
gerçekleşmiştir.

Gönülden Gönüle Projesi ‘nin Uygulanışı :

Gün ve saati belirlenen projeyi gerçekleştirmek üzere 05.04.2021 / 11.00 ‘da
belirtilen okula gidilerek öncelikle proje hakkında Okul Müdürüne detaylı bilgi verildi.
Daha sonra Fen Bilimleri öğretmeni ile tanışılıp birlikte sınıfa gidildi.

Öğrencilerle tanışarak Gönülden Gönüle projesinin amacı öğrencilerle paylaşıldı.
Üniversitemizin desteğiyle yapıldığı belirtildi. Devamında öğrencilerle sohbet edilerek
Fen Bilimleri dersi hakkında fikirleri, duygu ve düşünceleri dinlendi. Sonrasında onlar
için temin edilen malzemeler dağıtıldı. Dağıtılan Fen Bilimleri denemesinin önceden
belirlenen konularla ilgili soruları öğrencilere birlikte çözüldü. Onların etkin katılımları
sağlandı. Renkli bir atmosferde gerçekleşen proje, ders sonunda fotoğraflar
çekilerek, vedalaşarak bitirildi.

Bu proje, Toplumsal Duyarlılık Projeleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin
desteğiyle hayata geçirilmiştir.
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Proje Uygulamasına Ait Görseller
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SONUÇLAR :

Gönülden Gönüle projesi planlandığı gibi hayata geçirilmiştir. Proje gerek maddi
gerek manevi yönden amacına ulaşmıştır. Bu, öğrencilerin samimiyetle verdikleri
tepkilerden, teşekkürlerinden ve gözlerindeki ışıktan anlaşılmaktaydı. Öğrencilere
büyük bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. Yalnızca hediyelerini alıp mutlu
olduklarını dile getirmediler. Daha iyi çalışıp güzel yerlere gelecekleri konusunda da
söz verdiler. Onların yanı sıra Okul Müdürü ve Fen Bilimleri dersi öğretmeni de proje
için teşekkür ettiler.

Umarız, bunun gibi sayısız proje ile çocukların dünyası güzelleşir. Bizler de
öğrencilerimizin hayatlarına dokunur ve onlarla nice güzel anılar biriktiririz.
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