Samsun Büyükşehir
Belediyesi Eğitim
Parkı

Çocuklarımız dayanışmanın, toplumsal tepkinin ve sosyal adaletin
yerleşmesi için neler yapılabileceğini eğlenceli bir aktivite ile tartıştı.

Odessa’dan Misafirler TEGV’de
Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Ukrayna’daki Odessa kenti
arasındaki kardeş şehir işbirliği nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin
davetlisi olarak Samsun’a gelen Odessa Chernomorsky (Karadeniz)
lisesi öğretmenleri Belediye yetkilileri ile birlikte Samsun Büyükşehir
Belediyesi Eğitim Parkımızı ziyaret ettiler. Parkımızı ilgiyle gezen
okul müdürü, idarecileri ve öğretmenlerden oluşan 22 kişilik grup,
faaliyetlerimiz hakkında bilgi aldı. Misafirlerimiz ardından çocuklarımız
ve gönüllülerimizle birlikte Düşler Atölyesi’nde Ebru çalışmasına
katıldılar.

Zonguldak
Ayten-Maksut
Çavdar Çaycuma
Öğrenim Birimi
Sergiye gidiyorum, Kütüphaneyi Tanıyorum
Çaycuma Öğrenim Birimimizden 23 çocuğumuz ve gönüllüler
yaz etkinlikleri kapsamında Çaycuma Kültür Sanat Merkezi’nde
açılan organik ürünler sergisini ziyaret etti. Cam kırıkları, dal
parçaları, bakliyatlar gibi atık malzemelerden yapılan sanat eserleri
çocuklarımızın çok ilgisini çekti. Serginin ardından aynı binada yer
alan İlçe Halk Kütüphanesi’ne de giren çocuklarımız değişik kitapları
karıştırma fırsatı buldular.

Başak Şenliği’ne TEGV Standı ile Katıldık
Bahar ve yazın gelişini kutlamak için Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Ziraat Fakültesi tarafından her yıl düzenlenen Başak Şenliği’ne
Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkımız da bir stant kurarak katılarak
gönüllü arama-bulma çalışmalarında bulundu. 2 Haziran tarihinde
gerçekleşen şenliğe; Van Valisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü,
Rektör Yardımcıları, Öğretim Görevlileri, STK’lar, Üniversite öğrencileri
ve Van halkı katıldı. Şenlik, Parkımızın halk oyunları ekibinin gösterisi ile
başladı. TEGV standında ikram edilen Van’ın yöresel lezzetlerinden olan
kavurga büyük ilgi gördü.

Aygaz-1
Ateşböceği
Atık Malzemelerden Yeni Tasarımlar
Çevre bilinci oluşturmak, atık malzemeleri tanımak ve
değerlendirmek amacıyla 29 Haziran’da Aygaz-1 Ateşböceğimizde
gerçekleşen “A(r)tık Olsun Katık” etkinliğinde çocuklar yaratıcılıklarını
ve hayal güçlerini konuşturdu. Evlerinden kullanılmayan atık
malzemeler getiren çocuklar, İnternet’te önceden belirledikleri
tasarımlar ile ilgili araştırmalar yaptılar. Atık malzemeler gönüllüler
tarafından tasnif edildikten sonra yapılacak olan tasarıma uygun
şekilde ilişkilendirildi ve ortaya kullanılabilir ev eşyaları, oyuncaklar,
giyim eşyası, tablo, heykel, robot, örtü, takı ve kaplama amaçlı
malzemeler çıktı. Çocuklar tarafından atık malzemelerden yaratılan
ürünler önümüzdeki günlerde sergilenecek. Sergi duyurularını ve
afişleri de kendileri hazırlayan ve dağıtan çocuklarımız, bu proje ile
toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyorlar.

Etkinlik Noktalarımızdan
Haberler - Eylül 2012
Ankara Semahat –
Dr. Nüsret Arsel
Eğitim Parkı
TEGV Kurumlararası Dragon Festivali’nde Yarıştı
9-10 Haziran tarihlerinde Ankara Mogan Park’ta gerçekleşen ve
Türkiye’nin en geniş katılımlı kurumsal spor organizasyonu olan Dragon
Festivali’nde bu sene Ankara Semahat-Dr. Nüsret Arsel Eğitim Parkımız
da yer aldı. Şimdiye kadar 668 takım, 14.696 yarışmacının katıldığı
ve dünyanın en büyük üç festivalinden biri olan Dragon Festivali’nin
Türkiye ayağı, 5. yılını 5 farklı şehirde düzenlenen yarışlarla kutluyor.
Vakfımızın Ankara’daki Semahat-Dr. Nüsret Arsel Eğitim Parkı ve
Ankara Mamak Öğrenim Birimi gönüllüleri de güç birliği yaparak
yarışmada kürek çekti. Dereceye girmeseler de gönüllülerimiz enerjileri
ve neşeleriyle festivale renk kattı.
TEGV takımı ayrıca, festivalin açılış organizasyonundaki Dragon
Dans ve Dragon Güzellik Yarışmalarındaki performansıyla da alkış
topladı.

Van Feyyaz Tokar
Eğitim Parkı
Çocuklarımız Ezilenler İçin Ortak Çözüm Ürettiler
Kikiriki Gençlik Forumu ve Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları 18
Temmuz tarihinde Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkımızdaki çocuklarla
bir tiyatro atölyesi gerçekleştirdiler. “Ezilenlerin Tiyatrosu” adlı atölye
çalışması kapsamında çocuklarımız sosyal sorunlara değinen oyunlar
yazıp sahnelediler. Enteraktif bir ortamda sahnelenen gösteride
izleyiciler de oyuna katılarak aile içi şiddet, ayrımcılık ve kadın
erkek eşitliği gibi konularda nasıl çözümler üretilebileceğini tartıştı.

Antalya Suna-İnan
Kıraç Eğitim Parkı
Çocuklar Suna-İnan Kıraç Müzesinde!
Suna-İnan Kıraç Eğitim Parkımızın çocukları gönüllü ağabey
ve ablaları ile birlikte Yaz Etkinlikleri kapsamında 6 Temmuz’da

Antalya’daki Suna-İnan Kıraç Müzesi’ni gezdiler. Birçoğu ilk kez bir
etnografya müzesini ziyaret eden çocuklar, özel efektler eşliğinde
Kaleiçi yaşamından kesitler sunan müzede; Türk kültürünün misafir
kabulü, kahve ikramı, damat tıraşı ve kına gecesi gibi geleneklerini
ilgiyle izlediler. Çocuklar, müze bahçesinde yer alan Ortodoks
Kilisesinde sergilenen seramikleri, eski meslekleri canlandıran
maketleri ve birçok tarihi eseri de görme şansına sahip oldular.

İstanbul Ferit
Aysan Eğitim Parkı
Spor Şenliği
27 Mayıs’ta Ferit Aysan Eğitim Parkımızda düzenlenen Spor
Şenliğinde 150 çocuğumuz 30 gönüllü eşliğinde değişik spor
dallarında yarıştılar. Yüzme yarışları ile başlayan şenlik, kapalı spor
salonunda sırasıyla basketbol yarış istasyonu, kısa bir basketbol
müsabakası ve atış turnuvası ile devam etti. Yarışmaya katılan
çocuklarımız madalyalarını aldıktan sonra bahçede hazırlanan ebru,
bileklik ve yüz boyama stantlarında eğlenceli bir gün geçirdiler.

İzmir Evka-2
Öğrenim Birimi
Çocuklarımız Antik Kent’te
Evka-2 Öğrenim Birimimizin çocukları, Yaz Etkinlikleri kapsamında
Smyrna Agora Antik kentini ziyaret etti. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Akın Ersoy’un desteğiyle
kazı alanını ziyaret eden çocuklar, kazı çalışmalarına katılarak arkeoloji
hakkında bilgi topladılar. Gezi sırasında alanda arkeologlara sorular
soran çocuklar, gün ışığına çıkarılmış eserlerden çok etkilendiler.

Sayan, İl Kültür Turizm Müdürü Ziver Kaplan, Kastamonu ve Çevre
İlleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Kurşunlu
Han Otel Müdürü, çevre okulların müdür ve öğretmenleri de dahil
olmak üzere birçok davetli katıldı. 200 çocuğumuz ebru çalışması, yüz
boyama, pamuk şeker stantlarında, ikram ve müzik eşliğinde kendileri
için hazırlanan aktivitelere katılarak eğlenceli bir gün geçirdiler.

çocuklarımız gönüllüler eşliğinde drama oyunları oynadı. Sahne
çevresine kurulan stantlarda ise çocuklar Ebru, resim ve ritim
çalışmalarına katıldılar. AVM ziyaretçilerinin ilgi ile izlediği şenlik TEGV’i
Mersin halkına tanıtmak için güzel bir fırsat oldu.

Rize Pazar
Öğrenim Birimi
Mardin Midyat
Öğrenim Birimi
AVM’de Kapanış Şenliği
Mardin Midyat Öğrenim Birimimizin yaz etkinlikleri 19 Temmuz’da
Mid-Gros Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen bir şenlik ile sona erdi.
Şenlikte çocuklarımız Flamenko dansı gösterisi yaptılar, ayrıca Ebru
çalışması, resim boyama gibi etkinliklerle keyifli vakit geçirdiler. AVM’ye
kurulan TEGV standında şenlik alanına gelen misafirlere Vakfımızın
tanıtımı yapıldı.

Kastamonu
Sepetçioğlu
Öğrenim Birimi
Mukaddes Akay
Etkinlik Merkezi
Yıl Sonu Sergisi ve Şenliği Göz Kamaştırdı!
Kastamonu Sepetçioğlu Öğrenim Birimimizin 1 Haziran’da
gerçekleşen yılsonu şenliğine Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet

Eğlen, Öğren, Hijyen Okullarda!
Rize Pazar Öğrenim Birimimiz Eğlen, Öğren, Hijyen etkinliğini
ilköğretim okullarındaki çocuklarla buluşturdu. Rize’nin Pazar ilçesinde
bulunan Ahmet Mesut Yılmaz İlköğretim Okulu ve Fındıklı ilçesinde
bulunan Sümer İlköğretim Okulu’nu ziyaret eden gönüllülerimiz
birinci kademedeki çocuklarla birlikte Eğlen, Öğren, Hijyen etkinliğini
gerçekleştirdi. Bu çalışma sonunda okul idareleri, öğretmenler ve
çocuklar hem TEGV’i tanımış oldular, hem de eğlenerek öğrendiler.

Ankara Mamak
Öğrenim Birimi
Geri Kazanım Şenliği
Ankara Mamak Öğrenim Birimimizin gönüllüleri, çocukları ve aileleri
3 Haziran’da Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri’nde gerçekleşen
Geri Kazanım Şenliği’ne katıldılar. Çevre sorunlarına dikkat çekmek
amacıyla organize edilen şenlikte çocuklarımız origami, ebru, mozaik
atölyelerine katıldılar, uçurtma yapıp, çanta boyadılar. Özgürce
çimlerde oyun oynayan çocuklar, günün sonunda Pinhani konseriyle
coştular.

Giresun Öğrenim
Birimi Aysel ve
Mesut Taftalı
Etkinlik Merkezi
Çocuklar Çorapların Hikayesini Öğrendiler
Giresun Öğrenim Birimimizin 19 Temmuz’da Akın Çorap
Fabrikası’na düzenlediği gezide çocuklarımız günlük hayatımızda
vazgeçemediğimiz giysilerimizden olan çoraplarımızın nasıl tasarlanıp
üretildiğini yerinde görüp inceledi. Fabrikada çocuklarımızı karşılayan
görevli, çocuklara üretim safhalarını tek tek gösterip bilgi verdi.
Çocuklar da çorap üretimi, dağıtımı, fabrikanın kapasitesi gibi
konularda merak ettikleri soruları sordular.

Kocaeli Körfez
Öğrenim Birimi
Çocukların Bilim ve Teknoloji Kulübü Gezisi
Körfez Öğrenim Birimimizdeki yaz etkinlikleri kapsamında,
çocuklar hafta içi 4 gün etkinliklere katılırken Cuma günleri gönüllü
ağabey ve ablalarının eşliğinde gezilere katıldılar. Birim sorumlumuz
ve gönüllülerimiz gözetimindeki 25 çocuğumuz 13 Temmuz’da
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Kulübü’nü gezdiler.
Çocuklar hem kulübün nerede olduğunu, neler yapıldığını, nasıl
katılabileceklerini öğrendiler, hem de kulüpte çalışan yetkili ağabey ve
ablaları eşliğinde çeşitli deney ve uygulamalara katıldılar.
Çocuklar yaz etkinlikleri kapsamında ayrıca Darıca Faruk Yalçın
Hayvanlar Alemi ve Botanik Bahçesi ile Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi’ni
de görme fırsatı buldular.

Mersin
Öğrenim Birimi
TEGV Etkinlikleri Alışveriş Merkezi’ne Taşındı
Mersin Öğrenim Birimimizin 7 Temmuz’da Forum Alışveriş
Merkezi’nde düzenlediği şenlik ile TEGV etkinlikleri sokağa taşındı.
AVM yönetiminin desteği ile merkezin orta alanına kurulan sahnede

Siirt Kurtalan
Öğrenim Birimi
Sokakta Ebru Şenliği
Siirt Kurtalan Öğrenim Birimimiz çocuklara Ebru sanatını öğretmek
ve sevdirmek için Kurtalan Saklıkent Pastanesi’nin ev sahipliğinde
bir etkinlik düzenledi. Mahalledeki tüm çocuklara açık olan etkinlikte
çocuklar hem ebru çalışmaları yaparak hoşça vakit geçirdiler, hem de
TEGV ile tanışmış oldular.

Bursa
Öğrenim Birimi
Yazın Çocuklara Eğlenceli Geziler
Bursa Öğrenim Birimimiz Yaz Etkinlikleri kapsamında çocuklarla
eğlenceli geziler düzenledi. 6 Temmuz’da Tofaş Arabaları Müzesi’ndeki
oyuncak sergisini gezen çocuklarımız, anne ve babalarının oynadığı
oyuncakları gördüler, atlıkarıncaya binerek gönüllerince eğlendiler.
20 Temmuz’da ise MEB Yıldırım Belediyesi Eğitim ve Bilim Merkezi
Cacabey Planetaryumu’na düzenlenen gezide çocuklar bir girdabın
içine girerek üç boyutlu uzayda yolculuk yaptılar. Dev bir kürenin içinde
süper boyutlu derinliklere dalan çocuklar evreni eğlenerek keşfettiler.

