MİNİK ÖĞRETMENLER
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Dolu dolu bir Eylül projesi sürerken geçtiğimiz hafta izlenim yolluyamadık. Bu
akşam Eylül projesinden bahsetmeyi planlıyorduk ki, “Minik Öğretmenler”
projemizin belgeleri akmaya başladı... Çok sevdiğimiz projelerimizden biri. Okul
öncesi çağındaki, hatta 1 ve 2. sınıf öğrencilerinin dahil olduğu gruplara öğretmenlik
yapıyor 7’den 8’e geçen, okumayı seven öğrenciler... Amaç okulun korkulacak bir yer
olmadığını, ağlayarak değil severek, koşarak okula gelmeleri. Çocuklar yaz boyunca
televizyona teslim olmadan şiirler okunuyor, resimler yapılıyor, uçurtmalar uçuyor,
hikayeler okunuyor, bulmacalar, oyunlar; 40 gün boyunca güzel bir yaz okulu
yaşanmış oluyor...

Ülkemizin her bir köşesinde Minik Öğretmenlerimiz iş başındaydı... Onların
raporlarını da paylaşacağız, gerçekten çok güzeller... Ama şimdi 2 fotoğraf
paylaşıyoruz... Fotoğraflar Şırnak Güçlükonak’tan geliyor... Tepelerin arasından
Dicle akıyor. Biraz tursitik resim gibi olacak, tam sayfa yayınlasak da, o güzelliği
hissetmek mümkün değil... Heleki fotoğrafın çekildiği arka tepelerdeki jeolojik
yapıyı görseniz, bu zamana kadar görmemiş olmanıza hayıflanırsınız... Ancak bu
güzelliklerden daha güzeli çocukların, öğrencilerin güzelliği.... Böyle bir doğada
tablete, cep telefonlarına ve AVM’lere mahkum olmamış çocuklar herşeyin,
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insanlığın en doğal
haliyle saf tertemiz
ve bir o kadar
güzeller ve o kadar
akıllılarki... Çok
güzel şeyler
başaracaklar, hem
sevgili Minik
Öğretmenlerimiz,
hem de minik ilk
yar’larımız...
Desteklerinize çok
teşekkür ediyor,
selam sevgi ve
saygılarımızı
sunuyoruz.
İLKYAR

Şırnak Güçlükonak
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Nasıl Yardım Edebilirsiniz?
1. İLKYAR’larımızın geleceğine güzellikler katmak, onlara bir
kitap hediye etmek, belki anısını yaşatmak istediğiniz bir
büyüğünüz, bir yakınınız için kitaplık kurulmasını
desteklemek, belki de daha fazlası için aşağıda bilgileri
sunulan hesaplar aracılığıyla bağış yapabilirsiniz.
Hesap Sahibi
: İLKYAR
Türk Lirası Hesabı (IBAN)
: TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Avro (Euro) Hesabı (IBAN) : TR92 0006 4000 0024 2293 5074 26
Dolar Hesabı (IBAN)
: TR91 0006 4000 0024 2293 5762 17
Türk Lirası Hesabı (IBAN) (*) : TR46 0006 2000 3030 0006 2994 01
(*) ilk 3 hesap İş Bankası ODTÜ şubesinde,
son hesap Garanti Bankası Boğaziçi Üniversitesi şubesinde açılmıştır.
Önemli Not: Bağışınızın açıklama kısmına “Adınızı, Soyadınızı, E-posta ve/veya
Cep telefonu numaranızı” yazmanızı önemle rica eder, desteğiniz için teşekkür ederiz.
ABD’den bağışlarımızı TPF aracılığı ile topluyoruz.
formu e-posta ile adresinize yollanıyor. Bir
düzenli bağış için bağlantı adresi: -yeni adres-

... Vergi iadesi
defalık veya
-

https://www.classy.org/campaign/İLKYAR/c164385

2. E-postalarınızda www.İLKYAR.org.tr bağlantı
izlenimlerimizi arkadaşlarınızla paylaşarak
İLKYAR’ın tanınırlığını arttırabilirsiniz.
Arkadaşlarınızın e-posta adreslerini bizlere
(İLKYAR.yonetim@gmail.com) göndererek üyelik
sistemimize dâhil olmalarını ve bu
izlenimleri
almalarını
da
sağlayabilirsiniz.
Önemli
Not:
İLKYAR
izlenimlerindeki
ve
resmi
sitesindeki resimlerin izinsiz
kullanılmadığını
hatırlatır,
göstereceğiniz hassasiyet için
teşekkür ederiz.
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vererek,

