ilk yar'larimizin sevgili dostlari,
yaz gelirken ilk yar'larimiza yonelik hazirladigimiz
iki guzel proje ile sevgilerinizi yolluyoruz...
En az 7 bin cocuga...
Bogazicindeki arkadaslarimiz gunlerdir ugrasiyorlar,
tatilden once hepsinin ellerine ulassin diye..
Bu projedeki destekleriniz
gelecek sene icin bize daha fazlasini yapmamiz icin
isaret olacaktir... Projeleri duyanlar nicin bin minik ogretmenimiz
yok demislerdi... Nicin olmasin?
Keske sizlere daha guzel raporlar hazirlamak icin zaman
harcayabilseydik, onlarin seslerini, siirlerini dinletebilseydik...
Bu guzel projelerin parcasi olmanizi diliyor
desteklerinize cok tesekkur ediyor,
Selam Sevgi ve Saygilarimizi yolluyoruz...
ILKYAR

MİNİK ÖĞRETMENLER PROJESİ 2017
Köy çocuklarının gelişimini ve eğitimini destekleme amacıyla kurulan İLKYAR, “Minik
Öğretmenler” projesi ile köy çocuklarının yaz döneminde serbest kalabildikleri zamanın bireysel
gelişime dönüşebilmesini amaçlamaktadır. Bu yıl 4.sünü gerçekleştireceğimiz Minik Öğretmenler
Projemizde 120 Minik Öğretmenimiz'e ve köylerindeki 1200 minik öğrenciye ulaşmayı
planlıyoruz.
Projenin hedef kitlesi, okul öncesi çağındaki çocuklar ve 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileridir. Minik
Öğretmenler'imiz ise 7. sınıftan 8’e geçen, ilköğretimi bitiren; veya liseli öğrencilerden başarılı,
istekli ve yaz tatilini köyünde geçirecek öğrencilerden seçilir.
Minik Öğretmenler'imiz, İLKYAR’ın onlara gönderdiği etkinlik malzemelerini* kullanarak,
köyünde bulunan toplam 10 minik öğrencisiyle (okul öncesi, 1., 2., ve 3. sınıf) birlikte 40 gün
boyunca çeşitli etkinlikler yapar ve minik öğrencilerinin gelişimine katkıda bulunarak hep birlikte
keyifli ve eğitici bir yaz tatili geçirmelerini sağlar.
Bir Minik Öğretmenin etkinlik paketinin toplam tutarı 100 TL’dir.
Yapacağınız her 100 TL’lik destek ile birer Minik Öğretmen’imizin bu deneyimi yaşamasına
katkıda bulunabilirsiniz.

Ceritler Ortaokulu Kiraz/İzmir

Kırlı Ortaokulu Perşembe/Ordu

Borsa İstanbul YBO Gürpınar/Van

Hasangazi Ortaokulu Ulukışla/Niğde
*

Etkinlik malzemelerinin içinde, kalemler, boyalar, defterler gibi kırtasiye malzemelerinin yanında;
çeşitli oyunlar, Bilim Çocuk dergileri ve minik öğretmen ve öğrencilerinin yaşlarına uygun okuma
kitapları bulunmaktadır.

İLKYAR Hesabı: Garanti Bankası Boğaziçi Şubesi

İBAN No:......…

İLKYAR Hesabı: İş Bankası ODTU Şubesi (4229) 706968 TL Hesabı: TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Bağışlarınızın açıklama kısmına “Minik Öğretmenler Projesi” ya da “MOP” yazmayı unutmayınız.
İLKYAR 40 senedir sürekli kitap alan bir kuruluş olarak ülkemizde en büyük kitap indirimini almaktadır.
www.ilkyar.org.tr İLKYAR'ı takip etmek ve her hafta izlenimleri okumak için isterseniz ilkyar.yonetim@gmail.com
adresine e-postanızı bildirmeniz yeterlidir.

TATİL KİTAPLARI PROJESİ 2017
Köy çocuklarının gelişimini ve eğitimini destekleme amacıyla kurulan İLKYAR,
“Tatil Kitapları” projesi ile köy çocuklarının yaz boyunca kitap okumalarını
sağlayıp, geri döndüklerinde sınıflarında bir kitaplık oluşturmalarını
amaçlamaktadır. Bu proje sayesinde, çocuklar kitaplarını bitirdiklerinde
birbirleriyle değişip yaz tatili boyunca daha da fazla kitap okuma fırsatına sahip
olacaklardır. Bu yıl 2.sini gerçekleştireceğimiz Tatil Kitapları Projemizde 26 Köy
Okulu’na, yaklaşık 5500 adet kitap göndermeyi planlıyoruz.
Okullara gönderdiğimiz kitaplar anasınıfından orta okul 8. sınıfa kadar bütün
sınıflara hitap etmektedir. Kitaplarımız uzman arkadaşlarımızca seçilmiş olup,
hepsi ayrı ayrı sınıf seviyelerine uygun içerikte kitaplardır.
Köy okullarındaki çocuklarımız, İLKYAR’ın onlara gönderdiği kitapları okuyarak
ve bitirdikten sonra birbirleriyle değişerek çok çeşitli kitaplar okuma fırsatını
yakalamaktadırlar. Çocuklarımız hep birlikte keyifli ve eğitici bir yaz tatili
geçirirken,
okullar açıldığında ellerindeki kitaplarla bir sınıf kitaplığı kurmuş olurlar.
Katkıda bulunacağınız her 7 TL,
köy okulunda okuyan çocuklarımız için 1 kitap demektir.

İlk yar’larımıza gönderdiğimiz kitaplarımız yeni kitaplardır,
yayınevlerinden indirimli olarak alınmaktadır.
İLKYAR Hesabı: İş Bankası ODTU Şubesi (4229) 706968 TL Hesabı: TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Bağışlarınızın açıklama kısmına “Tatil Kitapları Projesi” ya da “TK” yazmayı unutmayınız.
İLKYAR 40 senedir sürekli kitap alan bir kuruluş olarak ülkemizde en büyük kitap indirimini almaktadır.
www.ilkyar.org.tr İLKYAR'ı takip etmek ve her hafta izlenimleri okumak için isterseniz ilkyar.yonetim@gmail.com
adresine e-postanızı bildirmeniz yeterlidir.

