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Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Eski
Arçelikliler Derneği tarafından, 22.09.2020

tarihinde başlattığımız tablet bağışı ve

uzaktan eğitimi kapsayan “Yeni Dünya”
projesi ile proje ortağı olan köy okullarımız

ve öğrencilerimiz ile uzaktan öğrenme

ekosistemini geliştirmeyi hedefliyoruz. Proje

kapsamı aşağıda listelenmiş olup, uygulama

süresi ve uygulanacak TEGV eğitim

programları okullar ve Yerel MEM' ler, okul

yönetimleri, öğretmenlerimiz ile birlikte

belirlenmektedir. Projede, Nisan 2021 tarihi

itibariyle 79 ilkokulda (44 köy okulu - 35

merkez okulu) 2.219 çocuğumuza tabletleri

dağıtılmış olup, toplamda planlanmış 

 3.990 tablet dağıtımı yapılacaktır.

Yeni Dünya Projemizde, bağışçılarımız

desteği ile sağlanan tabletler, belirlenen köy

okullarında okuyan çocuklara ulaştırıldı.

Çocuklarımız, TEGV' in uzaktan eğitim

programlarına katılmaya devam ediyorlar.

Proje dahilinde gönüllülerimizin desteğiyle

çocuklarımız 38.088 saat eğitim aldılar.

Yeni Dünya projemize katılan çocuklarımız,

gönüllülerimiz, velilerimiz ile ölçme ve

değerlendirme çalışmaları yürütüldü. 

 Uygulanan ön ve son testler sonucunda

çocuklarımızın ilgili eğitim programlarında

ve sosyal hayat içerisinde olumlu davranış

ve tutum değişikliği gösterdiği gözlemlendi.

Detaylı ölçme ve değerlendirme sonuçlarını

raporun ileriki kısımlarında okuyabilirsiniz.

Okullarından uzak kaldıkları bu dönemde

eğitimleri kesintiye uğramayacak olan

çocuklarımız, aynı zamanda, dijital olarak

donanımlı çocuklar olarak yetişeceklerdir.

Devam eden proje kapsamında sağlanacak

desteklerle, çocuklarımızı tabletle

buluşturmayı sürdüreceğiz.

PROJE ÖZETİ
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2.219*
Çocuğa
Tablet

Dağıtımı

79
İlkokul

38.088 Saat
Çocuk
Eğitimi

255 
Gönüllü

*Proje verileri 14 Nisan 2021 tarihi öncesine aittir.



Covid döneminde artan rehberlik hizmeti ve dijital eğitim

ihtiyaçlarına cevap vermek üzere TEGV’in Uzaktan Öğrenme

için özel olarak hazırladığı Sosyal Duygusal Öğrenme,
Matematik, STEM, Bilişim, İngilizce Konuşma Kulübü, 1.
Sınıflar Programı ve Okuma programlarını gönüllü TEGV

eğitmenleri aracılığı ile çocuklarımızla uzaktan eğitimde

buluşturmak. Programlarımız sınıf seviyelerine göre

hazırlanmıştır ve her program 1 hoş geldin saati ve 1

değerlendirme saati olmak üzere toplam 10 canlı oturum ve bu

oturumları destekleyen, çocukların kendi zamanlarında

tamamlayabileceği asenkron içeriklerden oluşur.

İşbirliği yapılan okullarda internet erişimi olan tüm çocuklara

tablet verilmesi. Daha sonra internet bağlatan ailelere de

talepleri doğrultusunda tablet dağıtılmaktadır. (Tabletler geri

alınmayacaktır.)
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PROJENİN KAPSAMI

ihtiyaçlarını konuşacağımız çalıştaylar yapmak. Onlarla

dünyadan iyi uygulamaları ve TEGV içeriklerini paylaşmak.

Öğretmenlerimizi uzaktan öğrenme ile ilgili

bilgilendireceğimiz, onlarla yeni teknolojileri ve çocukların

Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı

izlemek, paydaşlarımıza düzenli geri bildirim vermek.

En önemli farklılığımız uzaktan eğitim konusunda özel

eğitim almış sayıları 1000'i geçen deneyimli

gönüllülerimiz ile çocuklarımıza ulaşıyoruz.

Projenin ölçme değerlendirme uygulamalarını yapmak, raporu

hazırlamak.



16.10.2020

İstanbul Beykoz ilçesine bağlı Zerzevatçı ve Kılıçlı

köylerinin ilkokulunda okuyan 73 çocuğa tablet
dağıtımı gerçekleşmiştir.
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TABLET DAĞITIMLARI

Siirt Kurtalan İlçesine bağlı 1 köy ilkokulunda okuyan 12
çocuğa tablet dağıtımı gerçekleşmiştir. Aynı okulda okuyan

öğrencilerin aileleri, çocuklarının da uzaktan eğitim

faaliyetlerinden faydalanabilmesi için evlerine internet hattı

çektirmiş ve ikinci kez 11 çocuk için tablet dağıtımı

gerçekleşmiştir.

16.10.2020 – 01.02.2021

Van Gevaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva,

Van Gevaş Kaymakamı Hamit Genç’in makamını ziyaret

ederek, Van’ın Gevaş ilçesine bağlı 9 köy ilkokulu, 5

merkez ilkokulda okuyan 150 çocuk için tablet dağıtımı

gerçekleşmiştir.   

10.12.2020

Van Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler’in katılımıyla

72 çocuğumuza tablet dağıtımı gerçekleşmiştir.

16.12.2020



Şanlıurfa Harran ilçesine bağlı 4 köy ilkokulunda

okuyan 95 çocuğa tablet dağıtımı gerçekleşmiştir.

16.12.2020
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ilçesine bağlı 3 köy ilkokullarında okuyan 110 çocuğa tablet

dağıtımı gerçekleşmiştir. Şehitkamil ilçesine bağlı 1 köy

ilkokulunda okuyan 36 çocuğa tablet dağıtımı gerçekleşmiştir.

8-11-12 .01.2021    

Gaziantep Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ve

Şube müdürü Yılmaz Bozdere’nin katılımı ile Şahinbey

Mardin Savur İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Demir ve

İlçe Kaymakamı Bayram Türker’inde katılımıyla 1 köy

ilkokulunda okuyan 22 çocuğa tablet dağıtımı gerçekleşmiştir.

Aynı okulda okuyan öğrencilerin aileleri, çocuklarının da

uzaktan eğitim faaliyetlerinden faydalanabilmesi için evlerine

internet hattı çektirmiş ve ikinci kez 17 çocuk için tablet

dağıtımı gerçekleşmiştir.

19.01.2021 - 23.03.2021

24.03.2021 - 02.04.2021

Mardin Savur Kaymakamımız Sayın Muhammed KAYA ve İlçe

Milli Eğitim Müdürümüz Abdurrahim DEMİR’in katılımıyla

Mardin Savur ilçesine bağlı 4 köy okulunda okuyan 63 çocuğa
tablet dağıtımı gerçekleşmiştir.



Diyarbakır Ergani ilçesine bağlı 1 köy ilkokulunda

okuyan 32 çocuğa tablet dağıtımı gerçekleşmiştir.

26.01.2021
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18.02.2021 - 22.02.2021

Erzincan il Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ,Üzümlü İlçe Milli

Eğitim Müdürü Harun Yeşilbağ, Üzümlü ilçe Milli Eğitim Şube

Müdürü  Faruk Varol’un katılımıyla 7 köy ilkokulunda okuyan

95 çocuğa tablet dağıtımı gerçekleşmiştir.

23.02.2021 - 26.02.2021

Giresun Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye İlçe

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Espiye İlçe Milli

Eğitim Müdürü Ömer Karakayalı’nın katılımıyla 

 ilkokulda okuyan 262 çocuğa tablet dağıtımı

gerçekleşmiştir.

23.02.2021 - 26.02.2021

Hakkari il Milli Eğitim Şube Müdürü Sait Ediş ve Sabah

Saklı’nın katılımıyla 10 merkez ilkokulunda okuyan 149 çocuğa
tablet dağıtımı gerçekleşmiştir.



19.02.2021

Afyonkarahisar Derbent ilçesine bağlı 1 köy

ilkokulunda okuyan 22 çocuğa tablet dağıtımı

gerçekleşmiştir. 
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08.03.2021 - 13.03.2021 - 14.04.2021

İzmir Bornova, Çiğli, Bayraklı ilçelerine bağlı 9 merkez

ilkokulunda okuyan 249 çocuğa tablet dağıtımı

gerçekleşmiştir. 

16.03.2021

Mardin Midyat ilçesine bağlı 2 köy ilkokulunda okuyan 61
çocuğa tablet dağıtımı gerçekleşmiştir. 

Şırnak Cizre İlçesine bağlı 1 köy ilkokulunda okuyan 33 çocuğa
tablet dağıtımı gerçekleşmiştir. Aynı okulda okuyan

öğrencilerin aileleri, çocuklarının da uzaktan eğitim

faaliyetlerinden faydalanabilmesi için evlerine internet hattı

çektirmiş ve ikinci kez 34 çocuk için tablet dağıtımı

gerçekleşmiştir.

15.12.2020 - 25.01.2021



17.03.2021

Batman Merkez’e bağlı 2 köy okulunda okuyan 86
çocuğa tablet dağıtımı gerçekleşmiştir. 
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18.03.2021  - 19.03.2021  - 23.03.2021 

Siirt Pervari İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Sayın ve

Kenan Özcan’ın katılımıyla 3 köy ve 1 merkez ilkokulunda

okuyan 62 çocuğa tablet dağıtımı gerçekleşmiştir.

22.03.2021 - 25.03.2021

Ankara Etimesgut ilçesine bağlı 3 merkez ilkokulunda

okuyan 160 çocuğa tablet dağıtımı gerçekleşmiştir.

22.03.2021

Zonguldak Çaycuma ilçesine Saltukova Beldesine bağlı 1

ilkokulda okuyan 50 çocuğa tablet dağıtımı gerçekleşmiştir.

 



26.03.2021

Tekirdağ - Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin

Erdoğan’ın katılımıyla 1 merkez İlkokulunda okuyan 100
çocuğa tablet dağıtımı gerçekleşmiştir.
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12.03.2021  

İstanbul Beykoz ilçesine bağlı 1 köy okulunda okuyan 36
çocuğa tablet dağıtımı gerçekleşmiştir.

09.04.2021

Bursa  - Yıldırım ilçesi, Vakıf köyüne bağlı 1 köy

okulunda okuyan 111 çocuğa tablet dağıtımı

gerçekleşmiştir.

09.04.2021  

İzmir Bayraklı ilçesine bağlı 2 merkez okulda okuyan 16
çocuğa tablet dağıtımı gerçekleşmiştir.



Yeni Dünya projesi kapsamında İstanbul, Siirt, Gaziantep, Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Van,
Şanlıurfa, Afyon, Erzincan, Hakkari, Giresun, İzmir, Batman, Ankara, Tekirdağ, Zonguldak 
 illerinden 123 öğretmenimizle buluştuk. Eğitim teknolojilerini ve eğitim teknolojilerinde

kullanılan web 2.0 araçlarını konuştuğumuz bu etkinliklerde öğretmenlerimizle el ele teknolojiyi

ülkemizin farklı köylerine ulaştırmaya devam ediyoruz.

"Toplantı keyifli ve verimliydi.

 Çalışmalarınız ve emekleriniz için 

teşekkür ederiz."

Gaziantep G.K.

"Canva uygulaması süpermiş.

Storyboard uygulaması da öyle.

Bu uygulamaları yeni duydum.

Emeği geçen herkese teşekkür

ediyorum."

İstanbul A.Z.
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ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ



Öncelikle oğluma sağladığınız bu destek için çok teşekkür ederim.

Derslere katılmada zorluk çekiyordu. Oğlum sayenizde ders

saatlerinde hemen gönül rahatlığıyla derslerini görebiliyor. Çok büyük

faydasını görüyoruz tabletin. Oğlum derslerini daha aktif bir şekilde

işliyor. TEGV verdiği derslerde eğlenceli ve bilgili vakitler geçiriyor. Bu

sayede okul derslerinde daha keyifli ve daha güzel vakit geçiriyor, daha

aktif şekilde derslerine katılıyor. Bu yüzden dersleri anlaması daha

kolay oluyor. Bize bu desteği sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum.

Allah sizden razı olsun.

Öğrenci Velisi F.B - Van

Bu projenin bir parçası olduğum için TEGV ailesine ne kadar teşekkür

etsem azdır. Sizlerin vesilesiyle çocuklarımızın tablet sahibi olmaları

önce onları sonra aileleriyle bizleri çok mutlu etti. Tabletin dağıtıldığı

gün çocuklarımızın gözlerinin içinin güldüğünü fark ettik. Sizler en

büyük yatırımı insana yapıyorsunuz ve en önemli yatırımın insan

olduğunu bizlere gösterdiniz. Bizler bu vesileyle sizlerin projelerinin bir

parçası olarak elimizin gönlümüzün ve dualarımızın yettiğince sizleri

destekleyeceğiz.

Sınıf Öğretmeni C.Y - Gaziantep
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GERİ BİLDİRİMLER



Tableti aldığımda kendimi çok iyi hissettim.

Artık canlı derslerime kaçırmadan

katılabileceğim. Kardeşlerim de daha rahat

katılabilecekler. Bunun için çok mutluyum.

Bana bu hediyeyi verdikleri için çok teşekkür

ederim.  

Çocuğumuz M.A - 4.Sınıf - Van
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Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı çalışanları tarafından kızım

Şerife’nin eğitim öğretim görmekte olduğu okula tablet

dağıtımı gerçekleştirilmiştir. TEGV’ in kızımı çok mutlu

eden projesi sayesinde çocuklarımız tam katılım

sağlayarak ders başarılarını artıracaklardır. Öğrencilerin

derslerine düzenli bir şekilde katılmalarını sağlayacak

projeniz için kızım Şerife ve arkadaşları ve ailem adına

teşekkürlerimizi sunarız.

Öğrenci Velisi A.C - Gaziantep

11.01.2021 Pazartesi günü Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

çalışanları okulumuza ziyaret gerçekleştirmişlerdir. Bu ziyarette

öğrencilerimize tablet dağıtımı yapılmıştır. TEGV’in yapmış

olduğu bu proje sayesinde çocuklarımız derslerine eksiksiz

katılarak başarılarını artıracaklardır. Velilerimizden gelen dönütler

öğrencilerimizin çok mutlu olduğu, tabletlerini yanlarından

ayırmadıklarını ve derslerine düzenli

bir şekilde katılmaya başladıkları yönündedir. Yapmış olduğunuz

bu yardımlarınızdan dolayı velilerim, öğrencilerim ve okulumuz

adına teşekkürlerimi sunarım.

Sınıf Öğretmeni E.G - Gaziantep



Tabletleri verdiğiniz için çok teşekkür

ederim. Ben ve annem çok mutlu olduk.

Tabletler sayesinde canlı derslere daha kolay

girebileceğim. Ve daha başarılı olacağım.

Eğitim Gönüllüeri ve Gülşah Hocaya,

öğretmenine çok teşekkür ederim.

Çocuğumuz A.D - Mardin
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Merhaba, Hatice’nin tablet sayesinde derslere

katılması daha kolay oldu. Evde bilgisayar

tabletimiz olmadığı için çok zorlanıyoduk.Tablet

sayesinde okula olan motivasyonu arttı. Ders saati

geldiğinde artık daha heyecanlı.Tableti almasında

emeği geçen herkese ve TEGV’e çok teşekkür

ederim.

Öğrenci Velisi  - Gaziantep

 

Melek derste çok mağdur oluyordu.İki

kardeş daha var onlarla tek telefon sorun

oluyordu.Tableti olduğu için artık daha

mutluyuz.Çok teşekkür ediyorum.Bizi

düşünen birilerinin olması çok güzel bir

şey. Teşekkürler TEGV.

Öğrenci Velisi - Gaziantep
 



Hakkari - Merkez

Vali Orhan Işın 

İlkokulu

19 Ocak 2021

 

Van - Erciş

Adnan Menderes

 İlkokulu

16 Aralık 2020

Diyarbakır - Ergani

Selman İlkokulu

26 Ocak 2021

Siirt - Kurtalan

Gürgöze İlkokulu

16 Ekim 2020 

Şanlıurfa - Harran

Buldum İlkokulu

16.12.2020

 

Erzincan - Üzümlü

Gökbayrak İlkokulu

18 - 20 Şubat 2021

 

FOTOĞRAFLAR
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FOTOĞRAFLAR

Mardin - Savur

Başkavak İlkokulu

19 Ocak 2021

 

Şırnak - Cizre 

Dicle İlkokulu

15 Aralık 2020

Giresun - Espiye

Hasan Ali Yücel 

Ortaokulu

23 - 26 Şubat 2021

Ankara - Etimesgut 

Zekiye Güdüllüoğlu

 İlkokulu

22 - 23 Mart 2021

Gaziantep - Şahinbey

Burç İlkokulu

8-11-12 Ocak 2021

Mardin - Midyat 

Gülveren İlkokulu

16 Mart 2021
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UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI FOTOĞRAFLARI

TEGV' e 

Hoş Geldin

 Etkinliği

Okuyorum

Oynuyorum

Eğitim

Programı

İngilizce 

Konuşma Kulübü

Eğitim 

Programı
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UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI FOTOĞRAFLARI

Algo Dijital

Bilişim

Eğitim

 Programı

Sayıların

Dünyası 

Eğitim

 Programı

Gizli 

Hazinem

Eğitim 

Programı

Bilim 

Kafası

Eğitim 

Programı
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TEŞEKKÜR BELGELERİ VE MEKTUPLARI
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VELİ 

2021 yılı Şubat ve Mart ayları boyunca TEGV’ in Eğitim Uzmanları tarafından “Yeni Dünya Projesi”

kapsamında veliler ile telefon ile odak görüşmeler yapılmıştır. Çalışmaya Türkiye’nin farklı

bölgelerinden ve farklı şehirlerinden veliler katılmıştır.

Hane içerisinde yaşayan çocuk sayısı nedir? TEGV Eğitim Programlarını alan çocuğunuz/

çocuklarınız kaç yaşındadır?

Daha önce çocuğunuz uzaktan eğitimi aldı mı?

Çocuğunuza tablet verildikten sonra öğretmeni ile uzaktan eğitime başladı mı? Kendi sınıfı

ile günde kaç saat ders yapıyor?

Çocuğunuz günde ne kadar zamanını tablet ile geçiriyor?

Tabletten sonra çocuğunuzun hayatında olumlu ya da olumsuz ne gibi değişiklikler oldu?

Çocuğunuz TEGV in eğitim programına devam etti mi?

Çocuğunuz tableti kullanırken hangi konularda desteğe ihtiyaç duydu?

Tableti kullanırken ya da bağlanırken bir zorlukla karşılaştınız mı? Ne gibi zorluklarla

karşılaştınız?

Çocuğunuzun TEGV etkinliklerini almaya devam etmesini ister misiniz?

Eklemek istedikleriniz var mı?

Görüşme sırasında katılımcılara aşağıdaki sorular yöneltilmiştir:
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ODAK GÖRÜŞMELERİ

Hane İçerisinde Yaşayan Çocuk Sayısı Ve Uzaktan Eğitime Erişim

Hane içerisinde benzer yaş gruplarına yakın çocuklar yaşadığı ve çocukların genellikle uzaktan

eğitime telefonla katıldığı veya donanım yetersizliği sebebiyle hiç katılmadığı gözlemlendi.

Birden fazla kardeş olan hanelerde bir çocuk uzaktan eğitime telefonla katılırken diğer

çocukların katılmadığı ifade edildi. 

1 çocuğum var. Daha önce uzaktan eğitime erişim sağlamadı.( N. Ç )

3 çocuğum var. H. İkinci çocuğum. Daha önce uzaktan eğitime erişim sağlamadı.     

(D. K)

3 çocuğum var. A. 9 yaşında İ. 8 yaşında ve 1 yaşında bebeğim var. Öğretmen ders

veriyordu. Telefondan bağlanıyordu. İki çocuğum aynı zamanda olunca

çocuklardan biri ders dinleyemiyordu. ( G.E)

12, 10, 5 yaşında üç çocuğum var. Öğretmen ders veriyordu. Telefondan

bağlanıyordu. İki çocuğum aynı zamanda olunca çocuklardan biri ders

dinleyemiyordu. ( H.B )

7 çocuğum var. F. dördüncü çocuğum. 15, 13, 12, 9, 5, 3 yaşlarında ve  10 aylık. Dört

çocuğum eğitimleri izliyor. F. hariç diğerleri telefonda ders yapıyor. Hepsini

okutacağım ( H.C)

İki çocuğum var. 8 ve 10 yaşında. 8 yaşında olan Elif. Telefon bir tane olunca biri bir

gün diğeri bir gün bağlanıyordu ( Z.İ)

EĞİTİM PROGRAMLARI



Evet başladı. EBA’ ya da oradan giriyor artık. Sabah 7-12,

öğleden sonra da TEGV in etkinliklerine katılıyor. Allah

sizden razı olsun ( N. Ç )

Evet başladı. TEGV’ in etkinliklerine de başladı. Günde 6

saat ders yapıyor. Sonra TEGV in etkinlikleri başlıyor. (D. K) 

Canlı derslere girdi. Cumartesi ve Pazar etkinlik, hafta içi 3

saat etkinlik aldı. A. çok mutlu oldu. İ. şimdi telefondan

bağlanıyor. O da tablet istiyor ama dersleri aynı saatte

olduğu için ona veremiyorum. A. tableti kullanmaktan çok

mutlu. İ.’e tablet verilir mi? ( G.E)

Daha önce girmedikleri dersleri almaya başladılar. Çok

memnunuz, Allah razı olsun hepinizden. M. 5 saat etkinlik

alıyor. ( H.B ) 

Tablet hiç bırakmıyorlar, derslerde kullanıyor. Bir gün

kullanmadı elektrik yoktu. İlk dönem eğitim alamadı, şimdi

sayenizde alıyor. F. çok şanslı ( H.C)

Her gün katılıyorlar artık, günde 4-5 saat dersteler.

Tabletten önce cep telefonu 2 günde katılabiliyorlardı. ( Z.İ) 

TEGV | 23 YENİ DÜNYA

Tablet Alımı Sonrası Eğitime Erişim Durumu

Yeni Projesi kapsamında tabletlerini alan çocuklar EBA ve TEGV uzaktan eğitim programlarına

katılım sağladılar. 

    

Daha önce

girmedikleri

dersleri almaya

başladılar. Çok

memnunuz.

Tablet Kullanımı ve Uzaktan Eğitim Programlarının

Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Görüşmeye katılan veliler çocukların tablet alımı sonrasında derslerine olan ilgilerinin arttığını

ve mutlu olduklarını dile getirdiler. Daha önce canlı derse katılamamış çocukların, tabletler

aracılığıyla canlı derslere katılabildikleri gözlemlendi.  

Olumlu yönde oldu. Derslerine daha çok ilgi gösterdi. Çok mutlu oldu. Çok

sağ olun. (N. Ç )

Her şey olumlu oldu. Kendisi ait bir eşyası olması onu çok mutlu etti.

Derslerine daha çok çalışmaya motive oldu. (D. K) 

Çok mutlu çocuğum, her namazda size dua ediyorum. Benim okuma

yazmam yok, baba çalışıyor. A. mutlu, heyecanla bekledi. (G.E) 

Telefonla bağlanamıyorlardı, tabletten sonra düzenli girmeye başladılar.

Canlı ders hiç almadılar, sizi tabletten sonra gördüm. Öğretmeni çok iyi

biriydi.(H.B ) 



Yedi çocuk annesi olarak çok mutluyum, eğitim alıyorlar, yararlı insan olsunlar. F. çok

sevdi, mutlu. Sizin sayenizde iyi insan olacak. Dersleri alsın devam etsin, yüz yüze

başlasa bile etkinlik alsın. Televizyon çok kötü ( H.C) 

Allah razı olsun çocuklarım eğitim alıyor. Canlı ders çok yararlı, velilere iş düşüyor. Ben

onları derslerini her akşam sordum, anlatın dedim. Anlattılar, ödevleri varsa yanlarında

oturdum. Okusunlar diye çalışıyorum ( Z.İ) 
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Dayısı bilgisayar

programcılığı

okuyor ve ilk

bilgisayarı 

TEGV' de gördü.

Kesinlikle istiyoruz. (N. Ç) 

Kesinlikle isterim. Kendisi daha çok seviyor. Dayısı

bilgisayar programcılığı okuyor ve ilk bilgisayarı TEGV

de gördü. Bu etkinlikler onlar için kayıp değil

kazançtır. Bizi sakın TEGV’ siz bırakmayın. (D.K) 

Çok isterim. (G.E) 

İsterim katılsın, öğrensin benim gibi olmasın. ( H.B )

Kötü çizgi filmler izleyeceğine eğitim alsın. ( H.C)

Çok isterim, iyi ki varsınız. ( Z.İ) 

Çocukların TEGV Eğitim Programlarına Devam Etme Durumu

Veliler çocuklarının TEGV eğitim programlarına devam etmesini ve başka alanlarda eğitimler

almalarını istediklerini dile getirdiler. 

Genel Değerlendirmeler

Genel olarak bakıldığında çocukların İngilizce, Matematik konularında öğrenme konusunda

ön yargılarını TEGV etkinlikleri sayesinde eğlenceli öğrenme sayesinde aştıkları görülmektedir.

Veliler çocuklarının Yeni Dünya projesi ve TEGV Uzaktan Eğitim Programlarından dolayı mutlu

olduklarını ve çocukların TEGV' e devam etmesi konusunda isteklerini dile getirmişlerdir. 

 İngilizce etkinliğinin çocuklar üzerinde olumlu etkilerinden bahsetmişlerdir. Bir veli,

kızının yabancı dil dersini özellikle sevmediğini ve o günler okula gitmek istemediğini;

TEGV etkinliği sonrasında bu duygusunun kırıldığı ve İngilizce öğrenmeye hevesli

olduğunu aktarmıştır. Gönüllü ablalarının da ilgileri ile çok fazla kelime öğrendiğini,

bireysel olarak da çalışmayı sürdürdüğünü belirtmiştir.

Veliler çocukların yalnızca öğrenmek için değil, eğlenmek şarkı söylemek ve

arkadaşlarıyla sohbet etmek için de etkinlik saatini beklediklerini iletmişlerdir.



Velilerin tamamı tablet ve internet konusunda

zorluk yaşamadıklarını, evde daha büyük olan

çocukları sayesinde küçüklerin de öğrendiğini

aktarmışlardır.

Tablet konusunda tüm veliler hayatlarını

kolaylaştırdığını, evde en az 2 çocuk eğitim

aldığı için biri telefondan bağlanıyorsa diğeri

de tabletten ders yaptığını iletmişlerdir.

Velilerden biri internet bağlanan telefonu

çocuğu için evde bırakıp kendisi tuşlu ve eski

bir telefon kullandığını aktarmıştır.

Görüşülen velilerin hepsi, TEGV etkinliklerinden

çok memnun kaldıklarını, özellikle gönüllülerin

ilgisinden ve alakasından çok etkilendiklerini

ve bu sürecin çocukları için çok iyi geçtiğini

ifade etmişlerdir. 
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Kızım, yabancı dil
dersini  sevmediği için o
günler okula gitmek
istemiyordu. TEGV
etkinliği sonrasında bu
duygusu değişti ve 
 İngilizce öğrenmeye
heveslendi.

Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Sizlerin sayesinde çocuğum çok mutlu. Allah

razı olsun. 

Herkese çok teşekkürler. Çok yararlı işler yapıyor çok dua alıyorsunuz. Allah sizden

razı olsun. 

Allah razı olsun, siz çok iyi insanlarsınız 



Birlikte Öğrenelim
18.1%

Okuyorum Oynuyorum
18.1%

Gizli Hazinem
13.8%

Sayıların Dünyası
12.8%

Algo Dijital Bilişim
12.8%

İngilizce Konuşma Kulübü
9.6%

Bilim Kafası
7.4%

Allianz Motto
7.4%

Yeni Dünya projesinde gönüllü

olmak nasıl hissettiriyor?

Uzaktan aldığınız Program Gönüllü

Eğitimleri sizi etkinlik vermek için

nasıl hazırladı? 

Sizin gözleminize göre çocuklar bu

programdan hangi açılardan

faydalandılar? İhtiyaçlarına cevap

verdi mi?

 Çocukların dikkatini toplanmakta

zorlandınız mı? Sizce neler

yapılabilir?

Görüşme sırasında katılımcılara

aşağıdaki sorular yöneltilmiştir:

GÖNÜLLÜ 

2021 yılı Şubat ve Mart ayları boyunca

TEGV’ in Eğitim Uzmanları tarafından

“Yeni Dünya Projesi” kapsamında

gönüllüler ile telefon ile odak

görüşmeler yapılmıştır. Çalışmaya

Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve farklı

şehirlerinden gönüllüler katılmıştır.

Toplamda Yeni Dünya  projesi

kapsamında 15 farklı şehirde, 75

Gönüllü, 9620 saat eğitim vermişlerdir.
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255
Gönüllü

38.088 Saat
Eğitim

14 
Şehir

Uygulanan Uzaktan Eğitim  Programlarının Dağılımı

Bu program sonrasında çocuklarda anlamlı bir öğrenme ve olumlu davranış değişikliği oldu mu?

Olmadı ise sebebi ne olabilir? (Dikkat, ortam, dil seviyesi, bilişsel hazır bulunuşluk)

Çocuklar düzenli olarak etkinliğe katıldılar mı? Katılmadılarsa sizce sebebi ne?

Bu programı uygularken karşılaştığınız en önemli güçlük ne oldu? Bu alanı geliştirmek için bir

öneriniz var mı?

Sizce çocuklar ailelerinden yeterli desteği görüyor mu? Velilerin uygulanan programa ilgili mi?

Çocuklar programla ilgili ne gibi yorumlarda bulundular?

Bu programı bildiğiniz diğer eğitimlerden farklılaştıran en önemli özellik neydi?

Çocukların eğitim düzeylerini ve kişisel becerilerini geliştirmek için sizce neler yapılmalı?

Bu programla ilgili son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
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Yeni Dünya Projesinde Gönüllü Olmak ve Uzaktan 

Program Gönüllü Eğitimleri

Görüşmeye katılan gönüllülerimiz uzun süre TEGV’ de gönüllü olduklarını, farklı farklı yüz yüze

etkinlikler uyguladıklarını ve uzaktan eğitimin onlara değişik bir deneyim ortamı sağladığını

ifade ettiler. Yeni Dünya projesi sayesinde; çocukların kendilerini yalnız hissetmedikleri, hem

okul hem de TEGV etkinliklerine devam ettiklerini dile getirdiler. Uzaktan eğitim olmasına

rağmen çocuklarla TEGV’ in yüz yüze etkinliklerinde olan olumlu yönde sınıf içi iletişimin yüksek

olduğunu, çocukların etkinlik sonunda daha çok devam etmek istediklerini ifade ettiler. 

Bu projede yer almak çok önemli bir şey. Çocuklar bizi tanımıyor ve onlara bizi

anlatmak çok farklı bir şey. Onlara kattığı kadar bize de çok şey kattığını

düşünüyorum. Eğitimler bizim için yeterliydi. İnternet üzerinden verilebilecek en iyi

etkinliklerden biri Allianz Motto Hareket etkinliğiydi. (B.A)

Bir arkadaşım beni Allianz Motto Hareket (AMH) programına yönlendirdi, ondan

dinledikten sonra bu programda gönüllü olmak istedim. Yüz yüze AMH etkinliği

verdim ve online olacağını duyunca da çok sevindim. Çocuklara karşı ilgimin ve

şefkatimin arttığını hissediyorum. AMH ile birlikte kalabalık, çok güzel ve eğlenceli

bir ailenin parçası olduğumu hissediyorum. Eğitimler yeterli oldu. Oldukça verimli

geçti. (İ.T)

Gönüllü olarak uzaktan da etkinlik versem bile kendimi etkinlik noktasında gibi

yakın hissettim çocuklara. Çocukların tablet aldıkları için çok mutlu oldukları için

ben de çok mutluydum. Tabletten katıldıkları için etkinlikler daha sağlıklı ilerledi.

Telefondan katılım azaldığı için etkinlik sırasında telefon çalmadı ve etkinlik

bölünmedi. Uzaktan etkinlik vermek ilk başlarda korkutucuydu ama gönüllü olarak

bir kere vermeye başlayınca çok keyifliydi, etkinliğe hazırlanırken her hafta daha

pratik olmaya başladı. (B.Ö)

Öğretmen olduğum için çabuk alıştım, çok zevkli oldu. Yüz yüze eğitimden daha

verimli olduğunu söyleyebilirim. (Z.A)

TEGV uzaktan eğitim etkinlikleri yüz yüzeden daha rahat oldu. Anneler bizi hiç

yalnız bırakmadı. Duymayan velilere TEGV tanıttım, etkinlik noktasına davet ettim.

Çocukların evlerinde olmak çok keyifliydi. TEGV Dijital' den indirdiğim etkinlikler çok

iyi hazırlandığı için okumak yeterli oldu. Etkinlik içinde oyunlar olduğu için çocuklar

kolay öğrendi (S.T)

TEGV’ de gönüllü olmak bambaşka uzaktan nasıl iletişim kurulur onu öğreniyoruz,

Van’da olduğu için aile ortamından kaynaklı sorunlar oluyor. Evler sobalı herkes tek

odada 10 çocukla aile için etkinlik yaptık. İnternet sorunu internet yarım kalıyordu.

Aileyle etkinlik yapmak çok zor, çocuklara hadi cevap ver diye baskı yapıyorlar.(M.T)
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Karşılıklı kazanım halinde online platformda nasıl

iletişime geçmemiz hakkında deneyim sahibi olduk.

İstanbul olmasına rağmen köy okulu olduğu için

bilgisayardan, tabletten, cep telefonundan giriş

yapmaları çok zordu. Çocuklarda merak

uyandırdığımızı görmek güzel bir duygu. Gönüllü

eğitimi baştan sona doğru kurgulanmış, eski eğitimleri

almış olduğumuz için eski bilgilerimizi de eğitime

kattığımız için daha kolaydı, daha akıcıydı. Çocuklar

farklı bireyler olduğu için deneyimli olmamız işimizi

kolaylaştırmıştır. Çocuklara eğitimleri güncel hayattaki

örneklerle bağdaştırıyordum. Algoritmayı günlük

hayatlarında kullanmaları için etkili oldu. (D.Y)

Aileden hadi sen de cevap ver, kopya verdikleri sesler

geliyordu. Etkinliğe katılan çocuklar ikizdi birkaç çocuk

geliyordu 4-5 çocuk katılıyordu aynı anda birden çok

çocuğa ulaşmak güzel bir duygu. Yüz yüze dışında

onlineda da etkinlik yapabildiğimizi gördük.(B.H.D)

Algoritmayı

günlük

hayatlarında

kullanmaları için

etkili oldu.

Eğitim Programlarının Çocuklar üzerindeki etkisi ve

 Öğrenme/ Davranış Değişiklikleri

Yeni Dünya projesi kapsamında tablet alan çocuklar TEGV uzaktan eğitim programları ve EBA

aracılığıyla derslerine devam ettiler. Sosyal ve Duygusal gelişimin yanı sırada çocuklarda

akademik anlamda gelişmenin olduğu söylendi. Örneğin: Matematik programında çocukların

oyunlarla sayıları sayma etkinliğini çok sevdikleri ve sayılara olan ön yargılarının değiştiği dile

getirildi. Kodlama etkinliğinde ise çocukların günlük hayatlarına algoritmik düşünce yapısını

entegre ettiği görüldü. Tüm bu geri bildirimlerin yanı sıra çocukların TEGV ile etkinlik almaktan

mutlu olduğu, daha fazla etkinlik almak istedikleri ifade edildi.

İhtiyaçlarına kesinlikle cevap verdi. Asosyal olan çocuklar için çok güzel oldu.

Kendilerini ifade etme açısından çok güzel oldu. Kendisini sonradan keşfeden çok

çocuğumuz oldu. Kendini ifade edemeyen tüm çocukların özgüvenleri arttı.

Kendilerini geliştirmeye başladılar. Etkinliklerde katkıları artmaya başladı. (B.A)

Çocuklardan etkinlik sonunda görüş aldım. Yorumları oldukça olumluydu. Çocuklar

için çok verimliydi ve evde atamadıkları enerjilerini attılar. Arkadaşlarıyla ilişkileri

gelişti. Sosyalleşmeleri arttı. Böyle etkinlikler olduğu sürece çocuklar kazanacak. (İ.T)
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İhtiyaçlarına cevap verdik, oyunlar ve deneylerle anlattığımız için çok etkili oldu. Çocuklar

EBA’dan daha fazla faydalandı. Deney yapmak çok etkiliydi. Çocuklarda davranış

değişikliği oldu, ilk etkinlik sonrasında değişimi görüyoruz. Çocuklarla iletişimde zorlandık

ama çok kolay aştık. Etkinlik sonunda birbirimize çok alıştık ve ayrılmak istemedik (B.Ö)

Çocuklar bir sorumluluk alıyor, malzemeleri temin ediyorlardı. Etkinlik başlamadan

önlerine malzemelerle bekliyorlardı. Aileler yardımcı oluyordu. Biz tek değil aileler etkinlik

yaptık. Onlarda destek oldu. Malzemeleri eksik olunca arkadan anne ve babaları getirdi.

Deneyi yaparken yardımcı oldular.  Çocuklar sorumluluk aldılar, online olduğu için farklı bir

heyecanları var. Özene bezene çalışma yapıyorlardı. Yetiştiremeyenler veya tekrar yapanlar

etkinlik sonrasında yapıp bana fotoğraflarını gönderiyorlardı. (Z.A)

2 sınıf için saymaları oyun şeklinde yaptığımız için çocuklar çok eğlendik, öğretmenlerinden

güzel geribildirim aldık. Öğretmenleri de katıldı. Seviyeler daha düşüktü. Önceden

matematiği sevmiyorlarmış, şimdi matematiği çok sevdiklerini söyledi. İlk etkinlik günü çok

ciddiydi çocuklar, sonra açıldılar, soru sormaya başladılar. Çocuklar saymayı çok güzel

öğrendiler. Birçoğu bilmiyordu. (S.T)

11 hafta sonunda doğru soru sorma becerisinin geliştiğini

gördük. 2. Gruptaki çocuklar okuma araştırmayı sevdiği

için son derece verim aldılar. ZOOM kullanmayı

çocuklardan öğrendim. Online ortamda çocuklar

kodlamayı başarılı sağladılar ama beyin fırtınası

çözümler bulmak daha doğru ve kolaydı. Çok

meraklılardı. Çocuklar adım adım gidip algoritma

öğrenebileceklerini söylüyor, bizi kolaydan zora mı

götürüyorsun diye soruyor. Biraz daha yapınca

zorlandıktan sonra öğreneceğiz tamam diyor. Ailelerle

irtibata geçip ZOOM’ a nasıl girebileceğini soruyorlardı 2.

Grup ile %80 başarılı gidiyorduk. (D.Y)

Online ortamda

çocuklar

kodlamayı

başarıyla

sağladılar.

4. Sınıflar Scratch’ te çok zorlandı kalem etkinliği çok zordu. Biz yapmayacağız seni

izleyeceğiz bir yerde hata yapınca anında müdahale edilmemesi zordu. Tablette sürükle

bırak çok zordu bu yüzden tüm etkinlikleri etkiledi. Her çocuğa sırayla etkinliği yaptırdım,

ekranlarını göremeyince kontrol kaçıyordu. (E.T)

Özgüvenleri arttı, derse olan ilgileri arttı yanlış söylersem arkadaşlarım dalga geçer mi

şeklinde soruları vardı. Doğru soru sormayı ve merakın güzel olduğunu öğrendiler. (M.T)
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Çocukların TEGV Eğitim Programlarına Devam Etme Durumu ve 

Motivasyon Durumları

Çocukların TEGV Eğitim Programlarına düzenli olarak katıldıkları gözlemlendi. İlk defa deney,

algoritma konularıyla danışan çocukların heyecanlı oldukları ve motivasyonlarının yüksek

olduğu ifade edildi. Etkinliğe katılan çocukların yanı sıra hanede yaşayan diğer çocukların ve aile

üyelerinin de etkinliklere ilgisi olduğu ifade edildi. 

Evet düzenli katıldılar. Hatta veliler de katıldı. İlk

etkinlikte biraz zorlandılar. Bizi tanımıyorlardı çünkü.

İlerleyen haftalarda etkinlik başlamadan bizi arayıp

hadi erken başlayalım diyen çocuklarımız oldu.(B.A)

İnternet sıkıntısı yaşayan birkaç çocuk oldu zaman

zaman ancak katılım oldukça yoğun ve düzenliydi.

Çocukların dikkatini çekecek içerikler olduğunda

dikkatlerini toplamak çok kolay oluyor. Hemen

ilgilerini çekiyor. (İ.T)

Çocuklar düzenli katıldı, köyde oldukları için evde

yapması gereken işler olduğu için arada etkinliğe ara

veriyordu. Kardeşleri ile birlikte etkinliğe katılıyorlardı.

Çocuklar benden önce etkinliğe bağlanıyorlardı.

Çocukların dikkatleri dağılmadı, deney yaptıkları için

ve daha önce böyle etkinlik almadıkları için çok

heyecanla bekliyorlardı. Biz çocukları ve çocuklar

bizleri çok sevdi aramızda sıcaklık oluştu, uzaktan da

olsa.  (B.Ö)

Çok düzenli katıldılar, internet sorunundan kaynaklı

videolar zor açıldı. (Z.A)

Katılım çok düzenliydi, etkinlik öncesinde link

paylaşıyordum. Benden önce gelenler oluyordu.

Anneler çok yardımcı oldu, düzenli katıldılar. Oyunlar

olduğu için dikkatlerini toplamakta hiç zorlanmadım,

etkinlik bitmesin istediler  (S.T)

Oyunlar olduğu

için dikkatlerini

toplamakta hiç

zorlanmadım,

etkinlik bitmesin

istediler .
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Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar Ve Öneriler

Genel olarak karşılaşılan en büyük zorluk bölgesel nedenler ve mevsim şartlarından dolayı

yaşanan internet problemi nedeniyle çocukların zaman zaman etkinliklere devam edemedikleri

gözlemlendi.

İnternet bağlantısı sıkıntı yaratıyordu bazen. Hareketleri uygularken kamera açısını

yakalayamayıp bir anda ekranda kaybolan öğrencilerimiz oldu ama sonra alıştılar.

(B.A) 

Çok büyük bir güçlükle karşılaşmadım. Spor geçmişimin olması bu konuda beni

çok rahatlattı. (İ.T)

İnternet ve şebeke bağlantısı karşılaştığım en önemli güçlüktü. (B.Ö)

İnternet sorunundan bağlantıdan videolar zor açıldı . (Z.A)

Evdeki bebekler ve kardeşler.. çok kalabalık gruba etkinlik verdim. Misafirlikten

katılan vardı. Orta okul ablaları olan vardı o da etkinlik almak istedi. (S.T)

Çocukların Uzaktan Eğitim Sürecinden Ailelerin Katkısı 

Çocukların uzaktan eğitim sürecinden ailelerinden iyi bir şekilde destek gördükleri ifade

edildi.Özellikle önceki dönemlerde telefonla eğitime devam eden çocukların ailelerinin, tablet

sonrası memnuniyet oranlarının yüksek olduğu gözlemlendi. 

Ailelerden destek görüyorlar. Veliler bu tarz şeylere çok alışık

değiller ama çocuklarda olumlu gelişmeleri gözlemleyince

alışıyorlar. Zamanla aşacağız. (B.A)

Veliler çocukların çok mutlu olduğunu ve etkinlik için

heyecanlandıklarını belirttiler. Velilerde programı zaman

zaman arka plandan izlediler. (İ.T)

Veliler çok ilgiliydi, EBA yetersiz kaldığını hissettikleri için okul

derslerinden çok bizim etkinliklere girmek istiyor. Veliler

çocuklarının iyi eğitim almasını istiyor. Aileler de eğitim aldı,

etkinliklerde hep birlikteydik. (B.Ö)

Aileler yardımcı oluyordu. Biz tek değil aileler etkinlik yaptık.

Onlarda destek oldu. Malzemeleri eksik olunca arkadan

anne ve babaları getirdi. Deneyi yaparken yardımcı oldular

(Z.A)

Veliler çocukların

çok mutlu

olduğunu ve

etkinlik için

heyecanlandıkları

nı belirttiler.
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Anneler çok yardımcı oldu. Çocuklarla birlikte izleyenler oldu. Evde dört öğrenci

çocuğu olan anne “Daha önce iki telefonla çocukları sıra ile eğitime sokuyorduk.

Tablet gelince çok rahatladık.” demiş. Velileri TEGV etkinlik noktasına davet ettim

geleceklerini söylediler. (S.T)

Matematik etkinliğine aileler çok ilgiliydi, hocam Algo yerine matematik yok mu diye

sık sık soruyorlardı velilere açıklayınca bazıları anlıyordu. Günümüzde yaşıtlarımıza

anlatamazken velilerin haliyle çok fikri yoktu, 1-2 veli vardı ama 2 saat etkinlik

yapıyorlar gözüyle bakıyordu. (B.H.D) 

Çocukların Eğitim Programlarıyla İlgili Düşünceleri

Çocuklar TEGV’in uzaktan eğitim programlarının çok eğlenceli bulduklarını ve daha uzun

sürmesini istediklerini dile getirdiler. Özellikle ilk tanıştıkları deney yapma, kodlama gibi konular

özelinde öğrenmeye çok heyecanlı ve etkinliklerini dikkatle takip ettikleri gözlemlendi. 

Çok eğlenceli, sürekli tekrar olsun bir daha

alalım bu etkinliği dediler, erken bitti biraz daha

devam etseniz olmaz mı diye sordular hep.

Veliler bile istedi (B.A)

Çocuklar etkinliğin kısa sürmesinden şikâyet

etti. Hafta ya da saat olarak biraz daha süre

uzasın istediler. (İ.T) 

Tableti kim verdi, abi ona Allah ondan razı olsun

dedi. Çok duygulu bir andı. (B.Ö)

Deney yapmayı çok sevdiklerini, daha önce

evde hiç deney yapmadıklarını söylediler(Z.A)

Çok eğlendiklerini, bitmesini istemediklerini yine

istediklerini söylediler. (S.T)

Çok eğlenceli,

sürekli tekrar

olsun bir daha

alalım bu

etkinliği dediler.

10 hafta az değil mi, bitmesin diyenler vardı. Keyif alan çocuk sayısı çok fazlaydı,

yüz yüze etkinliklerden daha başarılıydı. Sürekli online eğitim alıyorlar ama sınıf

ortamından farklı olduğu için daha özgür ve cazip geliyordu. Etkinlik olarak

kendine çok şey katılmasa da orada olmaktan çok keyifliydi. (M.T)

Abla-abi demekten çok keyif alıyorlar. Online ortamda çok belli ediyorlar hilal

abla dediği zaman hocam desene diyor öğretmenin o senin. O benim ablam

diyor. Oyun gibi olduğu için oynamaktan zevk alıyorlar. Online TEGV eğitimi

başarılı. (B.H.D)

Sınıf içerisindeki oto kontrol olmadığı için yaptık dediğinde inanıyoruz, ona da

güven veriyor. Çocuklarla sürekli algoritma konuştuğumuz için algoritmik

konuşan çocuklar vardı. Şimdi kalkıyorum, 10 adım atıyorum, kitabımı alıyorum

vs. (D.Y) 



TEGV | 33  YENİ DÜNYA

Uygulanan Eğitim Programlarının Diğer Eğitimlerden 

Ayıran Özellikleri

Uzaktan eğitim programları temelinde yer alan "Eğlenerek Öğren" yöntemi ve öğrenilen

konunun "Yaparak – Yaşayarak Öğren" yöntemlerinin çocuklarının öğrenme yolculuğunda çok

katkısı olduğu dile getirildi.

Bu etkinliğin farkı uygulamalı olması.

Uygulama her zaman akılda kalır. Eğlenceli

ve kendilerini ifade şekilleri gelişti. (B.A)

Uygulamalı olması… Çocukların dikkatini

çekmek ve katılımlarını artırmak çok daha

rahat oluyor. Çocuk pasif değil, aktif

konumda. (İ.T)

Deneyler yapmak diyebilirim. (B.Ö)

Deney yaptıkları için çocuklar etkinlikte aktif

oldular ve etkinliğin anlaşılır olmasını

kolaylaştırdı. (Z.A)

Oyun olması matematiği eğlenceli yaptı,

çocukların üzerindeki korku gitti (S.T)

Deney yaptıkları

için çocuklar

etkinlikte aktif

oldular ve etkinliğin

anlaşılır olmasını

kolaylaştırdı. 

Oyun olması düşünsel olarak farklılaştırıyordu, merdiven gibi aşamalı olduğunun

farkına vardılar. Kişiden kaynaklı değil eğitim aldığının farkında değil ama biz

eğitim veriyoruz. Dönüşlerini analiz etmek çok güzel, şarkı söylüyoruz çok güzel.

Code.org- Scratch’i bilmek var olan hayatın farkındalar algoritma kavramı

olduğunu isterse sonradan girebileceğini biliyor. Hiçbir şey yapamasa bile böyle

platform olduğunu biliyor. Çocuklar önemsendiğini fark etti uzakta da olsak bize

ulaştılar diye düşünmeye başladılar. Gönüllü olarak ricam köy okullarına daha

çok destek olunması. (B.H.D)

Genel Değerlendirmeler

Görüşmeye katılan gönüllülerimiz bu projede yer aldıkları ve uzaktan eğitim programlarında

etkinlik uygulama deneyimi kazandıkları için memnun olduklarını dile getirdiler. Çocukların

haftalar boyunca değişimlerinin onları heyecanlandırdığını ifade ettiler.

Her şey eksiksizdi. En iyi olumlu sonucu aldığım etkinlik diyebilirim. 

Beykoz gönüllüleri, ilk etapta online olarak çocuklara erişme endişesi yaşadıklarını;

ama daha sonra çocukların ilgisi ve teknoloji kullanımındaki yetkinliklerini görünce

mutlu oldukların ifade ettiler. Gönüllü olmanın her zaman güzel hissettirdiklerini ve

uzaktan ya da yakında fark etmiyor. Bize de çok iyi geldi, biz de sosyalleştik ifadeleri

vardı.
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Genel Değerlendirmeler

Görüşmeye katılan gönüllülerimiz bu projede yer aldıkları ve uzaktan eğitim programlarında

etkinlik uygulama deneyimi kazandıkları için memnun olduklarını dile getirdiler. Çocukların

haftalar boyunca değişimlerinin onları heyecanlandırdığını ifade ettiler.

Her şey eksiksizdi. En iyi olumlu sonucu aldığım

etkinlik diyebilirim. 

Beykoz gönüllüleri, ilk etapta online olarak çocuklara

erişme endişesi yaşadıklarını; ama daha sonra

çocukların ilgisi ve teknoloji kullanımındaki

yetkinliklerini görünce mutlu oldukların ifade ettiler.

Gönüllü olmanın her zaman güzel hissettirdiklerini ve

uzaktan ya da yakında fark etmiyor. Bize de çok iyi

geldi, bizde sosyalleştik ifadeleri vardı.

 Bir çocuğumuz, ilk başta öfke hakkında

konuştuklarında «döverek vurarak sustururum

kendimi bir yerlere vurarak bağırarak öfkemi ifade

ederim» diye bahsederken, etkinliğinin 8.

oturumunda, öfke özetinde, o çocuğumuza söz veren

gönüllümüz, bu çocuğumuzun, bu sefer «durup

düşünüp o şekilde hareket ederim» demesi çok

olumlu bir gelişme idi.

Çocukların ilk

oturumlarda daha fazla

oyun oynamaya istekli

olduklarını ama zaman

ilerledikçe kitap okuma

zamanını sabırsızlıkla

beklediklerini belirttiler.

Gökkuşağı etkinliğinde, nelere ihtiyacınız var sorusu üzerine, «bir çocuğumuz ilgiye

ve duyulmaya ihtiyacım var» demiş, Babama bir şey sorduğumda” bir dakika işim

var” beni duymuyor ve kızıyor bana, televizyona bakıyor. Diğer çocuk da «çok

kalabalığız ve benim alana ihtiyacım var» ifadeleri duygularını ve ihtiyaçlarını

konuşmaları çok etkileyici idi.

 Öfke kontrolü etkinliği gayet olumlu sonuç verdiği paylaşıldı. Bir kız çocuğu etkinlik

sonunda robot yapmış, öfke robotu. Sinirlendiğinde ışık yanıp sönüyor. Kartondan

maket yapmış. Bazı çocuklar da «ya benim gizli yeteneğim varmış» diyerek mutlu

olmuşlar.

Beykoz ilçesine bağlı köydeki çocuklar programın hiç bitmesini istemeyip, yüz yüze

görüşmeyi çok istemişler. Gaziantep'teki bir çocuğumuz ise etkinlik bitince

gözyaşlarını tutamayıp ağlamış.

Ahmet çok güzel sorular soruyordu. «İlk zamanlarda yapamayıp, şimdi

yapabildiğin şey nedir» sorusuna, bir çocuğumuz «konuşabilmek» diye cevap

vermiş. Ne düşünüyorsun diye sorulduğunda, «etkinlikte bir kelime vardı, onu

düşünüyordum». Çok sevindirici geri bildirimlerdi.
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Velinin gözünden: kardeşleri arasında kavga vardı, artık kardeşlerine ağabeylik

yapmaya başladı. Kavga olduğunda, «yapmayın kardeşlerim» demeye ve

uysallaşmaya başladı. «İlk zamanlarda yapamayıp, şimdi yapabildiğim şey nedir»

sorusuna, bir çocuğumuz «konuşabilmek» diye cevap vermiş

Son haftalarda çocuklar hafta sonları ailelerine tarlada yardım ederken etkinliklere

devam ettiği, misafirliğe gidip orada etkinliğe katılmaya çalıştıklarını

söylemektedirler.

Gerçekleştirilen görüşmede, gönüllülerin tamamı Yeni Dünya Projesi kapsamında

etkinlik verdikleri için çok memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Çocukların TEGV

çocukları olmaması belli zorluklar getirse de, hedef kitlenin TEGV etkinlikleri ile

buluşmasını çok değerli bulduklarını söylemişlerdir. 

Etkinliklerin çeşitliliği artırılabilir ve süreleri uzatılabilir. 

Programı çok beğendim, öğrencilerime uyguluyorum. Etkinlikte çocukların

videolarını ve yaptıkları deneyleri fotoğrafladım, etkinlik görsellerinden sergi

açacağım.

Yararlı oldu, sıkıldım cümlesini hiç duymadım. Ben tüm uzaktan etkinliklerin

eğitimini almak istiyorum.

Okuyorum Oynuyorum programı özelinde ise, çocukların kesinlikle kitaplara merak

saldıklarını, daha önce hayal kurmayı başaramayan çocukların düşük düzeyde de

olsa yavaş yavaş hayal kurmaya başladıklarını, evlerinde kendilerine ait bir kitap

rafları olmasını istediklerini dile getirmişlerdir.

Çocukların ilk oturumlarda daha fazla oyun oynamaya istekli olduklarını ama

zaman ilerledikçe kitap okuma zamanını sabırsızlıkla beklediklerini belirtmişlerdir. 



Çocuklara kişisel farkındalık kazandırmayı ve

onların sosyal becerilerini geliştirmeyi

hedefleyen bir eğitim programıdır. Çocukların

program aracılığı ile duygularını tanıması ve

yönetmeyi öğrenmesi, içinde yaşadığı çevre ve

toplumu önemsemeye başlaması ve sağlıklı

sosyal ilişkiler kurması hedeflenmektedir.

Gizli Hazinem (Sosyal ve Duygusal Öğrenme
Eğitim Programı)

Gönüllü geri bildirimi: “Etkinlikte yer alan

içeriklerde çözüme giden birden fazla yolu

keşfetmeleri, problem çözme becerilerine

verimli şekilde katkı sağladı.” – Gaziantep EP, A.P.

Çocuk geri bildirimi: “Etkinliklerin
okuldakilerden en büyük farkı, okulda

arkadaşlarımızla birlikte bilgisayarımızı paylaşıp

yapmamız gerekiyor ama burada hem birlikte

öğrenip hem de kendi oyunlarımızı

yapabiliyoruz.” – Semiha Şakir ÖB, B.C.A.

UZAKTAN EĞİTİM
PROGRAMLARIMIZ*
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veya tıklayınız.

Program tanıtım

videosunu

izlemek için kodu

taratınız

Programın Ölçme ve Değerlendirme
Sonuçları

İlkokul (2-3.sınıf) çocuklarının Gizli Hazinem

eğitim programından ayrılırken programa

katılmadan önceki zamana göre 1,2 puan artış

gösterdikleri görülmüştür. Bu sonuçlara göre,

programa katılan çocukların aldıkları toplam

puanlarda ön-test ve son-testte gösterdikleri

bu artış istatistiksel olarak anlamlıdır.

Ön Test Son Test

5 

4 

3 

2 

1 

0 

3.1 4.3

İlkokul (2-3.sınıf) çocuklarının Gizli Hazinem

eğitim programından ayrılırken programa

katılmadan önceki zamana göre 1,2 puan artış

gösterdikleri görülmüştür. Bu sonuçlara göre,

programa katılan çocukların aldıkları toplam

puanlarda ön-test ve son-testte gösterdikleri

bu artış istatistiksel olarak anlamlıdır.

Ön Test Son Test

5 

4 

3 

2 

1 

0 

3.8 4.4

*Nicel ölçme ve değerlendirme sonuçları için tüm uzaktan katılan öğrencilerin verileri baz alınmıştır.

https://www.youtube.com/watch?v=KHSQAyO08vs
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Gizli Hazinem alt boyutları sekiz gözlemden

oluşmaktadır. Bu alt alanda alınabilecek

maksimum puan 5, minimum puan 0’dır. 

İlkokul (2-4.sınıf) çocuklarının Gizli Hazinem

eğitim programından ayrılırken programa

katılmadan önceki zamana göre, her bir

gözlemde artış gösterdikleri görülmüştür. Bu

sonuçlara göre, programa katılan çocukların

aldıkları toplam puanlarda ön-gözlem son-

gözlemde gösterdikleri bu artış istatistiksel

olarak anlamlıdır.

"Öfke duygusunu nasıl yönetebileceğini

söyler» gözlemi ile 2,5 puan artış ile en çok

artış gösteren kazanım olmuştur. "

"Bireysel ilgi ve ihtiyaçlarını ifade eder, iletişim

kurarken olumlu ifadeler kullanır, duygularını

ifade eder gözlemleri ise, 0,7 puan artışı ile en

az artış gösteren kazanım olmuştur."

4-5 sınıf alt boyutları 12 gözlemden

oluşmaktadır. Bu alt alanda alınabilecek

maksimum puan 5, minimum puan 0’dır. 

Çocukların Gizli Hazinem eğitim

programından ayrılırken programa katılmadan

önceki zamana göre, her bir gözlemde artış

gösterdikleri görülmüştür. Bu sonuçlara göre,

programa katılan çocukların aldıkları toplam

puanlarda ön-gözlem son-gözlemde

gösterdikleri bu artış istatistiksel olarak

anlamlıdır.

"Hedeflerine ulaşırken karşısına çıkabilecek

engelleri ve fırsatları söyler» gözlemi ile 1,2

puan artış ile en çok artış gösteren kazanım

olmuştur."

"Padlet paylaşım duvarında yazdıklarını

kullanarak süreçte yaptıklarını ve kendini

değerlendirir» gözlemi ise, 0,1 puan artışı ile

en az artış gösteren kazanım olmuştur."

Duygularını İfade Eder.

Başkalarının Duygularını Fark Eder.

Bireysel İlgi ve İhtiyaçlarını İfade Eder.

Çevresindeki kişilerin ihtiyaçlarını

adlandırır.

İletişim kurarken olumlu ifadeler kullanır.

Grup içinde kendini rahatlıkla ifade eder.

Öfke duygusunu nasıl yönetebileceğini

söyler.

Güçlü yanlarını ifade eder.

Gelişmeye açık yanları ifade eder.

Problem durumlarına çözüm odaklı

yaklaşır.

Ses mimik ve beden ile yansıtılan

duyguları, ifadeleri ve diğer sözsüz

davranışları duygu kartları ile eşleştirir.

Yönetebildiği ve yönetmekte güçlük

çektiği duyguları yazar.

Yönetmekte güçlük çektiği duygulara

günlük yaşamından örnekler verir.

Güçlü yönlerini söyler.

Gelişime açık yönlerini söyler.

Karar alırken nelere dikkat edilmesi

gerektiğini söyler.

Belirlediği bir hedefi SMART Yöntemi

basamaklarına uygun olarak düzenler.

Hedeflerine ulaşırken karşısına çıkabilecek

engelleri ve fırsatları söyler.

Kendisini diğer insanlardan farklı ve benzer

kılan özelliklerini sayar.

Sunum yapan arkadaşlarını dinler.

Sunum yapan arkadaşına belirlenen

kriterlere uygun olarak geri bildirim verir.

Padlet paylaşım duvarında yazdıklarını

kullanarak süreçte yaptıklarını ve kendini

değerlendirir.

Gizli Hazinem 2-3 Sınıf Gözlemleri

Gizli Hazinem  4-5 Sınıf Gözlemleri
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Dinleme sırasında dikkat etmesi gereken

şeyleri söyler.

Duygular ve ihtiyaçlar arasında nasıl bir

ilişki olduğunu açıklar.

Olumlu ve olumsuz ifadelerin iletişimdeki

etkisini açıklar.

Verdiği örnek çatışma durumlarına

“anlaşarak çatışma çözme stratejisi”

kullanarak çözüm üretir.

Sen dili ile verilen örnek bir durumu ben

dili kullanarak ifade eder.

Verilen örnek durumları kullanarak

karşıdaki kişiyi suçlamadan duygularını ve

ihtiyaçlarını ifade eden cümleler kurar.

Akran baskısına maruz kalan birinin

yapması gerekenleri sayar.

Hedefe sahip olmanın önemini ifade eder

Güçlü ve gelişime açık yönlerini yazar.

Oturumlarda kullandığı not defterinden

yararlanarak dijital araç ya da poster

şeklinde hazırladığı ve yaptığı sunumu

değerlendirir.

Gizli Hazinem / 6-7. Sınıf Gözlemleri
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Çocukların bilimsel süreç basamaklarına hâkim,

neden-sonuç ilişkisi kurabilen ve fen bilimine

karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak

yetişmelerine katkıda bulunmayı

hedeflemektedir.

Bilim Kafası (Fen Eğitim Programı)

Gönüllü geri bildirimi: “Bu etkinlikle birlikte

çocuklar evdeki malzemelerle de deney 

 yapabileceklerini öğrendiler. Deneyin sadece

laboratuvarda olmadığını ve deney yapmanın

sadece bilim insanlarının işi olmadığını fark

ettiler.” – Antalya Suna-İnan Kıraç EP, G.T.

Çocuk geri bildirimi: “Eskiden çok yazarak

öğreniyorduk, şimdi deney yaparak öğreniyoruz” 

Tekirdağ Fibria ÖB, E.M.

veya tıklayınız.

Program tanıtım

videosunu

izlemek için kodu

taratınız

Bilim Kafası Eğitimine katılan çocukların ön-

test ve son-test puan ortalamaları

karşılaştırıldığında; uygulanan tutum ölçeğinin

alt boyutunda son-test puan ortalamasının,

ön-test puan ortalamasına göre 0,14 puanlık

bir artış göstermiştir. 

Ön Test Son Test

1.5 

1 

0.5 

0 

1.18 1.32

Programın Ölçme ve Değerlendirme
Sonuçları

Çocukların Fen ilgili kendilerine olan

güvenlerini, Fen'e karşı ilgi ve sevgilerini, Fen'e

atfettikleri önemi arttırmak ve Fen konusunda

duyabilecekleri kaygıyı azaltmak, Bilim Kafası

Eğitimi’nin ana hedefleri arasındadır. Bu

nedenle, ölçme değerlendirme çalışmaları

kapsamında çocukların Fen'e karşı

tutumlarındaki değişim incelenmiştir. 

Bilim Kafası Eğitiminin temel hedeflerinden

biri, çocukların Fen'e karşı ilgi ve sevgilerini

arttırmaktır. Hoşlanma alt boyutu, çocukların

Fen'e karşı ilgi ve sevgilerini ölçmeyi

hedefleyen maddelerden oluşmaktadır. 

Bilim Kafası Eğitimine katılan çocukların ön-

test ve son-test puan ortalamaları

karşılaştırıldığında; uygulanan tutum ölçeğinin

hoşlanma alt boyutunda son-test puan

ortalamasının, ön-test puan ortalamasına göre

0,11 puanlık bir artış göstermiştir. 

Ön Test Son Test

1.5 

1 

0.5 

0 

1.401.29

https://www.youtube.com/watch?v=YyrOjLanu5M
https://www.youtube.com/watch?v=YyrOjLanu5M
https://www.youtube.com/watch?v=YyrOjLanu5M
https://www.youtube.com/watch?v=YyrOjLanu5M
https://www.youtube.com/watch?v=YyrOjLanu5M
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%94’ü Program sırasında kullanılan sunum

ve videoların yeterli olduğunu

%100 ‘ü programdan memnun kaldığını 

%90’nı aktif olarak katıldığını 

%87’si programa katılmak için internet

kotan ve hızının yeterli olduğunu

%95’i TEGV de farklı online etkinlikler

almak istediğini

%98’i Bilim Kafası etkinliğini arkadaşlarına

tavsiye edeceğini ifade etti.

Bilim Kafası Eğitimine katılan çocuklarına son-

testte memnuniyetlerini ölçmek için 6 soru

soruldu.

Bilim Kafası Eğitiminin diğer temel

hedeflerinden biri, çocukların kendilerini fen

konusunda yeterli görmeleri ve matematik

konusunda kendilerine güvenmeleriyle ilgilidir. 

Bilim Kafası Eğitimine katılan çocukların ön-

test ve son-test puan ortalamaları

karşılaştırıldığında; uygulanan tutum ölçeğinin

yeterlilik alt boyutunda son-test puan

ortalamasının, ön-test puan ortalamasına göre

0,16 puanlık bir artış göstermiştir. 

Ön Test Son Test

1.5 

1 

0.5 

0 

1.16 1.32



A.P.

Algo Dijital Bilişim (Bilişim-Kodlama Eğitim
Programı)

Çocukların temel bilişim teknolojilerini

tanımalarını, buradan yola çıkarak teknolojiyi

doğru kullanmalarını sağlamayı ve problem

çözme becerilerine katkıda bulunmayı

hedeflemektedir. Günlük hayat ile kodlama

kavramı arasında ilişki kurabilmek; yaratıcı,

analitik ve eleştirel düşünme becerisi

geliştirmek başlıca amaçları

arasında yer almaktadır.

Çocuk geri bildirimi: “Etkinliklerin
okuldakilerden en büyük farkı, okulda

arkadaşlarımızla birlikte bilgisayarımızı

paylaşıp yapmamız gerekiyor ama burada 

hem birlikte öğrenip hem de kendi

oyunlarımızı yapabiliyoruz.” – Semiha Şakir ÖB,

B.C.A.

Gönüllü geri bildirimi: “Etkinlikte yer alan

içeriklerde çözüme giden birden fazla yolu

keşfetmeleri, problem çözme becerilerine

verimli şekilde katkı sağladı.” – Gaziantep EP,
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veya tıklayınız.

Program tanıtım

videosunu

izlemek için kodu

taratınız

Programın Ölçme ve Değerlendirme
Sonuçları*

Bilgisayar ve Teknoloji Kullanım Becerileri
Çocukların temel bilgisayar ve teknoloji

kullanım becerileri etkinlik öncesinde düşük

olan çocuklar da etkinlik sonrasında artış

göstermiştir.

Etkinlik öncesindeki bilgisayar ve teknoloji

kullanım becerileri ortalama puanları 3,54
iken etkinlik sonrasında 0,64 artarak 4,20’ye

yükselmiştir.

3
26%

4
25%

5
24%

2
14%

1
11%

5
49%

4
27%

3
19%

2
4%

Ön Test

Son Test

*1 en az - 5 en çok durumlarını ifade etmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=4LIhMwlpz5I
https://www.youtube.com/watch?v=4LIhMwlpz5I
https://www.youtube.com/watch?v=4LIhMwlpz5I
https://www.youtube.com/watch?v=4LIhMwlpz5I
https://www.youtube.com/watch?v=4LIhMwlpz5I
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Bilişim Teknolojileri Farkındalığı

Çocukların Bilişim Teknolojileri Farkındalığı etkinlik öncesinde düşük olan çocuklar da etkinlik

sonrasında artış göstermiştir.

 Etkinlik öncesindeki Bilişim Teknolojileri Farkındalığı ortalama puanları 3,37 iken etkinlik

sonrasında 0,75 artarak 4,12’ye yükselmiştir.
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Dijital Ortamlardaki Sorumluluk Bilinci

Çocukların Dijital Ortamlardaki Sorumluluk Bilinci etkinlik öncesinde düşük olan çocuklar da

etkinlik sonrasında artış göstermiştir.

 Etkinlik öncesindeki Dijital Ortamlardaki Sorumluluk Bilinci ortalama puanları 3,30 iken etkinlik

sonrasında 0,84 artarak 4,14’ye yükselmiştir.
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Blok Tabanlı Programlama İlgisi

Çocukların Blok Tabanlı Programlamaya olan ilgileri etkinlik öncesinde düşük olan çocuklar da

etkinlik sonrasında artış göstermiştir.

 Etkinlik öncesindeki Blok Tabanlı Programlama İlgisi ortalama puanları 3,17 iken etkinlik

sonrasında 0,93 artarak 4,10’ye yükselmiştir.
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Algoritma Kavramına İlgisi

Çocukların Algoritma Kavramına olan ilgileri etkinlik öncesinde düşük olan çocuklar da etkinlik

sonrasında artış göstermiştir.

 Etkinlik öncesindeki Algoritma Kavramı İlgisi ortalama puanları 3,08 iken etkinlik sonrasında

0,95 artarak 4,03’ye yükselmiştir.
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Problem Çözme İlgisi

Çocukların Problem Çözmeye olan ilgileri etkinlik öncesinde düşük olan çocuklar da etkinlik

sonrasında artış göstermiştir.

 Etkinlik öncesindeki Problem Çözme İlgisi ortalama puanları 3,39 iken etkinlik sonrasında 0,80
artarak 4,20’ye yükselmiştir.
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Gönüllü geri bildirimi: “Ben bir köy

öğretmeniyim okuldaki kendi çocuklarımla

yapamadığım şeyleri TEGV çocukları ile yapmak

çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum.” – Van

Muradiye ÖB, D.E.

Sayıların Dünyası
(Matematik Eğitim Programı)

Bu program, çocukların matematiğe karşı

olumlu tutum geliştirmelerini sağlamayı ve

matematikle ilgili duydukları kaygıyı

azaltabilmeyi hedeflemektedir. En temel amacı

çocukların matematiğin farklı disiplinlerle

ilişkisini fark etmelerini sağlamaktır. Buradan

hareketle günlük hayatta ihtiyaç duyabilecekleri

temel matematik bilgisine sahip olmaları ve

problem çözme becerilerinde artış

beklenmektedir.

Çocuk geri bildirimi: “Yeni şeyler öğrendim,

tekrar ettim, derslerde iyi notlar almamı

sağlayacak” – Eskişehir EP, T.E.

veya tıklayınız.

Program tanıtım

videosunu

izlemek için kodu

taratınız

Programın Ölçme ve Değerlendirme
Sonuçları

Çocukların matematikle ilgili kendilerine olan

güvenlerini, matematiğe karşı ilgi ve

sevgilerini, matematiğe atfettikleri önemi

arttırmak ve matematik konusunda

duyabilecekleri kaygıyı azaltmak, Sayıların

Dünyası Eğitimi’nin ana hedefleri arasındadır.

Bu nedenle, ölçme değerlendirme çalışmaları

kapsamında çocukların matematiğe karşı

tutumlarındaki değişim incelenmiştir. 

 

Temel bileşenler faktör analizi ve içerik analizi

ile anketin matematik tutumlarında temelde

dört alt boyutu ölçtüğü görülmüştür. Bu

boyutlar yeterlilik, hoşlanma ve kaygı olarak

isimlendirilebilir. 

Sayıların Dünyası Eğitimine katılan çocukların

ön-test ve son-test puan ortalamaları

karşılaştırıldığında; uygulanan matematik

tutum ölçeğinin alt boyutunda son-test puan

ortalamasının, ön-test puan ortalamasına göre

0,04 puanlık bir artış göstermiştir. 

Ön Test Son Test
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0.5 

0 

1.26 1.30

https://www.youtube.com/watch?v=YyrOjLanu5M
https://www.youtube.com/watch?v=YyrOjLanu5M
https://www.youtube.com/watch?v=YyrOjLanu5M
https://www.youtube.com/watch?v=YyrOjLanu5M
https://www.youtube.com/watch?v=YyrOjLanu5M
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Sayıların Dünyası Eğitiminin temel

hedeflerinden biri, çocukların matematiğe

karşı ilgi ve sevgilerini arttırmaktır. Hoşlanma

alt boyutu, çocukların matematiğe karşı ilgi ve

sevgilerini ölçmeyi hedefleyen maddelerden

oluşmaktadır. 

Sayıların Dünyası Eğitimine katılan çocukların

ön-test ve son-test puan ortalamaları

karşılaştırıldığında; uygulanan matematik

tutum ölçeğinin hoşlanma alt boyutunda son-

test puan ortalamasının, ön-test puan

ortalamasına göre 0,03 puanlık bir artış

göstermiştir. 

Ön Test Son Test

1.5 

1 

0.5 

0 

1.29 1.32

Sayıların Dünyası Eğitimine katılan çocukların

ön-test ve son-test puan ortalamaları

karşılaştırıldığında; uygulanan matematik

tutum ölçeğinin yeterlilik alt boyutunda son-

test puan ortalamasının, ön-test puan

ortalamasına göre 0,05 puanlık bir artış

göstermiştir

Sayıların Dünyası Eğitiminin temel

hedeflerinden biri, çocukların kendilerini

matematik konusunda yeterli görmeleri ve

matematik konusunda kendilerine

güvenmeleriyle ilgilidir. 

Ön Test Son Test

1.5 

1 

0.5 

0 

1.29 1.34

%96’sı Program sırasında kullanılan sunum

ve videoların yeterli olduğunu

%100 ‘ü programdan memnun kaldığını 

%93’ü aktif olarak katıldığını 

%79’u programa katılmak için internet

kotan ve hızının yeterli olduğunu

%99’sı TEGV de farklı online etkinlikler

almak istediğini

%100’ü Bilim Kafası etkinliğini

arkadaşlarına tavsiye edeceğini ifade etti.

Sayıların Dünyası Eğitimine katılan çocuklarına

son-testte memnuniyetlerini ölçmek için 6

soru soruldu.



katılabiliyorlar. Bu çok önemli.” – Eskişehir EP,

H.S.

Okuyorum Oynuyorum (Okuma Eğitim
Programı)

Program, 2006 yılından beri Yapı Kredi

sponsorluğunda uygulanan Okuyorum

Oynuyorum ile paralel hedef ve amaçlar

doğrultusunda oluşturulmuştur. Çocukların

kitapların maceralı yolculuğuna dâhil olması,

yaratıcı düşünme becerisi geliştirmeleri, sosyal

duygusal gelişimlerine dair farkındalık

kazanmaları amaçlanmaktadır. Program

kapsamında, katılımcıların farklı yazar ve

kitaplarla tanışmaları ve okumanın, hayal

kurmanın heyecanlı yolculuğuna dâhil olmaları

sağlanmaktadır.

Çocuk geri bildirimi: “Aslında yemek kitapları

da okuyabilir ve sonrasında yemek de

yapabiliriz.” – İpek Kıraç ÖB, D.U.

Gönüllü geri bildirimi: “Çok tarihi

zamanlardan geçiyoruz. Çocuklar kitaba bizzat

dokunmuyorlar, kokusunu almıyorlar ama belki

de hiç tecrübe etmedikleri şekilde kitapla

buluşabiliyor ve onunla ilgili etkinliklere
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veya tıklayınız.

Program tanıtım

videosunu

izlemek için kodu

taratınız

Programın Ölçme ve Değerlendirme
Sonuçları

Çocukların okumaya karşı ilgilerinin artması,

kitapların günlük hayatlarına olan etkisini fark

etmeleri programın hedefleri arasında yer

almaktadır. Bu nedenle, ölçme değerlendirme

çalışması kapsamında çocukların okumaya

karşı tutumlarındaki değişim incelenmiştir. 

Belirtilen sorularda, çocuklar yaratıcı düşünme

becerilerinin geliştiğini, özgüvenlerinin

arttığını, yeni oyunlar öğrendiklerini, okumaya

karşı ilgilerinin arttığını da ifade etmişlerdir. 

Katılmış olduğun Okuyorum Oynuyorum

programında kendine dair neleri geliştirdiğini

düşünüyorsun?

Hayal
Gücü
60.7%

Okuma
39.3%

Programdan sonra okumaya karşı ilgim arttı.

Evet
98.6%

Hayır
1.4%

https://www.youtube.com/watch?v=5SUay7Ww63c
https://www.youtube.com/watch?v=4LIhMwlpz5I
https://www.youtube.com/watch?v=4LIhMwlpz5I
https://www.youtube.com/watch?v=4LIhMwlpz5I
https://www.youtube.com/watch?v=4LIhMwlpz5I


Evet
88.4%

Hayır
11.6%
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Katılıyorum 

Katılmıyorum 

Kararsızım 
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Bu programdan sonra bir kitaplığım olmasını daha çok istiyorum.

Programın en büyük hedefi çocukların okumaya karşı ilgilerinin artmasını sağlamak ve

yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. Çocukların son testte verdikleri cevaplar,

programın öncelikli hedeflerine ulaşıldığını göstermektedir. 

dünyamızı geliştirir.
Okumak hayal 

İyi bir okuyucu
olabileceğime inanıyorum.

0 50 100 150 200

Katılıyorum 

Katılmıyorum 

Kararsızım 

Kitap okurken/dinlerken
metinde geçen olayların
nedenlerini düşünürüm.

Metindeki düşüncelerle
kendi düşüncelerim
arasındaki benzerlikleri
bulmaya çalışırım.

Okuduğum kitaplar için
farklı sonlar düşünürüm.
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Evet
98%

Hayır
2%

Okuyorum Oynuyorum Eğitim Programına katılan ve Hoşçakal Anketi’ni cevaplayan 147
çocuğun 144’ü programı başka arkadaşlarına da tavsiye edeceklerini bildirerek

memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. 
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Gönüllü geri bildirimi: “İçerikler ve yönergeler

üzerinde çok ince çalışıldığı belliydi, ben

yönergelerle çok güzel etkinlik verdim.”, İzmir, M.

İngilizce Konuşma Kulübü

Çocukların şarkı, resim tarifi, diyalog, kısa

metinler, interaktif çalışmalar ve oyunlar

aracılığıyla, ana dilde öğrendikleri şekilde

duyarak ve konuşmayı deneyimleyerek İngilizce

öğrenmelerini hedeflemektedir. Programın en

temel amacı yabancı dil öğrenme konusunda

çocukların özgüvenlerini zedelemeden,

duygusal ve akademik açıdan baskı

hissettirmeden olumlu tutum geliştirmelerini

sağlamaktır.

Çocuk geri bildirimi: “Bu etkinlikte tek ders

yoktu, hep eğlence vardı, biz çok eğlendik.” –

Antalya EP, B.G.

veya tıklayınız.

Program tanıtım

videosunu

izlemek için kodu

taratınız

Programın Ölçme ve Değerlendirme
Sonuçları*

Çocukların İngilizce ilgili kendilerine olan

güvenlerini, İngilizce'ye karşı ilgi ve sevgilerini,

İngilizce'ye atfettikleri önemi arttırmak ve

İngilizce konusunda duyabilecekleri kaygıyı

azaltmak, İngilizce Konuşma Kulübü’nün

temel hedefleri arasındadır. Bu nedenle, ölçme

değerlendirme çalışmaları kapsamında

çocukların İngilizce'ye karşı tutumlarındaki

değişim incelenmiştir. 
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Ön Test

Son Test

Şarkı ve Oyunlara Katılım

Şarkı ve oyunlara katılımda ilk haftalarda 4 ve 5

puan alan çocuklar ile son hafta 4 ve 5 puan

alan çocuklar karşılaştırıldığında % 79 artış
olduğu görülmektedir. 

*1 en az - 5 en çok durumlarını ifade etmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=BXJEIwpVwHo
https://www.youtube.com/watch?v=BXJEIwpVwHo
https://www.youtube.com/watch?v=BXJEIwpVwHo
https://www.youtube.com/watch?v=BXJEIwpVwHo
https://www.youtube.com/watch?v=BXJEIwpVwHo


TEGV | 51  YENİ DÜNYA

Soru Cevap Çalışmalarına Katılım

Soru cevap çalışmalarına katılımda 4 ve 5 puan alanları karşılaştırdığımızda son hafta bu puanları

alan çocukların sayısının %98 arttığı görülmektedir. 
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Resim Betimleme

Resim betimleme alanında 4 ve 5 puan alan çocukların sayısı ilk hafta ve son hafta

karşılaştırıldığında %116 artış görülmektedir. 
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Ödev Yapma

Ödev yapma alanında 4 ve 5 puan alan çocuklar ilk haftadan son haftaya %56 artış

görülmektedir.
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İngilizceye İlgi

İngilizce’ye ilgi konusunda çocukların puanları ilk ve son hafta karşılaştırıldığında %56 artış

olduğu görülmektedir. 
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İngilizce Konusunda Kendine Güven

İngilizce konusunda kendine güven alanında 4 ve 5 puan alan çocuklar ilk ve son hafta puanları

karşılaştırıldığında %105 artış görülmektedir. 
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Öğrenilen Yapılar

Öğrenilen İngilizce yapılar konusuna baktığımızda ilk hafta ve son hafta arasında %113 artış

olduğunu görülmektedir. 
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Kelime Bilgisi

Kelime bilgisi alanında 4 ve 5 puan alan çocuklar ilk ve son hafta puanları karşılaştırıldığında

%118 artış görülmektedir. 
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Söyleneni Anlama

Söyleneni Anlama konusuna baktığımızda ilk hafta ve son hafta arasında %90 artış olduğu

görülmektedir.
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verimli oldu.” Gaziantep EP, K.K.

Birlikte Öğrenelim (1. Sınıflar Uyum
Programı)

Birlikte Öğrenelim Programı; Sosyal Duygusal

Öğrenme, Matematik ve Türkçe alanlarına ait

kazanımların bir çocuk kitabı odağında

bütünleşik bir yapıda işlendiği bir programdır.

Programın hedefi, okula yeni başlayan 1. sınıf

çocuklarının uyum süreçlerini farklı alanlar ile

temellendirerek okula hazırlanma dönemini

desteklemektir.

Çocuk geri bildirimi: “TEGV’den sonra uzaya

gitmek istiyorum.” – Eskişehir EP, A.B.

Gönüllü geri bildirimi: “Birinci sınıflarla birlikte

yürüttüğümüz Birlikte Öğrenelim etkinliği

benim için çok verimli geçti. Çocuklarla vakit

geçirmek biraz olsun onları anlamamızı sağladı.

Sınıf yönetimi konusunda tecrübe kazandım.

TEGV bana hem ileride yapacağım öğretmenlik

mesleği hem de şimdiki hayatım için çok

Gönüllü geri bildirimi: “İyi ki bu etkinlik var.

Çocuklar keşke her gün olsa bu etkinlik diyorlar.

Gayet mutlular hatta özenle derse gelen çok

fazla çocuğumuz var.” Ankara EP, D.

Allianz Motto Hareket (Sporla Yaşam
Becerileri Programı)

Allianz Motto Hareket (AMH) programı

çocukların, kendilerini toplumsal yaşama

hazırlayabilmeleri için gerekli bir grup temel

yaşam becerisini edinmelerini amaçlamaktadır.

Sağlıklı bir yaşam için bedenini etkili hareket

ettirme, özgüven gelişimi, toplumsal ve grup

etkinliklerine aktif katılım, bağ kurma ve

karakter gelişimi, programın temel amaçları

arasında yer almaktadır.

Çocuk geri bildirimi: “Allianz Motto Hareket

etkinliğini çok seviyorum. Herkes yorulurken ben

çok eğleniyorum.” Adana ÖB, A.F.A.
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75.565

291.356

34.33748.460

FACEBOOK

Yeni Dünya projesi kapsamında sosyal medyada Facebook, Instagram, LinkedIn ve Twitter

mecralarından yapılan paylaşımlarla; toplam 449.718 erişim ve 50.488 etkileşim sağlanmıştır.
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INSTRAGRAM
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TWİTTER
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LINKEDIN

https://tr.linkedin.com/
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HABER RAPORLARI

Yeni Dünya projesi kapsamında yayınlanan haberlerimiz yazılı basında 19 mecrada 

(97.080 TL reklam eşdeğeri ), internet haber platfromlarında ise toplam 116 web sitesinde

(erişim sayısı: 657.018) yer almıştır. 
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TEŞEKKÜRLER
TEGV, 26 yıldır gönüllüleri ve  bağışçıların

aracılığıyla ilkokul çocuklarını nitelikli eğitimle

buluşturmaya katkıda bulunuyor. Binlerce

çocuğun binlerce gönüllü ile buluştuğu

etkinliklerde akademik destek ve ders dışı

etkinlikler uyguluyor.

Yeni Dünya projesi bu zamana kadar 3000'den

fazla çocuğa uzaktan eğitime ve TEGV

etkinliklerine ulaşma fırsatı sağladı. İnanıyoruz ki

projemiz daha da çok çocuğa ulaşmaya devam

edecek.

Uzaktan Eğitim Programlarımızın teknik

özelliklerine uyumlu ve uygun fiyatlı tablet

tedariği  konusunda tüm destekleri için

Arçelik'e teşekkür ederiz. 

TEGV ve Eski Arçelikliler Derneği olarak bu

projeye verdikleri destekler için tüm

destekçilerimize,  çocuklarımız adına teşekkür

ederiz. 

Bireysel Destekçilerimiz - 232 Destekçi

Kurumsal Destekçilerimiz - 31 Destekçi

Ali İş Tarım Turizm Emlak

Allianz Sigorta 

Antur Turizm 

Arbeta Turizm

Ares Elektrik Üretim 

Conval Grup Validasyon Eğitim Ve

Danışmanlık

Ekol Lojistik

Eski Arçelikliler Derneği

Fms Hizmet Yönetimi 

Goldenbay Turizm Yatırımları 

Hera Strateji Ve Yönetim Hizmetleri 

İtaltur Turizm

Jato Dynamics Ltd - Araştırma Birimi

Kapital Medya Hizmetleri 

Kelloggs 

Kimteks Kimya Tekstil Ürn

Koçi- Mento EMCC Koçluk Mezunları

MBIS

QNB Finansbank

Schneider Global

Schnieder Elektrik

Set Teknik Emniyet Çevre Ve Lab. 

Simge Akaryakıt 

Soyer Hafriyat 

Şirin Tekstil Ve Nakliyat 

Tarhanlar 

TEB Arval Araç Filo Kiralama

TEB Cetelem

The Walt Dısney 

Yeniköy Rotaract Kulübü

Yesti İnşaat 



TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 

Acıbadem Cd. Rauf Paşa Hanı Sk. No:42 34660 Acıbadem, İstanbul 

T: +90 (216) 290 70 00 F: +90 (216) 492 32 33 

tegv@tegv.org

 


