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 Öğrencilerimiz günlerinin büyük bir kısmını okulda 

geçirmektedirler. Okuldan geriye kalan bir kaç saatin de derse 

ayrılması talep edilmektedir. Bu durumda ise çocuklarımızın 

kendilerine ayırabilecekleri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri 

zamanları kalmamaktadır.  

 

Bununla birlikte çoğu öğrencimizin yoğun şekilde dersle geçen bir 

günün ardından, evlerinde 1 saatlik bir çalışmayı dahi yapmadıkları 

anlaşılmaktadır. Evlerde geçirilen zamanın çoğu televizyon, 

bilgisayar oyunları, akıllı telefon gibi alanlarda geçirilmekte ve 

gençlerimizin enerjileri ile potansiyelleri verimsiz olan bu 

uğraşlarla kaybolup gitmektedir. Bu kısır döngüden kurtulmak 

amacıyla    birbirleri   ile   ilişkili  üç   proje   çalışmasından  oluşan  

“3 Adım Projeleri” hazırlanmıştır. 

 

 Projelerimizin birincisi, tüm aktörlerinin katılımları ile eğitimde 

çok daha etkin bir iklimin oluşturulmasını, örnek eğitim 

uygulamalarının yaygınlaştırmasını ve öğrencilerimizin sorunlarını 

tespit ederek, çözmeyi hedefleyen “Çocuklarımız İçin Hep 

Birlikte” projesidir.  

 

 İkinci projemiz, evde ödevlerin ardından 1 saatlik günlük tekrarın 

yapılmasını amaçlayan ve ceza ya da korkutma yerine teşvik etmeyi 

amaçlayan “Günde 1 Saat Tekrar ile Sen de Yapabilirsin” 

projesidir. Bu iki proje ile bir taraftan eğitimde başarı arttırılırken 

diğer taraftan öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirebilmeleri 

açısından hayati olan boş zaman sağlanmış olacaktır.  
 



 Üçüncü proje olarak öğrencilerimizin kalan vakitlerini verimli 

alanlarda değerlendirmelerini hedefleyen “Bir Yetenek Aranıyor 

Projesi” hazırlanmıştır. Proje ile öğrencilerimizin yetenekli 

oldukları alanların tespit edilerek ilgili alanlara yönlendirilmeleri 

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yapılacak olan yetenek 

sınıflandırması ile “Genel Yetenek Gurupları” oluşturulacaktır.  

 

Böylece tüm öğrencilerimizin potansiyellerinin yetenekleri 

doğrultusunda değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca kendi 

alanlarında en yetenekli olan öğrencilerin katılımları ile “Özel 

Yetenek Gurupları” oluşturulacaktır. Özel Yetenek Gurubu 

öğrencileri halka yönelik çalışmalarda da bulunacaktır. 

 

 Projelerimiz bir taraftan okuldaki başarıyı güçlendirirken diğer 

taraftan öğrencilerimizi sosyal faaliyetlere yönlendirmesi ve 

yeteneklerinin değerlendirilmesine imkan sağlaması yönüyle hem 

velilerimizin hem de öğrencilerimizin beklentilerini 

karşılamaktadır.  Okul başarısını güçlendirmesinin yanında 

öğrencilerimizin yeteneklerinin de değerlendirilmesi yönüyle 

ülkemizin önemli bir ikilemine de çözüm sunmaktadır.  

 

Aynı zamanda her alanda ülkemizi gururlandıracak büyük 

yeteneklerin bulunması ve desteklenmesi açısından etkili olabilecek 

bir sistemi ortaya koymaktadır. 

 

 Çalışmamızın ilçe düzeyinde hazırlanarak ilçedeki şartları ve 

ihtiyaçları dikkate alan bir yaklaşımın ortaya konulması, 

projelerimizin diğer Kaymakamlıklarımızca da uygulanabilmesini 

kolaylaştırmakta ve bu şekilde ülkemizin en ücra köşelerinde 

bulunan öğrencilerimizin dahi yeteneklerinin tespit edilip, 

değerlendirilmesine imkan sağlamaktadır. Projelerimiz bu 

yönüyle de önemli bir potansiyele sahiptir.  



 


