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Bu rapor Yararlarucr tarafindan doldurulmah ve imzalanmahdrr
Raporu daktilo veya bilgis ayarda doldurunuz (formu www.iptka.org.tr internet
adres inde b ulabilirsiniz)
Sorular raporlama dOnemini kapsayacak qekilde, eksiksiz olarak cevaplandrrrlmahdrr.
istanbul Kalkrnma Ajansr eksik veya kcitii doldurulmuq raporlarda eksiklerin giderilmesi
talebinde bulunabilir.

m: ocuklar ve Genqler Mali Destek
mt
S0zletme No: TR10/16/QGE/0036 I Proje Adr: pUSULA:

Yarartanrcrnrn Adr: Ul,tRRNiyB il-qe

tttUOUnlUCU

uilt-i gCiriv

"E@

Rapor Ddnemi: 31.12.201"7 - 31.01.2018
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NiHai RAPoR TEKNIK g6I,UIvI:
Agafirda verilecek bilgiler mali raporda yer alacak bilgilerle uyumlu olma|drr.

1.1. Proje ortaklanrun adlarr:
- Bilim Merkezi Geligtirme Derne[i
- isrRNeuL VALiLiGi
- uN.rnaNiyE REHBERLIK VE ARA$TIRMA MERKEZi
- Umraniye Kaymakamh[r

1.2. Nihai fa)rdalanrcrlar velveyahedef qruplarr (farkh ise) (erkek ve kadrn sayrlan dahil):
Hedef gruplar
- Umraniye ilgesinde destek eSitim odasr bulun an en az 6 okulda uygulanmak izere hazrlanan proje
kapsamrnda Bu okullarda e[itirn alan 6-10 yaq arasr en az 60 6zel yetenekli birey,
- Bu okullarda gorev yapan l6 srnrf ofiretmeni,
- Umraniye ilgesinde gorevli 4 ozel e[itim, 4 rehberlik ci$retmeni,
- 6zel yetenekli bireylerin aileleri baghca hedef gruplardandrr.
Nihai Yararlanrcrlar
- istanbul da ilkokula devam eden ve ozel yetenekli tanrsr konmug bireyler.
- Bu bireylerin aileleri.
- istanbul ili genelinde ilkokullarda gorev yapan ttim srnrf ofiretmenleri.
- Milli Egitim BakanhSr'na ba[h ti.im kademelerdeki okullar.
- Ozel yetenekli bireylerin bulundu[u okullarda agrlmasr zorunlu olan ve bu srnrflarda e[itim veren
ttim dfretmenler.
- Rehberlik ve aragttrma merkezlerinde gorev yapan rehberlik o[retrnenleri, ozel e[itim ofiretmenleri.
- Bilim ve sanat merkezlerinde gorev yapan o[retmenler.
- Ozel yetenek alanmda faaliyeigosteien dernek, vakrf, merkezler.
- Universitelerde cizel yetenek alantnda faaliyet gosteren boltimlerdeki akademisyenler ve
o[renciler
"Hedef gruplar" Proje Amacr dtizeyinde projeden dofrudan olumlu etkilenecek
olan gruplar/kuruluglardrr

ve "nihai faydalanrcrlar" toplum veya genel sektor

drjzeyinde

uzun vadede projeden faydalanacak

olanlardrr.
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2.

Proje faaliyetlerinin u

lamasrnrn deIerlendirilmesi

2.1. Faaliyetler ve sonuglar
S6zleqmeye gore raporlama ddnemindeki biittin faaliyetleri srralayrnrz.
1.

l.Akademik Kurulun Oluqturulmasr

iqlenen Konular/ Faaliyetler: Projenin ilk faaliyeti, Marmara Universitesi akademisyenleri Dog. Dr.
Sibel Cengizhan, Dog. Dr. Seval Erden, Yrd. Dog. Dr. Faruk Levent ve Dr. Akif Avcu dan oluqan bir
akademik kurulun oluqturulmasrdrr. Projenin yazrmr aqamasrnda akademik boyutla ilgili danrgmanhk
veren Yrd.Dog.Dr. Faruk Levent tarafindan o$retim programlama A.B.D. akademisyenlerinden
Dog.Dr.Sibel Cengizhan ve Psikolojijk Danrqmanhk ve Rehberlik A.B.D. akademisyenlerinden

ile siiregte yiiriitiilecek cilgme ve de[erlendirme gahgmalan igin de aynt
liniversitede gcirev yapmakta olan Dr.Akif Avcu onerilmigtir.
Sonuglar: Projenin ti.im e$itim siireglerinde, o[retim prograrnlan, kurul i.iyeleri yiiksek bir verimlilikle
gorev almtgtrr.
Dog.Dr.Seval Erden

1.2.Tanrtrm Toplantrsrnrn Dtzenlenmesi
iElenen Konular/ Faaliyetler: istanbul it HAitti Efiitim Miidijrii, Umraniye ilge Milli E[itim Miidtirti,
Umraniye Kaymakamr, Umraniye Belediyesi eagkan Yardrmcrsrnrn bulundufiu prototol iiyelerinin
katrlrmryla 216 kiginin aprrlandr[r proje tanrtrm toplantrsr, 14 gubat 2017 tarihinde gergekleqtirilmigtir.
Katrhmcr imza listeleri teknik rapor ekinde EK.l. olarak sunulmugtur.
Sonuglar: Toplantrya 216 kigi katrlmrqtrr.

l.3.Araqtrrma Faaliyeti
iElenen Konular/ Faaliyetler: Projenin olgme ve de$erlendirme galrqmalan kapsamrnda, sahada
konuyla ilgili yaganan sorunlartn bagrnda gelen ofretmenlerin destek epitim odasinda gorev almak
istememelerinin nedenlerini belirlemek iizere uygulanacak 6lgme araglan akademik kurul ilyelerinin
oftak karart ile belirlenmigtir. Aynr qekilde di[er hedef gruplan oluqturan o$renci ve ailelere de hangi
ol grne araglannrn uygulanacafir bu siiregte netlegtiri lmigtir.

1.3.1. Mevcut Durum Araqtrrmasr - 6n Test
iElenen Konular/ Faaliyetler: E[itimlere katrlacak srnrf o[retmenleri, okul uygulamalarrnda
galtgrlacak ilkokul o$rencileri, seminere katrlacak velilere bilgi ve farkrndah[r olgmeye yonelik
araglartn ontestleri her grubun e[itimleri oncesinde uygulanmrgtrr. 0lgme de[erlendirme gahgmalal,
$ubat-Arallk aylarr arasrnda gergeklegtirilmiqtir.
Sonuglar: Seminere katrlan 234 veli, e[itimlere katrlan 28 o[retmen, model/modeller tasa'm
gallgmaslna katrlan l0 alan uzmanl, okul uygulamalanna katrlan 64 o[renci ve aile
at6lye
gahgmalanna katrlan 17 ebeveyn olmak iizere toplam 353 kigiye <in test uygulanmrgtrr. Bu
anketler,
her bir hedef grup igin ayrr ayn belirlenmiq ve o gruba verilen efiitimin bireylerde yarattr[r bilgi ve
farkrndahk dtizeyi n in ri I gi.i lmes i hedefl enm i gti r.

1.3.2. Program Etkililik Araqtrrmasr - Son Test
iqlenen Konular/ Faaliyetler: Proje kattltmcrsr gruplara e[itimlerin sonunda sontestler uygulanmrg ve

veri

igin akademik kurul iiyelerinden Dr.Akif Avcu'ya teslim edilmiqtir. pusula
Aragttrma Raporu, 11.12.2017 tarihinde teslim alrnmrg ve teknik rapor ekinde EK.2. olarak
gcizi.imlemesi

sunulmugtur.
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Sonuglar: Proje baglarken siirece dahil olan hedef gruplardan, tiimiine(234 veli,28 o[retmen, 10 alan
uzmanr, 64 o[renci 17 ebeveyn olmak iizere toplam 353 kiqiye) sontest uygulanmrgttr. Proje
kapsamtnda yi.iriitiilen tiim e$itim, seminer gahgmalannrn sonuglannr igeren araqtrrma raporunda,
olumlu yonde anlamlr farkhhklar tespit edilmigtir. Bu sonuglarla, projede gorev alan ci[retmenler,
hedef grubu olugturan ozel yetenekli tanrsr bulunan o[renciler ve seminerlere katrlan ailelerin bilgi
beceri leri proje faaliyetleriyle desteklenmi gtir son ucuna varr lmr gfi r.
1.4.

Model/Modeller ve 6[retim Tasarrmr Belirleme Qahqmasr

iqlenen Konular/ Faaliyetler: Destek e[itim odasrnda kullanrlacak etkinliklere temel oluqturacak
olan model ve modellerin segimi igin dtinyada kullanrlan ve baqanlr olmug modellerin taramasr, iki
akademik kurul liyesinin liderli[inde 10 alan uzmanr ile yaprlmrqtrr. E[itim,9-27 Mart tarihleri
arastnda, 36 saat yizlyize, 24 saati aragtrrma./tarama faaliyetleri geklinde gergekleqtirilmigtir. Bu
faaliyet sonunda etkinliklerin temelini olugturan modeller ve ofiretim tasarrm alanlan (8 temel alan)
belirlenmigtir. Model/Modeller ve Ofiretim Tasanmr Belirleme Qahgmasr Katrhmcr imza Listesi,
teknik rapor ekinde EK.3. olarak sunulmugtur.

l.5.igeriklerin Hazrrlanmasr
iqlenen Konular/Faaliyetler: Projenin hedef gruplannr olugturan katrhmcrlara (O[retmen ve ailelere)
uygulanmak iizere hazrrlanan tiim efiitim ve seminer igerikleri, proje danrgmanr Yrd.Dog. Dr. Faruk
Levent taraftndan ozel yetenekli gocuklann e[itim ihtiyaglanna uygunlu[u konusunda kontrol
edilmigtir.

1.5.1. 6fretmen E[itim igeriklerinin Hazrrlanmasr
iglenen Konular/Faaliyetler: Akadernik kurul iiyelerinden Dog.Dr.Sibel Cengizhan tarafindan alan
uzmanr ve o[retmenlere uygulanacak e[itim igerikleri hazrrlanmrgtrr. Efitimlerde, proje kapsamrnda
segilen model/modeller, segilen yaprlandrrmacr modele uygun 6[retim tasarrmr, etkinlik hazrrlama
ilkeleri, kurallart, yontemleri, kriterleri, ozel yetenekli birey kavramr, tanrlama stiregleri, ozellikleri,
aileleri baghklanndan olugan 60 saatlik bir efiitim igeri[i hazrrlanmrgtrr. Bu igerifin yansrtrldr[r bir
ktlavuz kitap Pusula Etkinlik Hazrlama Rehberi hazrrlanarak proje sonunda dfiretmenlere
da[rtrlmrgtrr. Pusula Etkinlik Hazrlama Rehberi, teknik rapor ekleri arasrnda EK.4. olarak
sunulmugtur.
Sonuglar: 60 Saatlik bir

e[itici e[itimi programr hazrrlanmrgtrr.

1,5.2. Aile Seminer igerifiinin Hazrrlanmasr
iglenen Konular/ Faaliyetler: Akademik danrqman Yrd.Dog.Dr.Faruk Levent tarafindan aile semineri
igeri[i haztrlanmrg ve sunulmugtur. Aynca akademik kurul iiyelerirnizden Dog.Dr.Seval Erden (proje
metninde olmayan ancak ailelerle nitelikli ve derinlemesine bir gahgma yapmak talebiyle) aile atolye
galrgmalartnrn igeriklerini hazrrlamrgtrr. Ekim Ayrnda 4 hafta yanmiar gtin olarak uygulanan aile
atolye galrgmalart, gocufiu destek efiitim odasrnda ofirenim gormekte olan velilerden biiytik ilgi
gdrmtigttir. Hem seminer hem de atolye gahEmalannda velilere dafirtrlan Ozel Yetenekli O[rencinin
Ebeveyni Olmak Aile Rehberi de yine Dog.Dr.Seval Erden tarafindan hazrrlanmrgtrr. Rehber, ozel
yetenek kavramt, bu bireylerin ozellikleri, geliqim siiregleri, aile ve okulda yaganabilecek olumsuz
tutum ve davrantglar ile ozel yetenekli gocuklann ailelerine oneriler baglrklanndan oluqmaktadrr.

1.5.3. Aile Rehberi igeri[inin Hazrrlanmasr
iElenen Konular/ Faaliyetler: Akademik kurul iiyelerinden Dog.Dr.Seval Erden tarafindan hazrrlanan
6zel Yetenekli Qocu[un Ebeveyni Olmak Aile Rehberi, proje faaliyetlerinden birisi olarak
haztrlanmtqtrr. A[ustos ayrnda tasartm gahgmalan yaprlan kitap, aile seminerinde ailelere da[rtrlmrgtrr.
J
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Rehber kitapta, ozel yetenekli gocuklarrn geliqim ozellikleri, ozel yetenekli gocuklarla iletigimde
yaganan gtigltikler, bu giigliiklerin giderilmesine yonelik cineriler, aile ve gocuklann birlikte

yapabilecekleri keyifli ve verimli ornek uygulamalar, anne babalara 6neriler baghklarrndan
olugmaktadrr. Aile rehberi, teknik rapor ekleri arasrnda 8K.5. olarak sunulmuqtur.
Sonuglar: Kitap 1000 adet basrlmrqtrr.

1.6.0fretmen Efiitimlerinin Diizenlenmesi
1.6.1. O[retmen Efiitiminin Dtizenlenmesi Model/Modeller ve 6zel Yetenek
iqlenen Konular/ Faaliyetler: Hazrrlanan Model/Modeller ve Ozel Yetenek baghkh e[itim igerikleri
alan uzmanlan ve srnrf opretmenlerinden olugan 28 kigilik bir gruba 3-28 Nisan tarihleri arasrnda 30
saat olarak uygulanmrgtrr. E[itimler, Umraniye $ehit Erol ince Krz Anadolu imam Hatip Lisesinde
diizenlenmiqtir. E[itime katrlan alan uzmanlart ve stntf o[retmenleri, Urnraniye ilge Milli E[itim
Miidiirliifiii tarafindan daha once ozel yetenekli o[rencilerle ilgili efiitim/projelerde gorev almtg, destek
e[itim odasrnda gahqmalar yiiriiten e[itim personeli arasrndan gontilliiliik esasrna gore segilmiqtir. 1.

O[retmen E[itimi (Model/Modeller ve Ozel Yetenek Efiitimi) Katrhmcr imza Listeleri teknik rapor
ekinde EK.6. olarak sunulmugtur.
Aynca bu e[itimler srrasrnda, ofretmenlerin kigisel ve mesleki geliqim alanlartna yonelik ihtiyaglar
tespit edilmig, bu ihtiyaglann kargllanmasr amacryla, e[itimin hedef grubunu olugturan ve alan
uzmanlan ile srnrf ofretmenlerinin tamamrndan olugan 35 kiqilik gruba 2-3-9-10-16-17 Kastm
tarihlerinde tam giin egitimler verilmigtir. Proje btitgesinin 6.1. harcama kaleminin kullanrldl[t
O[retmen Efitimi, Umraniye $ehit Erol Olgok Krz Anadolu imam Hatip Lisesinde uygulanmtqttr.
Ennegram ve Transaksiyonel Analiz teorileri perspektifinden iletigim, duygu ve diiqiincelerimizi
etkileyen olgu, durum ve olaylar konulannda bireysel farkrndalr[r artfirmaya yonelik haztrlanan igerik,
ofretmenlerden tam not almrq ve be$eniyle kargrlanmrgtrr. Egitimin son oturumunda goktan segmeli
20 sorudan oluqan bir bitirme anketi uygulanmrg ve elde edilen verilerle haztrlanan O[retmen E[itimi
Olgme ve Deperlendirme Raporu EK.7. ve katrlrmcr imza listeleri teknik rapor ekinde EK.8. olarak
sunulmugtur.

Sonuglar: Alan uzmanlarr, PDR ve srnrf o[retmenlerinden olugan 28 kigilik bir grupla gahqrlmrqtrr. Ek
olarak, projenin hedef grubunda bulunan alan uzmanlan ile srnrf olretmenlerinin tamamtndan oluqan
35 kigilik bir gruba 6[retmen

E[itimleri uygulanmtqttr.

1.6.2. Ofiretmen Efitiminin Diizenlenmesi Ofiretim Tasanmlarr ve Etkinlik Yazma
Becerisi
iglenen Konular/ Faaliyetler: Srnrf o[retmenleri ve alan uzmanlanndan olugan gruba verilen ikinci
30 saatlik e[itimdir, 5-26 Mayrs tarihleri arasrnda $ehit Erol lnce Krz Anadolu imam Hatip Lisesi'nde
uygulanan e[itimlere 28 o[retmen katrhnrgtrr. 2. O[retmen E[itimi (O[retirn Tasanmlarr ve Etkinlik
YazmaBecerisi E[itimi) Katrlrmcr imza Listesi teknik rapor ekinde EK.9. olarak sunulmuqtur.
Sonuglar: 28 Srnrf o[retmeni ile 30 saat gahqrlmrgtrr.

l.7.Etkinlik Hazrrlama Faaliyetlerinin Diizenlenmesi
Alt baqhklarda aynntrh olarak aktanlmrqtrr.
1.7.1.

l. Etkinlik Hazrrlama Faaliyetinin Diizenlenmesi

iqlenen Konular/ Faaliyetler: iginde alan uzmanlan ile srnrf o$retmenlerinin bulundu$u 28 kiqiden
olugan gruba, 20-22 Haziran tarihlerinde uygulanmrgtrr. Bu gahgmanrn amacl, hazrrlanan her
etkinlifiin ofirencinin psikolojik, sosyal, biliqsel ve duygusal geligim alanlarrna uygunlu[una yonelik

e>

risklerin tespit edilerek, gerekiyorsa etkinliklerin revize alanlartntn belirlenmesidir. Bu

amag

doSrultusunda Umraniye $ehit Erol lnce Krz Anadolu imam Hatip Lisesi'nde diizenlenen e[itimlerde
tiim etkinlikler grupla birlikte gozden gegirilmiqtir. Katrhmcr imza listeleri teknik rapor ekinde EK.10.
olarak sunulmuqtur.

1.7.2,

l. Etkinlik De[erlendirme Faaliyetinin Diizenlenmesi

iglenen Konular/Faaliyetler: I 1 EylUl tarihinde $ehit Erol ince Krz Anadolu imam Hatip Lisesi'nde,
alan uzmanlan ve srnrf o[retrnenlerinden olugan 28 kigilik bir grupla gahqrlmrgttr. Katrhmct imza

listesiteknik rapor ekinde EK.11. olarak sunulmugtur.
1.7.3.

II. Etkinlik Hazrrlama Faaliyetinin Diizenlenmesi

iqlenen Konular/ Faaliyetler: Pilot uygulamalardan altnan sonuglart de[erlendirmek amacryla 13
Eyltil'de 28 kigilik grupla yeniden galrgrlmrqtrr. Bu grup tarafindan haztrlanan etkinlikler iizerinde
gerekli revizyonlar yaprhnrqtrr. Kazanrmr gergeklegtiremeyeceIi ongoriilen etkinlikler kitaptan
grkarrlmrg ya da revize edilmigtir. Qalrgmaya katrlan kattltmctlartn imza listeleri teknik rapor ekinde
EK.12. olarak sunulmuqtur.
1.7

.4.

ll. Etkinlik De[erlendirme Faaliyetinin

Diizenlenmesi

iglenen Konular/Faaliyetler: 13 Ekim tarihinde alan uzmanlart ve stntf o[retrnenlerinden oluqan 28
kigilik grup, akademik kurul i.iyeleriyle birlikte o gtine dek pilot okullarda uygulanan tiim etkinlikleri
gozden gegirmigtir. Sahada ya$anan sorunlar gortigtilmtig, gereken etkinlikler edit edilmi$, metinler ve
gorsel materyalin uygunlu[u alan uzmanlarrnca gozden gegirilmiq, agtk kaynaklar dahil olmak iizere
telif haklanyla ilgili onlemler goriiqiilmi.ig, ig sayfa ile kapak tasartmlart, vb. konularda dtizenlemeler
yaprlmrgtrr.$ehit Erol ince Krz Anadolu imam Hatip Lisesi'nde gergeklegtirilen gahgmantn kattltmct
imza listeleri teknik rapor ekinde EK.13. olarak sunulmuqtur. Pilot okullarda 64 o[renci ile yi.iri.ittilen
etkinlik uygulamalarrnda srnrf o[retmenleri tarafindan doldurulan Destek E[itim Odasr Dosyalan
(Destek e[itim odasr gahgma gizelgesi ve ci[retmen onaylan) teknik rapor ekinde EK.l4. olarak
sunulmugtur.

8.Aile Seminerinin Diizenlenmesi
iqlenen Konutar/ Faaliyetler: Umraniye ilgesinde ofrenim gormekte olan ozel yetenekli bireylerin
ailelerine yonelik 3 saatlik farkrndalrk semineri diizenlenrniqtir. Seminere davet igin ilgede faaliyet
gosteren ti.im ilkokul ve ortaokullara Umraniye ilge Milli E$itim Mtidtirlti$i tarafindan duyuru
yaprlmrq, destek e[itim odastnda gocufiu olan aileler oncelikli olmak iizere tiim veliler seminere

5 Ekim tarihinde Umraniye $ehit Erol ince Krz Anadolu imam Hatip Lisesi
konferans salonunda di.izenlenen seminer, projenin akademik dantgmant Yrd.Dog.Dr. Faruk Levent
davet edilmiqtir.

tarafindan verilmiqtir. Seminer igeri[i, ozel yetenek kavramr, ozel yetenekli bireylerin genel
ozellikleri, efitim ihtiyaglan ve bu ihtiyaglara ailenin yaklaqrmr baghklarrndan olugmugtur.
Seminerin sonunda ttm anne ve babalara, Dog.Dr.Seval Erden tarafindan haztrlanan Ozel Yetenekli
Qocuklann Ebeveyni Olmak Aile Rehberi da[rtrlmrgtrr. 235 Ailenin katrhmryla gergekleqen
seminerin, imza listeleri teknik rapor ekinde 8K.15. olarak sunulmugtur.

ek olarak, proje faaliyetleri arasrnda yer almayan ancak akademik kurul iiyelerinin,
ailelerle nitelikli bir gahgma yapma talebiyle 4 hafta siiren Aile Atolye gahgmalan
Seminere

gergekleqtirilmiqtir. Dog.Dr.Seval Erden tarafrndan hazrrlanarak, sunulan e[itimde, l7 ebeveyn ile
galrgrlmrq, ozel yetenekli gocuklanyla iletigim stiregleri, ya$anan olumsuz durumlar ve bu
durumlarda alrnabilecek onlemlerle ilgili ayrrntrlr bilgiler velilerle paylagrlmrgtrr. 12-19-26 ve 30
Ekim tarihlerinde uygulanan aile atolyesi galrgmalannrn katrhmcr imza listeleri teknik rapor ekinde

EK.16. olarak sunulmugtur.

Aynca stirecin bir deferlendirmesini yapmak amacryla ailelere uygulanan anketten elde edilen
veriler, projenin ttim siireglerini igeren EK.2.Pusula Etkilik Araqtrrmasr Sonug Raporunun ilgili

,b-

boli.imiinde paylagtlmr gttr.

Sonuglar: Seminer, 235 ailenin katrlrmryla gergekleqmiqtir. Aynca proje kapsamtnda gahgmalarm
yi.irtiti.ildiifii.i destek egitim odasr ofirencilerinin velilerinden olugan 17 kigilik bir ebeveyn grubuna
aile atolyesi gahgmalarr uygulanmrqtrr. Bu galtgma, proje faaliyetleri arastnda bulunmadr[rndan
goni.illti olarak yiiriiti.ilmiigtiir.

9, Etkinlik

Defierlendirme Qahqtayr

iqlenen Konular/ Faaliyetler: 14 Kasrm tarihinde, Umraniye $ehit Erol Olgok Krz Anadolu imam
Hatip Lisesinde yaprlan gahgtayrn ilk oturumunda o[retmen grubu ikinci oturumda ise annelerden
olugan aile grubuna sdz verilmiqtir. Moderatorli.ifiiinU akademik kurul iiyelerinin yaptr[r gahqtay
sonunda hazrrlanan Qahgtay Raporu teknik rapor ekinde EK.17. ve galrgtay katrltmct imza listesi

8K.18. olarak sunulmugtur.
(Varsa) DefiEiklik Nedeni: Qahgtayrn, projenin yaztmt aqamasrnda arama konferansr niteliginde
gergeklegtirilmesi planlanmrgtrr. Ancak sozleqme tarihinin gecikmesi nedeniyle zaman faaliyet
takvimi yeniden diizenlenmiq ve gahgtay projenin sonunda, tiim stireg ve sonuglartn
de[erlendirilmesi bagh[ryla gergekleqtirilm i9tir.
Sonuglar: Qalrgtayrn ilk oturumunda 35 alan uzmant ve ci[retmen, ikinci oturumunda ise 8 veli ile
ga|qrlmrgtrr. 4 Kigiden olugan akademik kurul i.iyeleri ve 4 kiqiden oluqan proje ekibiyle birlikte
toplam, 5l kigi gahqtayda gorev almrqttr.

10.

Kitap igerifi Tasarrmt, Bastm ve Dafttrmr

iqlenen Konular/ Faaliyetler: Projenin ana tiriin grktrsr olan Pusula Etkinlik Kitabr ve Aile Rehberi
faaliyetleriyle ilgili aynnttlt bilgi alt faaliyet alanlannda aktarrhnrqfir.

Sonuglar: 1000 Adet Pusula Etkinlik Kitabr, 1000 Adet Aile Rehberi basrlmrqtrr.

10.1.Etkinlik Kitabr Bastlmast ve Da[rtrmr
iglenen Konular/ Faaliyetlerz 6zel Yetenekli Ofirenciler igin Pusula Etkinlik Kitabt, projenin ana
tiriin grktrsrdrr. Ttim e[itim siireglerinin ana galtgma alantnt olugturan Etkinlik Kitabr, ilkokul 2,3 ve
4.srnrf oprencileri igirr hazrrlanmrgtrr. iginde 247 etkinlik bulunan, toplam 8 fasikiil ve 987 sayfadan
oluqan kitap 1000 adet basrlmrgttr. Alan igin de[erli bir kaynak otma niteli[i taqtyan Ozel Yetenekli
$[renciler igin Pusula Etkinlik Kitabrnrn tasanm galtgmalan, Haziran-TemmuzAfiustos aylannda
yaprlmrq, akademik kurul ve proje ekibi tarafindan defalarca gozden gegirilerek Kastm ayrnda baskrya
girmiqtir. Kapanrg toplantrsrnda lansmanr yaprlan kitap, Umraniye ilgesindeki tiim ilkokullara
ivedilikle dafirtrlmrqtrr. istanbul'daki destek egitim odasr bulunan tiim ilkokullara dafirtrlmak iizere tiim
ilgelerden ilkokul sayrlarr ahnmrq ve her ilgenin Rehberlik Aragttrma Merkezine, o ilgede bulunan
ilkokul sayrsrndan 2 fazla olacak sayrda (Daha fazla kitap talep eden RAM'lara talepleri
do[rultusunda) Pusula Etkinlik Kitabr gonderilmigtir. Aynca yine istanbul'da faaliyet gostermekte
olan ve ozel yetenekli ofirencilerle galrgrnalar yiirtiten Bilim ve Sanat Merkezlerine de talep edilen
sayrda kitap gonderilmiqtir. 6zel Yetenekli Ofirenciler igin Pusula Etkinlik Kitabr, teknik rapor ekinde
8K.19. ve kitaplann istanbul ili igine da[rtrmrnda ahnan teslim tutanaklart ise 8K.20. olarak
sunulmugtur.

Sonuglar: 1000 Adet kitap basrlmrqtrr.

k'
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l0.2.Aile Rehberi Basrlmasr ve Da[rtrmr
iglenen Konular/ Faaliyetler: Akademik kurul i.iyelerinden Dog.Dr.Seval Erden tarafindan
haztrlanarak 1000 adet basrlan Ozel Yetenekli Qocu$un Ebeveyni Olmak Aile Rehberi, proje
faliyetlerinden birisi olan aile seminerinde ve ek olarak akademik kurulun talebiyle di.izenlenen aile
atolye gahqmalannda ailelere dafirtrlmrgtrr. Aynca, Pusula Etkinlik Kitabrnrn da[rtrmr srrasrnda,
Umraniye ilgesindeki ttim ilkokullara, Istanbul'da faaliyet gdsteren tiim ilkokullara Rehberlik
Araqtrrma Merkezleri aracrlr[ryla ve aynca Bilim Sanat Merkezlerine dafirtrlmrqtrr.
Sonuglar: Aile Rehberi, 1000 adet basrlmrg dncelikle aile semineri ve aile atdlye gahgmalarrnrn
katrhmcrlarrna dafittthnrgtrr. Kalan sayrda rehber, Pusula Etkinlik Kitabuun da[rtrmr srrasrnda,
istanbul'da destek elitim odasr bulunan tiim ilkokullara ilgelerin Rehberlik ve Aragtrrma Merkezleri
aracrlrfiryla gonderilmigtir. Aynca talep edilen sayrda aile rehberi istanbul'daki Bilim ve Sanat
Merkezleri ile de paylagrlmrqtrr.

11. Kapanrq Toplantrsrnm Diizenlenmesi
iqlenen Konular/ Faaliyetler: Projenin siireg ve sonuglannrn paylagrldl[r kapanrg toplantrsr 29 Arahk

2017 giinii gergekleqtirilmiqtir. Umraniye $ehit Erol ince Krz Anadolu imam Hatip Lisesinde
gergeklegtirilen toplantrya, istanbul il Milli E[itirn Miidiiril, Umraniye Kaymakamr, Umraniye ilge
Milli E[itim Mildiirii, akademik kurul fiyeleri, iSTKA izleme uzmanrndan oluqan protokol iiyelerinin
yanrsrra istanbul genelindeki ilge Milli E[itim Miidiirliiklerinin temsilcileri, istanbul genelindeki
Rehberlik ve Aragtrrma Merkezlerinin miidtirleri ile boliim bagkanlan, Umraniye ilgesindeki ilkokul
mi.idi.irleri ve ilgili STK temsilcileri katrlmrgtrr. Proje slireci ve iiri"in grktrlarrnr anlatan proje tanrtrm
filminin gosterimi yaprlmrg ardtndan protokol konugmalarrna yer verilmigtir. Son olarak projeye emefii
gegen tiim alan uzmanlan, o[retmenler, proje ekibi, yoneticiler igin dikilen a[aglann seftifika tdreni
yaprlmrgtrr. Protokol tiyelerinden sertifikalannr alan katrlrmcrlarla gekilen aile foto[rafinm ardrndan
240 kiqinin a[rrlandr[r kapanrg toplantrsr sona ermigtir. Toplantrnrn katrhmcr imza listeleri teknik
rapor ekinde EK.21. olarak sunulmugtur.
Sonuglar: Proje kapanrg toplantrsr, 240 kiginin katrhmryla gergeklegtirilmigtir.

12.

Genel

A[ Sayfasrnrn Oluqturulmasr

iqlenen Konular/ Faaliyetler: Projenin ikinci ayrndahazrlanan web sayfasr, proje si.iresince aktif
olarak giincellenmiqtir. Proje kapsamrnda hazrrlanan tiim kitap, rapor, vb. doktimanlar bu web sayfasr
iizerinden kamuoyu ile paylagrlmlgtlr. www.pusulaumraniye.com adresinden ulaqrlan web sitesi,
konuyla ilgili gahgan ya da ilgilisi olan ttim kurum/kiqilerin proje iiri.inlerine erigimini desteklemek
amacryla Umraniye ilge Milli Efitim Miidiirlii[ii personeli tarafrndan giincellenmeye devam edecektir.
2.2. Raporlama donemi iginde projenin uygulanmasr igin 10.000 TL tizerinde yaprlan ttim
sattnalma sozlegmelerini (inqaat igleri, malzeme, hizmet) srralayrnrz; her satmalma
sozleqmesi igin tutar, izlenen ihale ydntemi ve ytiklenicinin adlru belirtiniz.

J

F
Satrnalma Faaliyeti

(5

F
.8.3. Kitap Basrmr

1.850

(g

C

oE
c. u)
(5-

:o

C

(l)
-:z

a

Dogrudan

Temin
{ (.-?

5.3. Egitim

ileb

Hizmeti Altmt

saytasr, Broqiir,

afi; ve tanrtrm videc

btograf
i. 1.

Pazarhk

150.000

Olretmen Efiitimleri

Dogrudan
12.375

Iemin

18.000

)ofirudan
Iemin

2.3. Gtincel bir faaliyet planr sununuz

2

Baqlangrg

Faaliyet Adr

Srra

Tarihi

Bitig Tarihi

No
Mevcut Durum Aragtrrmasr - On Test

I

10.02.20t7

12.10.2017

15.11.2017
5.06.20 1 7

29.12.2017
26.06.2017

09.01.2017
01.04.2017

10.02.2017
29.04.2011

0t.03.2017
15.09.2017

13.03.2011
29.12.2017

04.09.20t7

t2.09.2017

Yaprlmasr

Etkinlik Kitabr Basrlmasr ve DaEltlml
I. Etkinlik Haz;rrlama Faaliyetinin

1

I

r

Dtizenlenmesi

2

Akademik Kurulun Olu$turulmasr
0[retmen E[itiminin Diizenlenmesi
Model/Modeller ve Ozel Yetenek
0Eretmen EEitim iceriklerinin Haztrlanmast
Aile Rehberi Bastlmast ve DaStttmt
I. Etkinlik De[erlendirme Faaliyetinin

2

DUzenlenmesi
Aile Seminer iqeriEinin Haztrlanmast

1

I
I

2

2

2
2
J
J

.03.201 7

l 3.03.201 7

Tanltlm Toplanttstntn Diizenlenmesi
O[retmen E[itiminin Diizenlenmesi O[retim
Tasarrmlart ve Etkinlik Yazma Becerisi

06.02.2017
01.05.2017

29.0s.2011

Program Etkililik Aragtrrmast Son Test
Yaprlmast
Arastrrma Faaliyet
Aile Rehberi iceriAinin Haztrlanmast

01.11.2017

11.12.2017

10.02.2017

30.11.2017

.03.201 7

II. Etkinlik Hazrrlama Faaliyetinin

11 .09

.2011

t0.01.2017
t5.09.2011

02.10.2017

16.10.2017

0

0

1

1

17.09.2017

D0zenlenmesi
4

ll. Etkinlik Defierlendirme Faaliyetinin

4

Model/Modeller ve O[retim Tasartmt

0r

.03.201 7

31.03.2017

5

Belirleme Qah$mast
iceriklerin Haztrlanmasl

0

.03.201 7

13.03.2017
29.05.2017

DUzenlenmesi

6

OEretmen EEitimlerinin DUzenlenmesi

7

Etkinlik Hazrrlama Faaliyetlerinin

8

Aile Seminerinin Diizenlenmesi

9

l0

Etkinlik DeEerlendirme Qah$tayr
Kitap iqeriEi Tasartmt, Bastm ve Da$tttmr

11

Kapanrq Toplantrsrnrn Diizenlenmesi

12

Genel

1

01.04.2017
0 t .06.2017

30. r 0.201 7

Diizenlenmesi

A[

Sayfasrnrn Olugturulmasr

02.10.2017
01.11.2017
15.11 .2017
01.12.2011
01.02.2017

09.10.2017
20.11.2011
29.12.2017
29.12.20t',7

3t.12.2017
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B, plan

ara rapor ile sonraki rapor arastndaki mali dOnemi kapsayacakttr.

2.4. Performans Gdstergeleri
Kodu

Baqlangtg
DeEeri

Performans Giistergeleri

Hedeflenen

E[itimlere katrlan

SI

Doflrudan Faydalanrcr SaYrsr

0,00

240

S4

Dofirudan Faydalanrcr SaYrst

0,00

60

64

0,00

2

2

Egitim Siiresi

0.00

120

120

Egitime Kattlan Kigi SaYtst

0,00

351

E[itim Saytst

iifiretmen

sayrsr: 35 Seminere katrlan veli
atolyesine
saylsr: 235

Aile

katrlan veli sayrsr: 17 Etkinlik

Qocuk
G7

Not

Gerqeklegen

uvsulanan oErenci sayrsr: 64
uygulamalarda
etkinliklerin gahqrldr[r ozel
eytenekli dgrenci sayrsr: 64

Pilot

Model Modeller Egitimi

ve

Etkinlik Hazrrlama E[itimi
olmak tizere 2 e[itim
diizenlenmigtir

G8

G9

24

35

saat

Alan uzmant, PDR ve srnrf
ogretmenlerinden oluqan
grubun toplam saytstdtr.

Agrlrg toplantlsl,
toplantlsl, qahgtaY

Bilinqlendirme/Yayg

rnlagttrma Faaliyeti

(Toplantr,

toplam 120

eEitim uygulanmt$ttr.

Diizenlenmig

sl8

2 Egitimde

SaYtst

0,00

4

4

Seminer,

kaPantq

ve

aile
semineri olmak iizere 4 faaliYet
diizenlenmigtir.

Konf-erans, Sergi, QalrqtaY,
Organizasyon vs.)
s40

Agrhq toplantrsr: 216 kigi Aile
Semineri: 235 kigi QahgtaY : 5l

Bilinqlendirme/Yayg

rnlagtrrma

FaaliYetine

(Seminer. Konlerans. Sergi.
Qahqtay vs.) Katrlan Kigi

0,00

800

742

kiqi Kapanrq toplanttsr: 240 kiqi
katrlmrStrr.

Savrst

Ozel Yetenekli Ogrenciler igin

Pusula Etkinlik Kitabr
hazrrlanmrqttr. iginde 247
s60

Ozel Yetenekliler

igin

Hazrrlanan Miifredat SaYrsr

0,00

I

I

etkinlik bulunan kitap, destek
e[itim odalarrnda tifrenim
gtirmekte olan 6zel yetenekli

dfirencileri

alanrnda

8 sosyal beceri
desteklemeYi

6nsdrmektedir.

3.

Ortaklar ve difer iqbirlikleri
3.1. Bu Projenin resmi ortaklan (bir ortakhk beyanr imzalamrq olan ortaklar) arasrndaki
iliqkiyi nasrl de[erlendiriyorsunuz? Ltitfen her bir oftak kuruluq igin belirtiniz.

proje ortaklanyla sorunsuz bir siireg ya$anmlgtrr. istanbul il ttlittl E[itim Miidtirlii[i.i, il genelinde
alrnmasr gereken onaylar, resmi yazllar vb. konulannda destek olmu$tur. Aynca projenin temel tiriin
grktrsr olan Ozel yetenekli Oprenciler iEin Pusula Etkinlik Kitabrnrn, yayglnla$trrma a$amasrnda
onemli bir rol tistlenmektedir. Kitabrn once istanbul daha sonra da ttim Tiirkiye'deki okullarda
kullanrlmasryla ilgili girigimleri destekleyecekleri bilgisi istanbul it uitti E[itim Mi.idi.irii Sayrn omer
Faruk yelkenci tarafin dan bizzat verilmigtir. Umraniye Kaymakamh[r, efiitim si.ireglerinde kendi
alanla.na giren tiim yasal ig ve iqleyiglerde destek vermigtir. Umraniye Rehberlik ve Araitlrma
Merkezi, projenin ttim siireglerine personel destefii sa[lamrg, kontrol ve takip siireglerinin tiim
agamastnda proje ytiri.itticiisti kurumun temsilcisi stati.isiiyle gorev yapmr$trr.

3.2.VarsaProjeninuygulanmasrnadahilolandifierkuruluglarlaolaniliqkinizianlatmtz:

iqbirli[i ile
proje, 9a1gma alanr nedeniyle Umraniye ilgesinde faaliyet gdsteren ilkokulla.n
yiiriittildilgii 2 lise yantnda pilot uygulamalat 12
gergeklegtirilmigtir. Efiitim ," ,"*in". faaliyetlerinin
ilge Milli Efitim Miidiirliifiiine bafilt tiim
ilkokulda gergeklegtirilmiqtir. Boylece Umraniye
yaqanmrqtrr. Ay'ca Atagehir
projenin faariyetlerinden kaynaklanan bir hareketlilik

irkokullarda
ve
Aragtrrma Merkezi yonetici ve temsilcileriyle iletiqim
B1LSEM ile di[er 3g ilgenin Rehberlik ve

igbirli[i kurulmuqtur.
(Varsa)
3.3. Di[er Projelerle Kurulan Baflann Ana Hatlan

efitim ihtiyagla, olan iSTKA projeleri ve
zamanl uygulanan, konusu ozel yetenekli gocuktar ve
platformu oluqmuqtur' Ancak herhangi bir iqbirli[i
onlan gergekleqtiren kurumlarla do$al igbirli[i
yup,l,rlum,g,kurulanbuiligkilerfikiralrqverigidiizeyindekalmtqttr'
Eg

igin daha once istanbul Kalkrnma
3.4. Kurulugunuz aynr hedef grubun gtiglendirilmesi
(oncekileri) ne derece
Ajansrndan a.stet almrq ise, b'u' Proje dahl oncekini
(ista;bul Kalkrnma Ajansrndan aldr[rnrz onceki

ilerletebilmlqllu-u-fuyutimiqtir?
ttim ilgili destekleri srralaytntz)'

ilk kez destek almtqttr' Ancak Umraniye
Umraniye ilge Milli Efiitim Miidiirltigii, iSTKA'dan
grubun yerel insan kayna[r, bilgi ve beceriyle
Rehberlik ve Aragtrrma-Merkezi tarafrndan hedef
Zaten projenin ana iiriin grkttsrnt oluqturan
desteklendigi pek gok galrgma gegmiq yrllarda yaprlnirqtrr.
gereksinimi bu gahgmalar sonucunda ortaya
ve projeye konu olan'Etkinlik Kitabtntn hazrlanmasi
ylriittilen ozel yetenekli gocuklartn e[itimi
grkmrg bir ihtiyagtrr. Bu ba[lamda y"r"i guUuyla
destek onemli bir ihtiyacr karqrlamrgtrr.
iahgmalannu ruglunun bu mali

4. Giiriiniirliik
proj ede istanbul Kalkrnma Aj ansr katktstntn

goriiniirliifii nastl saflanmaktadrr?

proje siiresince uyulmugtur' Tiim e[itim,
tarafindanr tanrmlanmrg ti]m goriiniirli.ik kurallarrna
Ana iiriin grktrsr olan kitaplarda logolar
seminer ve faaliyetlerde roll-up, krrlangrglar kuilanrlmrqtrr.
metinleriterirtilen igerikre konulmuqtur. Yine projenin
kuralna uygun bir dizilimle ye. alm,g, r.iugut
"hazrlanan
tantttm filminde logo, feragat metinleri ilgili
tiim siirecini kamuoyuna anlatmak izere
p.r:" kapsamrnda hazrrlanan ttim tanrtrm ve gori.iniirliik materyalleriteknik
boliimlerde kullanrrmrfi,..
rapor ekinde f,K.22. olarak sunulmuqtur'
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Adres: istiklal Mah. Mithatpaqa cad. No:43 Umraniye / |STANBUL
Raporun giinderilmesi gereken tarih: 3l'12'17 - 31'01'18
Raporun giinderildi[i tarih: 2510112018

