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This School is Ours

Kıymetli Okuyucularımız,

Ülkemiz eğitim seviyesi OECD 
verilerine göre her geçen gün daha 
yüksek seviyelere ulaşmaktadır. Gele-
ceğimizin en büyük yatırımı olan eği-
tim- öğretim, kalite ve hizmet standart-
ları olarak yükselmekte ve hitap ettiği 
kitle genişlemektedir. Bu da bizleri her 
gün daha iyiye ve daha güzele ulaş-
ma konusunda sorumlu kılmaktadır. 
Aldığımız bu sorumlulukla Yenişehir 
Namık Kemal Ortaokulu olarak 2015 
yılından itibaren Tübitak, E-twinning, 
Erasmus projeleri hazırlanmakta ve 
projeleri hayata geçirmek için çalış-
maktayız.

Geçtiğimiz yıllarda ülkemiz komşularından Suriye’de meydana gelen iç 
karışıklıklar sonucu milyonlarca insan zorunlu olarak vatanlarını terk ederek 
değişik ülkelere mülteci olarak yerleşmek zorunda kaldı. Mazlumun ve ihti-
yaç sahiplerinin daima yanında olan ülkemiz, canlarını kurtarmak üzere her 
şeyini geride bırakan Suriyelilere şefkat elini uzatarak onları bu zor durum-
dan kurtarma görevini üstlendi. Fakat mülteci nüfusunun ani ve hızlı artışı 
ülkemizde olduğu gibi okulumuzda da bazı sorunları beraberinde getirdi. 
“Herkes İçin Daha Kaliteli Eğitim” sloganı ile yola çıkan kurumumuz 2016 
yılında eğitim – öğretimde yaşanan mülteci sorunlarına çözüm üretmek ve 
AB örneklerini yerinde gözlemleyerek uygulamaları kendi eğitim sistemimize 
taşımak adına “This School İs Ours” (Bu Okul Hepimizin) isimli Erasmus K1 
Projesine imza attı. 

Eğitimde fırsat eşitliği temelinden yola çıkılarak oluşturulan projemiz 
okulumuz ve ilimizde birçok yeniliğin öncüsü oldu. Daima yenilikçi, sürekli 
gelişimi hedefleyen ve proje temelli bir okulda çalışmaktan gurur duymakta-
yım. Projemizin hazırlanmasında emeği geçen başta Okul öncesi öğretme-
nimiz M.Didem ERSOY, Rehber öğretmenimiz Zehra ÇOKGÜNLÜ, Bilişim 
Teknolojileri Öğretmeni Türkay ARPACIK ve proje çalışmalarında yer alan 
diğer bütün öğretmen arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. Siz değerli 
okuyuculara da en içten saygı ve sevgilerimi sunarım.

       İsmail ŞENGÜL 
       Okul Müdürü
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Bu Okul Hepimizin

PROJENİN GEREKÇELERİ

Okullarımıza gelen mülteci öğrencilerin okula 
uyumu ve entegrasyonu

Mülteci öğrencilerimizin okul içinde ve toplumda 
yaşadıkları sorunlar

Okulumuzda bu öğrencilerimize yaklaşım tarzı 
konusunda uzman bir personel bulunmaması

PROJENİN AMAÇLARI

Mülteci öğrencilerin entegrasyonu 
için kullanılan yöntem ve teknikleri 
öğrenmek

Sınıf ve okul içerisinde nasıl 
davranılması gerektiği ile ilgili 
davranış yetkinliği kazanmak

Aile çalışmalarını izlemek ve bilgi 
sahibi olmak

Öğretmenlerimize değişik bakış açıları kazandırmak 

Herkes için kapsayıcı ve bütünleştirici bir eğitim ile eşit hak ve özgürlüklere 
sahip bireyler yetiştirmek temel amacımızdır.
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PROJE ORTAKLARIMIZ

İspanya Madrid 

Lopez De Santiago Consultores S.L

12 kişinin katılacağı 10 günlük
Göçmen Eğitimi ve Entegrasyonu 
Konulu Kurs Faaliyeti

Avusturya Viyana

OVS Grundsteingasse

12 kişinin katılacağı 5 günlük
İşbaşı Gözlem Faaliyeti
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Bu Okul Hepimizin

PROJE HAZIRLIKLARI

PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Proje bilgileri okuldaki öğretmen arkadaşlarımızla bir toplantı 
gerçekleştirilerek paylaşılmıştır. Projenin gerekçesi , amaçları hakkında bilgi 
verilmiştir. 

Proje katılımcı belirleme komisyonu 
oluşturulmuştur.

Projede yer alan ortaklarla ilgili 
bilgiler verilip hareketliliklere 12’şer  
kişinin katılacağı açıklanmıştır.

Komisyonun yapacağı sınava 
göre hareketliliklere katılacak 
öğretmenlerimiz belirlenmiştir.
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Katılımcı Belirleme Komisyonun ve İl MEM ARGE’nin ortaklaşa 
belirlediği tarihte katılımcı belirleme sınavı yapılmıştır. Sınav sonucuna göre 
hareketliliklere katılacak öğretmenlerimiz belirlenmiştir.

Katılımcılar belirlendikten sonra, hareketliliklere katılacak kişiler için 
önce uçak bileti , pasaport, yurtdışı çıkış izin işlemleri , sigorta işlemleri 
hazırlıklarına başlanmıştır.

Ayrıca Yenişehir HEM tarafından İngilizce yeterliliği bulunmayan 
katılımcılara 120 saatlik kurs açılıp kursa devamları sağlanmıştır.



8

Bu Okul Hepimizin

İSPANYA/MADRİD 1. HAREKETLİLİK
KURS FAALİYETİ

Bilgilendirme Toplantısı

Hareketlilikle ilgili yapılacaklar, 
kurs faaliyet planı, risk durumları 
konulu toplantı gerçekleştirildi.

GÖÇMEN EĞİTİMİ VE ENTEGRASYONU KONULU
KURS FAALİYETİ

• Pisa Nedir?

• İspanya Ve Singapur Eğitim 
Sistemi 

• Öğrenme Güçlüğü Ve Göç

• Sınıf Yönetimi Becerileri

• 21. Yüzyılda Öğretim 

• Geleneksel Öğretimde Alternatif Pedagojik Öğrenme
• Montessori

• Öğretmede Planlama Nedir?

Konularında öğretmenlerimizin yetkinliğinin, bilgisinin ve becerisinin en üst 
seviyeye çıkartılması amaçlanmıştır.
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Bu Okul Hepimizin

YENİŞEHİR İLÇE MEM PROJE BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI

İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Kamil            
ÇELEBİYILMAZ’ı ziyaret 
edip proje bilgilerimizi 
paylaştık. Aynı zamanda 
yaptığımız hareketlilikle 
ilgili katılımcılar deneyim-
lerini aktardılar.
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PROJE OKUL FAALİYETİ TÜRKÇE KURSU

Kurs ile öğrencile-
rimizin Türkçe okuma 
ve yazma becerilerini 
geliştirmek hedef-
lenmiştir. 2016/2017 
eğitim öğretim yılında 
6 ay boyunca devam 
eden kurs faaliyetini 2 
Türkçe Öğretmenimiz 
gerçekleştirmiştir.
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PROJE OKUL FAALİYETİ 

SPORTİF FAALİYET

Okulumuz spor salonun-
da yapılan sportif faaliyet ile 
öğrencilerimizin uyumunu 
ve kaynaşmasını sağlamak 
amaçlanmıştır.

Yapılan faaliyete okulu-
muzda bulunan mülteci öğ-
renciler de katılmıştır.Yapılan 
faaliyete katkılarından dolayı 
Beden Eğitimi Öğretmenleri-
mize teşekkür ederiz.
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Bu Okul Hepimizin

PROJE OKUL FAALİYETİ

TÜBİTAK BİLİM FUARI

4006 tübitak bilim fuarın-
da okulumuz mülteci öğrencisi 
Mustafa Hanifi projesini ser-
giledi.Tübitak Bilim Fuarında 
öğrencimize danışmanlık yapan 
Fen ve Teknoloji öğretmenleri-
mize teşekkür ederiz.

Danışman öğretmenleri-
mizden Özcan ÖZDOĞAN

Öğrencilerimiz ve Mustafa 
Hanifi....
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PROJE OKUL FAALİYETİ

GEM ZİYARETİ

Projemiz kapsamında 1. hareket-
liliğimiz olan İspanya/Madrid de 
aldığımız kurstaki deneyimlerimizi 
paylaşmak ve bilgi alışverişinde 
bulunmak amacıyla Mezitli 2 Nolu 
Geçici Eğitim Merkezi ziyaret edil-
miştir.
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AVUSTURYA / VİYANA 2. HAREKETLİLİK
İŞBAŞI GÖZLEM FAALİYETİ

Bilgilendirme Toplantısı

Hareketlilikle ilgili yapılacaklar, 
kurs faaliyet planı, risk durumları 
konulu toplantı gerçekleştirildi.

İŞBAŞI GÖZLEM FAALİYETİMİZ

Avusturya Viyana ‘da 13. böl-
gede 34 farklı dilin konuşulduğu 
Ovs Grundsteingasse İlkokulunda 
gerçekleştirdiğimiz İşbaşı gözlem 
faaliyetimizde çeşitli toplantılar 
yaptık. Aynı zamanda okulu ve 
sınıfları gözlemleme fırsatı bulduk.

Kurum Müdürü Petra Müller 
İle “Okul ve Eğitim Sisteminin 
Tanıtımı” toplantımızı gerçekleş-
tirdik.
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Montessori Pedagogu Tatja-
na Tomic Obradovic ile “Çoklu Dil 
Eğitimi” üzerine toplantı gerçekleş-
tirdik.
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İSPANYA / MADRİD KÜLTÜREL GEZİLER
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AVUSTURYA / VİYANA KÜLTÜREL GEZİLER
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PROJE YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETİ

OKUL VE iL BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Okulumuz öğretmenleri-
ne proje faaliyetlerini içeren 
sunum gerçekleştirildi.

Yaygınlaştırma faaliyeti 
olarak Mersin Merkez İlçe-
lerinde bulunan her okuldan 
bir öğretmenin katılımıyla 
Yenişehir Şevket Pozcu Ana-
dolu Lisesinde proje sunumu 
gerçekleştirildi.
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PROJE SONUÇLARI / KAZANIMLARI

Proje sonucunda katılımcılarımız;
• Hareketliliklerde gidilen ülkelerin eğitim sistemlerini inceleyerek yeni    

deneyimler kazanmıştır. 
• Mülteci öğrenciler için sınıf içinde uygulanan yöntem ve teknikler ile ilgili 

yeni bakış açıları kazanmış ve bunları yerinde gözlemleme fırsatı bul-
muşlardır.

• Hareketliliklerde aynı zamanda hayatı farklı pencerelerden yorumlama 
becerisi kazanmıştır.

• Yabancı dil becerileri ve yeterlilikleri artmıştır.
• Farklı kültürleri tanıyarak kültürler arası iletişim becerileriyle çok kültürlü 

ortamlarda çalışma deneyimi elde etmişlerdir.
• Mülteci öğrencilerin aileleri ile ilgili yapılan çalışmaların neler olduğu ile 

ilgili yeni kazanımları olmuştur.
• Mülteci öğrencilerin uyumunu ve entegrasyonunu sağlamak adına okulda 

ve sosyal hayatta yapılan çalışmaları yerinde gözlemleyerek mesleki ve 
bireysel becerilerini geliştirmişlerdir.

• Öğrencilerle iletişim sorunun çözümünde yapılması gereken en temel 
faaliyetin onların güvende olduğunu hissettirme olduğu ve öğrencilerimi-
zin Türkçe okuma yazma becerilerinin en kısa zamanda en üst seviyeye 
çıkarmak gerektiğini görmüşlerdir. 

• Okul, aile, öğrenci işbirliğini en üst seviyeye çıkartıp öğrencilerimizin ve  
ailelerinin sorunlarını en aza indirgeyerek onların mutlu olmasının sağ-
lanması gerektiğini görmüşlerdir.

Proje ile bir çok alanda kendini yenileyen ve geliştiren öğretmenlerimiz; 
kazandıkları deneyimlerini okulda uygulayarak projenin amaçlarına ulaşma-
sı için çalışmaktadır.


