Neden Eğitim?
Ülkemizin insan haklarına dayalı kalkınmasına hizmet eden,
özgüvenli olduğu kadar sınırlarını bilen, uluslararası başarıları
olan insanların çoğunlukta olduğu bir ülke haline gelmesine
katkıda bulunmak istiyoruz.
Bu amaçla, kendini bilen, değer bilgisine dayanarak
değerlendirebilen, değerli amaçlar için yaratıcı, sorumluluk
sahibi insanların yetişmesine katkıda bulunmak için eğitimin
niteliğini artırmaya yönelik programlar geliştiriyor ve bunları
uyguluyoruz.

Yaratıcı ve Kültürel
Eğitime İnanıyoruz...
Bugün yetişen gençlerin hayata atıldıklarında yeni fikir ve
eylemler geliştirebilmeleri ve bunu yaparken de, gittikçe
karmaşıklaşan ve çeşitlenen toplumsal değerler ve hayat
biçimleri ile yapıcı ilişkiler kurabilmeleri gerekiyor. Biz bu
temel yeteneklerin gelişimi için yaratıcı ve kültürel
eğitimin desteklenmesinin gerekliliğine inanıyoruz.

Gençlerin okul başarısını etik değerlere
dayalı, dengeli ve verimli bir yaşam
biçimine dönüştürmelerini önemsiyoruz.

Hedef kitlemiz:
15–24 yaş
arası gençler

Çalışma Anlayışımız
Gençler için Gençlerle
Birlikte
Yaşadığımız çağda gençlerin
karşılaştıkları sorunları ve fırsatları
onlarla birlikte tespit ederek, bu
sorunlara çözümler üretmek adına
projeler geliştiriyoruz.

İşbirliğinden Güç Alıyoruz
Gençler için, ebeveynler, öğretmenler, eğitim
kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile
işbirliği yapıyoruz.

İlkelerimiz
1. Bütün çalışmalarımızın daha yaşanır bir dünyanın yaratılmasına
katkıda bulunmasına dikkat ederiz.
2. Bu amaç için yaptığımız çalışmaların sürdürülebilir olmasına ve
kesintisiz olarak devam etmesine önem veririz.
3. Bütün çalışmalarımızın örnek alınabilecek nitelikte olmasına
özen gösteririz.
4. İnsanca yaşamaya katkıda bulunabileceğini düşündüğümüz bakış
açılarıyla kendi çalışmalarımızı ve paydaşlarımızın çalışmalarını
geliştirmeye çaba gösteririz.

5. İşbirliğine önem verir ve kararlarımızı paydaşlarımızla birlikte
almaya çalışırız.
6. Çalışmalarımızda insan haklarını korumaya ve mevcut koşullarda
gerektirdiklerini yerine getirmeye çalışırız.

Gençlerle birlikte değer
yaratması, yeni nesillere
dokunacak projelerle
büyüyen bir ağ oluşturması
ve bunu herkese fayda
sağlayacak bir şekilde
ilerletmesi
Alev Topları Programı’nın
en güçlü özelliği.
Seher Duran
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Lisans /
Alev Topları Programı 2018 Mezunu

TÜSEV
Mütevelliler Heyet Üyesiyiz
Türkiye’de eğitimin niteliğini artırmaya
yönelik çalışmalarımız sonucunda
Mayıs 2013’te TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı)
Mütevelliler Heyet Üyesi olmaya değer görüldük.
TÜSEV, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının yasal, mali ve hukuksal
yapısını güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteriyor.

http://tusev.org.tr/tr

Başarılarımız
Eğitimde Geniş Açı
Programı Yenilikçi
100 Proje Arasında
(2012)
Eğitimde Geniş Açı
Programı ile Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından
"Eğitim ve Öğretimde
Yenilikçi Ödülleri"nde ilk
100 proje arasında yer
almaya değer görüldük.

Bronz Baykuş Ödülü
(2014)
"Benim Meslek Lisem,
Gençlik Dostu" projesi
kapsamında Sever İmpeks
Araştırma Şirketi ile
birlikte hazırladığımız
"Meslek Liseleri, Erken
Terk ve Açık Lise'ye Geçiş
Süreci" araştırmamız ile
Türkiye Araştırmacılar
Derneği'nin (TÜAD)
düzenlediği Baykuş
Ödülleri'nde Bronz Baykuş
ödülünü alamaya layık
görüldük.

12. Eğitimde İyi
Örnekler
Konferansı (2015)
"Benim Meslek Lisem,
Gençlik Dostu" projesi ile
Eğitim Reformu Girişimi
(ERG) tarafından seçilen
"iyi örnekler" arasında yer
almaya ve konferansta
sunum yapmaya hak
kazandık.

Başarılarımız
14. Eğitimde İyi
Örnekler
Konferansı (2017)
"Yönderlik Programı" ile
Eğitim Reformu Girişimi
(ERG) tarafından 396
proje arasından "İyi
Örnekler" olarak seçilen
80 proje arasında yer
almaya ve konferansta
sunum yapmaya hak
kazandık.

Mentorluk, Koçluk
ve Süpervizyon
Konferansı (2018)
"Yönderlik Programı" ile
EMCC (European Mentoring
& Coaching Council/Avrupa
Yönderlik ve Koçluk Derneği)
Türkiye tarafından
düzenlenen "Mentorluk,
Koçluk ve Süpervizyon
Konferansı"nda sunum
yaparak Program’ın liseli
gençlere ve onlara yönderlik
desteği sunan farklı
uzmanlık alanlarından
yetişkinlere sunduğu gelişim
fırsatları, yarattığımız başarı
hikayeleri ve uygulama
adımlarını paylaşmaya hak
kazandık.

Uygulamalarımız

01

ALEV
TOPLARI
EĞİTİMDE
GENİŞ AÇI

YÖNDERLİK
PROJELERİMİZ

02
03
04

Alev Topları
Programı
(ATP)

Bir Alev Topu’nun
Kaleminden
1923 yılı sonlarında İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci olduğum sıralar,
okul duvarında bir ilan gördüm: “Avrupa’ya talebe yollanacaktır.”
Allah Allah dedim, ülke yıkık dökük. Her yer virane… Bu durumda
Avrupa’ya talebe göndermek lüks gibi gelen bir şey. Ama şansımı bir
denemek istedim… 150 kişi içinden 11 kişi seçilmişiz. Benim ismimin
yanına Atatürk “Berlin Üniversitesi’ne gitsin” diye yazmış…
Vakit geldi. Sirkeci Garı’ndayım ama kafam çok karışık. Gitsem mi,
kalsam mı? Beni orada unuturlar mı? Para yollarlar mı? Tam
gitmeyeceğime karar verdiğim, geri döndüğüm sırada bir posta
müvezzii ismimi çağırdı:
“Mahmut Sadi, Mahmut Sadi…”
“Benim” dedim.
“Telgrafın var.”
Telgrafı açtım, aynen şunlar yazıyordu: “Sizleri bir kıvılcım olarak
yolluyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz. Mustafa Kemal.”
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak

Bunu okuyunca düşündüklerimden utandım… “Şimdi gel de gitme, git de çalışma, dön de bu ülke için canını verme”
dedim. Düşünün, 1923 yılında o kadar işinin arasında 11 öğrencinin nerede, ne zaman neler hissettiğini sezebilen ve
ona göre telgraf çeken bir liderin önderliğinde bu ülke için can verilmez mi?
Çok başarılı oldum. Kıvılcım olarak gittim, ülkeme alev olarak döndüm. İstanbul Üniversitesi Genel ve Beşeri Fizyoloji
Enstitüsü’nü kurdum, Kürsü Başkanı oldum. Daha sonra ülkemin Başbakanlığını yaptım.
Ben kim miyim? Ben sadece iki satırlık bir telgrafın yarattığı bilim adamıyım!”

Bugün aynı vizyonla
‘Bugünün Kıvılcımları’nı keşfedip,
‘Yarının Alev Topları’nı
yetiştirmek üzere yola çıktık.

Bize Göre Kıvılcım Demek
Başarılı

Kendini ve
Sınırlarını
Bilen

İletişimi
Kuvvetli

İş Birliğine
Açık

Duyarlı

Sorumluluk
Sahibi

Yapıcı ve
Olumlu

Kendine
İnanan/
Güvenen

Hedefleri Olan

Yaratıcı

Evrensel
Değerleri
Benimseyen

Yerel
Değerlerine
Sahip Çıkan

Kıvılcımlarımızı Nasıl
Keşfediyoruz?
3.

1.

2.

Elektronik Ortamda
Başvuruların Alınması
(Ön Kayıt + Başvuru Formu)

Ön Değerlendirmeler

6.
Grup Mülakat Değerlendirme
Sonuçlarının Duyurulması ve
Bireysel Mülakatlara Davet

7.
Bireysel Mülakatlar

Ön Değerlendirme Sonuçlarının
Duyurulması & Belgelerin
İstenmesi

4.

5.
Grup Mülakatları

Ön Değerlendirme Belgelerinin
İncelenmesi & Grup
Mülakatlarına Davet (*)

8.
Bireysel Mülakat Değerlendirme
Sonuçlarının Duyurulması ve
Programa Kabul

(*) İhtiyaç olunan durumlarda
Grup Mülakatına davet edilen adaylara
bazı envanterler uygulanabilir.

Sizin gibi bir vakıfla karşılaştığım ve mülakatlar
aşamasında tanışma fırsatı bulduğum insanlar için
size çok teşekkür etmek isterim.
Programa kabul edilmemek elbette ki beni üzdü.
Ama kazandıklarım açısından bir nebze de olsun bu
üzüntüyü dindirebildiğiniz için size çok teşekkür
ederim. Her zaman Çelikel Eğitim Vakfı’nı ve orada
yaşadıklarımı hatırlayacağım. Hayatım boyunca
unutmayacağım şeyler öğrendim sayenizde.
Tekrardan teşekkürü borç bilirim ve ileriki
dönemlerde bursiyerlerinizle yaşamak istediğim
deneyimlerin hepsini ve belki de daha fazlasını
yaşamanızı temenni ederim. Tanışmak büyük
onurdu.
Umut Kanalci,
İstanbul Teknik Üniversitesi,
İnşaat Mühendisliği Lisans Öğrencisi,
2017 – 18 Aday Kıvılcımı

Neler Sağlıyoruz?
Yeni kıvılcımlarımızın ilk
yıllarında uyum süreçlerini
kolaylaştırabilmek için
deneyimli kıvılcımlar ile
akran danışmanlık desteği

Staj olanakları ve
mezuniyetleri öncesinde,
akademik ya da profesyonel
çalışma hayatlarının ilk
yıllarında veya ilerleyen
yıllarda kariyer danışmanlığı

Akran
Danışmanlık
Sistemi

Profesyonel
Gelişim
Desteği

Burs
Desteği

Kültürel
Gelişim

Yılda 12 ay süre ile
aylık burs desteği

Konser, tiyatro, müze ve
sergi biletleri, kitap
hediyeleri, çeşitli kart ve
dergi abonelikleri

Her kıvılcım grubu
için ayrı ayrı olmak
üzere ve 4 yıl olarak
tasarlanmış duygusal,
sosyal ve profesyonel
gelişim odaklı atölye
ve seminerler

Eğitim
Programı
Gönüllülük
ve Deneyim
Fırsatı

Yürüttüğümüz çeşitli
gönüllülük projeleri ve
programlar ile
kıvılcımlarımızla
birlikte değer
üretiyoruz.

Gelişimlerini Değerlendiriyoruz
Süreç
Başvuru

Değerlendirme &
Program'a Kabul
Süreci

Program Süresince

Program Sonu &
Mezuniyet Sonrası

Gelişim Değerlendirme Yöntemleri
Ön Değerlendirme Belgeleri Denetimi
Telefon Mülakatları
Grup Mülakatları
Bireysel Mülakatlar
Gönüllü Faaliyetler / Projeler Denetimi
Eğitimlere / Etkinliklere Devamlılık Denetimleri
Akademik Başarı Denetimleri
Bire Bir Değerlendirme Görüşmeleri (Yılda 2 kez)
Eğitmen Değerlendirmeleri (Her eğitim sonrası)
Gözlemci Değerlendirmeleri (Her eğitim / etkinlik sonrası)
Eğitim / Etkinlik Sonu Değerlendirmeleri
(Her eğitim / etkinlik sonrası)
Eğitim Ön Test ve Son Testleri (Eğitimin niteliğine göre)
Aynalı Mektuplar (Kendinin Sürekliliği)
Yıl Sonu Değerlendirme Toplantıları & Atölyeleri
Kendime Mektup (Kendinin Sürekliliği)
"İdeal Geleceği Keşfetmek" Yazma Pratiği (Kendinin Sürekliliği)
Program Değerlendirme Anketi
Mezun Bilgi Formu
Mezunlarla İletişim ve İlişki Anketi (Telefon Görüşmeleri)

Kıvılcımımızdan
‘Gelişimimdeki
temel etkenlerden
biri’
Kendimi ifade etmem için
mükemmel bir yol;
isteklerimin, eksikliklerimin
ya da becerilerimin
farkına varıp üzerine gitmemi
sağlayan bir yardımcı;
gelişimimdeki temel etkenlerden
biri ve farkındalık kazanmamın
mimarı.

ATP Eğitim & Etkinlik
Temalarımız

1
İletişim
Becerilerini
Geliştir, İlişkileri
Etkin Yönet

2

İyi
İnsan
Ol

4

3

Kendini
Keşfet

Sosyal
Sorunları Fark
Et, Köklü
Çözümler Üret
ve Hayata
Geçir

Kıvılcımımızdan

Alev Topları Programı benim için
çok büyük bir şans!
Bir daha sahip olamayacağım
bir fırsat... Hem kendimi
geliştirebilmem,
ki burada aldığımız eğitimlerin
etkisi çok büyük,
hem de İstanbul’da sosyal çevre
edinmem açısından...
ÇEV bana bir aile oldu.

Kıvılcımlarımızla
Birlikte Değer
Üretiyoruz

Deneyimleyerek öğrenmeye
ve ekosisteme inanıyoruz.
Kıvılcımlarımızın sosyal becerilerini
geliştirebilmeleri amacıyla proje ve
programlarımızda aktif roller üstlenmeleri için
onlara alan tanıyoruz.

Böylelikle, proje ve programlarımızın
sürdürülebilirliğini sağlamak ve olumlu sosyal
etkisini arttırabilmek için bir eko sistem
geliştiriyoruz.

(1) Akran Danışmanlık Sistemi (ADS)

Akran Danışmanlık Sistemi’ne
Ben bir şey katabildim mi emin değilim
ama o bana, hayatıma değer ve
geleceğim için beni geliştirecek
bir çok şey kattı.
Mustafa Kemal Karahan
İstanbul Üniversitesi

Tıp Fakültesi Lisans
Öğrencisi
ADS Proje Koordinatörü

Bu duyguyu daha önce tattınız mı
bilmiyorum... Birine yardım ettiğinizde
aldığınız geri dönüş bu gönüllülüğü
yaparken harcadığınız çaba, zaman ve
zorluğu unutturan bir
mutluluk duygusu veriyor...

(2) Geleceğin Şifresi Projesi

Bu projede yer aldığım için çok
mutluyum. Çağımızın ve geleceğimizin
gerekliliği haline gelen kodlama, her
çalışma grubunda olduğu gibi,
Moleküler Biyoloji’de de özellikle
biyoinformatik alanında kullanılıyor.
Endüstri 4.0’a geçişle birlikte, belki de
kodlama, Moleküler Biyoloji ve Genetik
biliminin daha fazla alanında
kullanılacak. Bu deneyimi yaşamak,
liseli arkadaşlarımın da bu konuda
gelişimlerini sağlamak benim için çok
önemli bir fırsat.

Büşra Çelik
Boğaziçi Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Lisans Öğrencisi
Geleceğin Şifresi:
Kodlama Proje Ekibi Üyesi

(3) Akran Buluşmaları Söyleşisi

Akran Buluşmaları Söyleşileri’nin
öğrencilerde yarattığı olumlu etkiyi
net bir şekilde gözlemledim.
Kıvılcımlarımızın topluluk önünde
sunum tecrübesi kazanmaları da
söyleşilerin bir diğer artısı.
Söyleşilerin daha fazla kişiye
ulaştırılması gerektiğini ve oldukça
olumlu sonuçlarının olacağını
düşünüyorum.

Nihat Yücel
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Lisans Mezunu
Akran Buluşmaları Söyleşisi
Proje Koordinatörü

(4) Kıvılcımdan Topluma Projesi

Şevval Güzel
İstanbul Kültür Üniversitesi
Hukuk (Tam Burslu) Lisans Öğrencisi
Kıvılcımdan Topluma Projesi
Koordinatörü

Gönüllülük esası ile birçok
projenin içerisinde yer alıyorum.
TEGV, Çorbada Tuzun Olsun
Derneği ve KAÇUV en çok içinde
bulunduğum dernek ve vakıflar
diyebilirim.
Bu gönüllülüklerimin bana en büyük
kazanımları zamanımı yönetmeyi
öğrenmem. Çünkü gönüllülüğe
zaman ayırmak benim için
nefes almak gibi vazgeçilmez.

(5) ÇEV Mezunlar Komitesi (ÇEVMK)

Mezunlar Komitesi çok
başarılı bir oluşum olacak.
İyi bir şeyler yapacağımıza
dair inancım tam.
Burak Ünal
Boğaziçi Üniversitesi
İşletme Lisans
Programı Mezunu

ÇEV Mezunlar Komitesi
Kurucu Üyesi

(6) Yönderlik Programı Proje Ekibi

Yönderlik Programı ile
ilk defa bir projede asistan
olarak yer alıyorum.
Hem bir proje nasıl işler,
yapısı nasıldır, onu görebiliyorum.
Hem de 2 – 3 yıl önce aynı yollardan
geçen biri olarak lise öğrencileriyle
bir araya gelmekten, onlara destek
olmaktan keyif alıyorum.
Üstelik, bu program, bana okuduğum
Psikoloji alanıyla da ilgili
pek çok şeyi deneyimleme
fırsatı da sağlıyor.

Ezgi Dokuzlardan
Boğaziçi Üniversitesi
Psikoloji Lisans Öğrencisi
Yönderlik Programı
Proje Asistanı

(7) ATP Mülakat Organizasyon Ekibi
İnsan Kaynakları alanına ve mülakat
süreçlerine ilgi duyduğumdan dolayı
benim için çok güzel ve önemli bir
deneyimdi.
Geçen sene kendi geçtiğim
süreçlerden yeni kıvılcımların
geçişini, onların heyecanını görmek
beni çok heyecanlandırdı ve kendi
mülakat sürecimi hatırlattı.
Kıvılcım olarak hangi kriterlere göre
seçildiğimle ilgili fikir edinmek ve
mülakat aşamalarına dahil olabilmek
çok keyifliydi.

Nisanur El
İstanbul Üniversitesi
Psikoloji Lisans Öğrencisi
ATP Mülakat Organizasyon Ekibi

Rıdvan
Çelikel
Fen Lisesi
(RÇFL)

Fen Lisesine
Dönüştük!
Kurucumuz Sn. Rıdvan Çelikel tarafından,
2008 yılında yaptırılarak
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan
Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi
Mayıs 2015’te Rıdvan Çelikel Fen
Lisesi’ne dönüştü.
RÇFL’yi, ‘Model Okul’ yapma ideali ile, Eğitimde
Geniş Açı (EGAP),
Yönderlik (YÖP) ve burs
programlarımızla destekliyoruz.

RÇFL Bursları
Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Burs Programı Uygulama
Esasları ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde
beklenen başarı koşullarını sağlayan Rıdvan Çelikel
Fen Lisesi öğrencilerimizi Rıdvan Çelikel Fen Lisesi
Burs Programı kapsamında ‘başarı’ burslarımız ile
desteklemeye devam ediyoruz.

Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Burs
Programı hakkında ayrıntılı
bilgi için buraya tıklayınız.

Eğitimde
Geniş Açı
Programı
(EGAP)

Nedir, Neden, Nasıl?

Nedir?

Ortaöğretim düzeyinde eğitimin
niteliğini artırmaya katkı sağlamak
amacıyla 2010 – 11 eğitim öğretim
yılında hayat verdiğimiz Program
kapsamında eğitimdeki ana
bileşenlerin (öğrenci & öğretmen &
okul yönetimi & ebeveynler)
birlikte gelişimini ve işbirliğini
hedefliyoruz.

EGAP hakkında
ayrıntılı bilgiye
buraya tıklayarak
ulaşabilirsiniz.

Okulların
öğrencilere
heyecan
veren,
öğrencilerin benlik saygısını pekiştiren,
yaratıcılık ve ilişki yönetimi becerilerini
geliştiren kurumlar olması gerektiğine
inanıyoruz.

Neden?

Nasıl?

Bu dönüşümün etkin ve kalıcı olması için; eğitimde rol alan tüm
paydaşların bu dönüşümü birlikte, çözüm odaklı ve iş birlikçi
bir tutum ile sahiplenmesi gerektiğini savunuyor, bunun için,
öğrenci başta olmak üzere, öğretmen, okul yönetimi ve
ebeveynlerin aktif katılımları ile yerel işbirliklerinin en etkin
şekilde kullanılması gerekliliğini önemsiyoruz.

EGAP ile
Ortak Amacımız
Mutlu, Öğrenen ve
Üreten Bir
Eko Sistem Oluşturmak

Ne Değildir?
İhtiyaç sahibi ve/veya
başarılı öğrencilere
burs desteği sağlayan
bir Program

Eğitim alanlarının
(sınıf, okul, laboratuvar,
kütüphane, vb.) fiziki
iyileştirmesi için fon
desteği veren bir
Program

Tamamen ve sadece
Vakıf Merkez yetkilileri
tarafından yürütülen ve
yönetilen bir Program

Sabit fikirli, değişime
ve gelişime kapalı bir
Program

EGAP Eğitim & Etkinlik
Temalarımız

Gelecek
Tasarlama

Yönderlik

1

Bilim ve
Mühendislik

3

Sosyal
Girişimcilik

2

4

Yönderlik
Programı
(YÖP)

Nedir, Neden, Nasıl?

Nedir?

Hedef kitlemiz, Yönlenlerin, çağın
gerekliklerine istinaden
belirlediğimiz beceri alanlarında
gelişimlerini sağlama yolunda
onları desteklemek ve onlara
öğrenme yoldaşlığı yapabilmek için
gönüllü Yönderlerimizin katılımıyla
yürüttüğümüz bir destek
programıdır.
YÖP
hakkında ayrıntılı
bilgiye buraya
tıklayarak
ulaşabilirsiniz.

Lise yıllarının, gençlerin kendilerini tanıma,
potansiyellerinin farkına varma, hayallerine
giden yolda koydukları hedeflere ulaşma
konusunda destek ile yönlendirmeye en çok
ihtiyaç duydukları dönem olduğuna
inanıyoruz.

Neden?

Nasıl?

Bu destek ve yönlendirme ile, Yönlenlerin iletişim, öz saygı ve
özgüven, sosyal destek, umut, hedef belirleme, motivasyon ve
gelecek planlaması gibi temel alanlarda gelişimlerini
sağlayabilmeleri için Yönderlerimizin desteğiyle onlara eğitim
öğretim yılı boyunca destek olmayı, değişimlerine yön
verebilmek için onlara öncü olmayı hedefliyoruz.

Süreçlerimiz
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Yönlen Olmaya İstekli
Öğrencilerin Tespiti
(Program'dan Faydalanmak
İsteyen Öğrencilerin RÇFL
Okul Yönetimi Tarafından
Başvurularının Alınması)
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2
Yönderlik Komitesi'nin
Oluşturulması
(Mevcut Yönderlerin
Devamlılık Durumlarının
Tespiti ve Yeni Yönder
Kazanımları)

1. Yönder & Yönlen
Buluşması
(Yüz Yüze)
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Yıl Boyunca
Görüşmelerin
Gerçekleştirilmesi
("Etik ve Davranış
Kuralları"
Çerçevesinde)

Yönlen Olmaya İstekli
Öğrencilere Ön Anketlerin
Uygulanması
Ön Anket Raporu’nun
Yazılması ve Aday Yönlen
Havuzu'nun Tespiti

Yönder Bilgi Formu &
Davranış Stili Testi’nin
Uygulanması
Yönder Eğitimi'nin
Gerçekleştirilmesi
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Yönder & Yönlen
Eşleşmesi'nin Yapılması
Yönderlere ve Yönlen
Öğrencilere Eşleşme
Bilgilerinin Yazılı Olarak
Bildirimi
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Yeni Yönlen Öğrencilerin
Tespiti
Yönlen Eğitimi' nin
Gerçekleştirilmesi

Yönlen Öğrenciler ile Ara
Değerlendirmeler ve Ara
Değerlendirmelere İlişkin
Raporun Yazılması
Yönderler Buluşması
(Yönderler ile Ara
Değerlendirmeler)

Aday Yönlen
Havuzu'ndaki
Öğrencilerin
Velilerinin
Sözlü ve Yazılı Olarak
Bilgilendirilmesi ve
İzinlerinin Alınması
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Yönlen Öğrencilere Son
Anketlerin Uygulanması
Yönder Değerlendirmelerinin
Alınması
Yıllık Rapor ve Kapanış

Yönderlik Programı
öğrencilerin içindeki
yaşlanmaya yüz tutmuş
çocukları
gençleştiriyor.
Dilara Yaylı,
Yönlen Öğrenci

Hiç tanımadığım ama gayet
donanımlı bir kişiyle iletişim
kurmamı, ona güvenmemi ve
bana duyulan güveni
anlamamı sağladı.

Melike İlkkılıç,
Yönlen Öğrenci

Herkes kendini
keşfetmek ister.
Yönderlik Programı
bunu başarıyor.
Burak Pehlivan,
Yönlen Öğrenci

Program kapsamında
somut olarak toplum için
bir şeyler yapıyor olmak
keyif verdi. Uzaklardaki farklı
dünyalarla iletişim kurmanın,
bir hayata dokunmanın
mutluluğu hoşuma gitti.
Meltem İpek Eltetik,
Yönder

Telefonun ucundaki ses
gençliğinin başında, aklı
karışık, yeniliklere açık,
enerjisi taze bir kız çocuğu
olunca ona söylenecek her
söz, anlatacak her konu çok
değerli oluyor.
Songül Aktaş,
Yönder

Projelerimiz
Benim Meslek Lisem,
Gençlik Dostu Projesi
2013 yılında İstanbul Milli Eğitim
Müdürlüğü iş birliği ve Hollanda
Konsolosluğu finansal desteği
ile insan haklarının ders
uygulamalarının nasıl yapılacağını
ele alan atölyeleri 2 farklı liseden
öğretmenlerin katılımıyla
gerçekleştirdik.

Gençlik Dostu
Liseler Projesi
2013 yılında İstanbul Bilgi
Üniversitesi Çocuk Çalışmaları iş
birliği ve Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti finansal desteği ile
liselerde insan haklarına ve
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı
bir kültür yerleştirmek amacıyla
öğrenci, öğretmen ve ebeveynler
için faaliyetler düzenledik,
rehberler hazırladık.

Gençlerle Barışçıl İletişim Projesi
Projelerimiz
hakkında ayrıntılı bilgiye
buraya tıklayarak
ulaşabilirsiniz.

2012 – 13 eğitim öğretim yılında İstanbul İsveç Başkonsolosluğu finansal
desteği ile 3 okulda öğretmen ve velilerle işbirliği gerçekleştirdik,
yaptığımız atölyeler ve düzenlenen panellerle şiddetsiz iletişim
yöntemleri ve barışçıl ortamları güçlendirme yollarını ele aldık.

Projelerimiz
Meslek Liselerinde
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Eğitim Reformu Girişimi (ERG) proje ortaklığı ve
Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye
Temsilciliği’nin finansal desteğiyle, iki mesleki
ve teknik Anadolu lisesi özelinde Meslek
Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği üzerine
bir araştırma projesi tamamladık.
Mesleki ve teknik liselerde özellikle kadınlar için
nitelikli eğitimin, mesleki becerilere ve
istihdama dönüşmesine katkı sağlayacak
bulguları içeren araştırma raporu, iki okuldaki
öğrencilerin ve öğretmenlerin deneyim ve
görüşlerine yer veriyor. Özellikle toplumsal
cinsiyet temelli eşitsizliğin, kadınların mesleki
kimlik ve becerilerine olan etkisinin ele alındığı
raporda, bu durumun mesleki eğitimin kalitesi
ile ilişkisi de değerlendiriliyor.

Projelerimiz hakkında
ayrıntılı bilgiye
buraya tıklayarak
ulaşabilirsiniz.

Projelerimiz
KodlaSam Projesi
2018 yılında, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz KodlaSam
Projesi kapsamında ‘Kodlama ve Robotik Eğitici Eğitimleri’ni Samsun’un 20 farklı
ilçesinden gelen toplam 36 öğretmenin katılımıyla tamamladık. 80 saatten oluşan 16
günlük eğitim programına katılan öğretmenlerimiz, yeni eğiticiler yetiştirerek
projenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve olumlu sosyal etkisini arttırabilmek için
hizmet içi - eğitici eğitimleri düzenlemeye başladı.

Samsun genelinde yaklaşık 38.000 öğrenciye ulaşarak, kodlama ve robotik alanına
ilgili ve bu alanlarda yetenekli öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak için
desteklediğimiz Proje kapsamında öğretmenlerimiz açılacak ön kuluçka atölyelerinde
ortaokul öğrencileri için Kodlama ve Robotik Atölyeleri geliştirip uygulayacak.

Projelerimiz hakkında ayrıntılı bilgiye
buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ÇEV’de
Neden Gönüllü
Olmalısınız?

ÇEV’de Gönüllülük
Yönderlik
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Yönderlik Programı kapsamında
profesyoneller ile gençler arasında
tecrübe aktarımını sağlayarak,
gençlerimizin gelişimlerine katkı
sağlamak konusunda destek olur.

Kaynak Geliştirme
Proje ve Programlarımızın fayda
sağladığı kişi sayısının arttırılabilmesi
ile ayni, nakdi kaynaklarımızın ve
gönüllü / işbirlikçi kurum ağımızın
genişlemesi konusunda destek olur.

Organizasyon

1

Faaliyetlerimizin yürütülmesine
destek vererek, organizasyonların en
etkin şekilde yürütülmesi konusunda
destek olur.
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Değerlendirme
Alev Topları Programı kapsamında
yeni kıvılcımların keşfedilmesi
aşamasında destek olur.

Kültürel Etkinlik ve
Eğitim Planlama
Bursiyerlerimizin entelektüel bilgi birikimlerini
arttıracak ve / veya kişisel gelişimlerine katkı
sağlayacak aktivitelerin etkin bir şekilde planlanarak
hayata geçirilmesi konusunda destek olur.

Komiteler hakkında ayrıntılı bilgi için ÇEV’de Gönüllülük Rehberi’ne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Teşekkürler
iletisim@celikelegitimvakfi.org
www.celikelegitimvakfi.org

Bizi takip edin:

