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Okul Dostu Programı Nedir?
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) Okul Dostu Programı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile
gerçekleştirilen protokol ile ilköğretim 3.- 4.sınıf ve ortaöğretim 5.-6.-7.sınıf öğrencileriyle uygulanmaktadır.
Okul Dostu Programı, gönüllülük esaslı, eğitim desteği temelli bir programdır. İçerisinde 5 farklı
projeyi barındıran Okul Dostu Programı, temelde çocukların yaratıcı düşünme, merak etme, kendini
ifade etme, iletişim kurma, kitap okuma becerilerini güçlendirmek ve çevresel farkındalıklarını geliştirmelerini sağlayan ortamlar yaratmaktadır. Özel sektörden gönüllüler ve öğrencilerin buluşturan
Program sosyal etkinlik saatlerinde gerçekleştirilir.
Okul Dostu Programı içerisinde yer alan projeler;
Düşünme Meraklısı Mühendisler Projesi
Meraklı Kitaplar Projesi
Meslek Tanıtımları Buluşmaları Projesi
Çevreci Penguenler Projesi
İngilizce Pratik Yapıyoruz Projesi

Yöntem ve İçerik
Okul Dostu Programı’na, tüm iş alanlarında faaliyet gösteren ÖSGD üyesi şirketler katılabilir. Şirketlerden istekli gönüllüler, projenin uygulanacağı yaş grubundaki öğrenciler ile okul ortamında biraraya
gelerek uygulamaları gerçekleştirirler.
Okul Dostu Programı kapsamındaki okullar, genellikle şirketlere yakın bölgelerden seçilir ve İstanbul
İl Mili Eğitim Müdürlüğü onayı ile programa dahil olurlar. Programın başarılı şekilde uygulanabilmesi
için; şirket ve okulun işbirliği içinde olması önemli bir kriterdir. Okullarda gönüllüler ile programı birlikte yürütecek bir öğretmen belirlenir ve program öğrenciler ile uygulanmaya başlar.

2

OKUL DOSTU PROGRAMI 2015 - 2016

Yöntem ve İçerik
Şirketlerde belirlenen gönüllüler her bir proje için farklı eğitimlere katılırlar. Seçilen projeye göre farklı
zaman dilimlerindeki eğitimler gönüllülerin katılımı ile düzenlenir. Eğitimlerde gönüllülere, çocuklarla
iletişim, grup yönetimi ve buluşmalardaki uygulamaların içerikleri hakkında bilgi verilir.
Okul Dostu Programı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile an az 1 en fazla 4 haftadan oluşan buluşmalar
ile gerçekleştirilir. Gönüllüler haftada en az 1 ders saati 2 kişilik ekipler halinde sınıfa girerek programı
uygularlar.

Düşünme Meraklısı Mühendisler Projesi
İlköğretim 3. ve 4.sınıf öğrencileri ile uygulanan Düşünme Meraklısı Mühendisler Projesi temelde,
çocukları mühendislik ve fen bilimlerine yönlendirmek, yaratıcı düşünme becerilerini güçlendirmek
ve meslek seçiminde kendi özelliklerini iyi tanımalarını, kişisel becerilerini, yeteneklerini, ilgi alanlarını keşfetmelerini ve meslekler hakkında araştırarak bilgi sahibi olmalarının önemini paylaşmayı
hedefler.
Proje kapsamında yarım gün süren bir Gönüllü Eğitimi’nin ardından uygulamaya geçen gönüllüler;
haftada 1 ders saati olmak üzere en az 2 hafta boyunca öğrencilerle buluşmalar gerçekleştirir.
Uygulama İçerikleri;
Tanışma
Köprüye Bak
Düşünme Meraklısı Mühendisler
Mühendisler gibi Düşünmeyi Deneyelim
2015-2016 Verileri;
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Meraklı Kitaplar Projesi
Meraklı Kitaplar Projesi, ilkokul 3. ve 4.sınıf öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Çocuklarda
kitap okumaya dair heyecan, merak ve ilgi uyandırarak; onları kitap okumaya teşvik etmeyi amaçlayan
Meraklı Kitaplar Projesi, öğrencilerin hayal güçlerinin ve yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunmayı
hedefler.
Proje içeriği oluşturulurken yaratıcı okuma tekniklerinden yararlanılmış; aynı zamanda da öğrencilerde
kendi deneyimleri arasında bağlantı kurmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi ve farklı bakış açıları kazanma
gibi becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Yarım gün süren bir Gönüllü Eğitimi’nin ardından projeyi uygulayan gönüllüler; haftada 1 ders saati
olmak üzere en az 4 hafta süren buluşmalar gerçekleştirir.
Uygulama İçerikleri;
Tanışma

Benim Kahramanım

Kitabın Tanıtımı

Grup Çalışması/Grup Sunumları

Tırtılın Anlatımı

Tırtıl Büyüdü mü?

Tahmin Çalışması

Bir Başka Kitapta Görüşmek Üzere

Öykünün Okunması
2015-2016 Verileri;

Meslek Tanıtımları Buluşmaları
5. 6. ve 7. Sınıf öğrencilerinde meslek çeşitliliği ve meslek seçimi konusunda farkındalık yaratabilmek
için geliştirilen Meslek Tanıtımları Buluşmaları Projesi; çocuklarla olumlu rol modelleri buluşturarak;
kişisel becerilerini fark etmeleri, kariyer ve meslek edinme konusunda farkındalık kazanmalarını hedefler.
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Meslek Tanıtımları Buluşmaları
Gönüllülerin projeyi hayata geçirmeleri için ilgili yönergeyi uygulamaları beklenir.
Uygulama İçerikleri;
Tanışalım
Ben Küçükken…
Eğitim
Meslek Tanıtımı
2015-2016 Verileri;

Çevreci Penguenler Projesi
Çevreci Penguenler Projesi kapsamında gönüllüler, ilkokul 3. ,4. ve ortaokul 5.sınıf öğrencileri ile küresel ısınma ve çevrenin korunması konularında farkındalık yaratmak amacıyla bir araya gelirler.
Gönüllülerin projeyi hayata geçirmeleri için herhangi bir eğitim almaları gerekmez. Kendileri için
hazırlanan “Rehber Notu” takip ederek projeyi uygulayabilen gönüllüler; haftada 1 ders saati olmak
üzere, en az 2 hafta projeyi uygulamaktadırlar.
Uygulama İçerikleri;
Çevre Sorunları

Bir Şeyler Yapabiliriz!

Dünyamız Nasıl Isınıyor?

Penguenler Ne Düşünüyor?

Siz Çevreci Penguenlerin Gözlemleri
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Çevreci Penguenler Projesi
2015-2016 Verileri;

İngilizce Pratik Yapıyoruz
İngilizce Pratik Yapıyoruz Projesi, çocukların yabancı dil öğrenimlerine katkıda bulunmak amacıyla
hazırlanmış bir uygulamadır. İlkokul 4.sınıf ve ortaokul 5., 6.sınıf öğrencilerinini yeni öğrenmeye
başladıkları İngilizce’yi doğru ve etkin kullanmalarına yardımcı olmayı ve konuşmalarını geliştirmeyi
amaçlayan proje içerisinde çeşitli öğretici aktiviteleri içerir.
Kendileri için hazırlanan “Rehber Notu” takip ederek projeyi uygulayabilen gönüllüler; haftada 1
ders saati olmak üzere, en az 4 hafta projeyi uygularlar. Ayrıca bu projeye özel olarak gönüllüler kendi yetkinlik ve deneyimlerinden de yararlanarak var olan içeriği geliştirilip yeniden uygulayabilirler.
Uygulama İçerikleri
Tanışma
Hangi Ülkeyim?
Ne Giysem?
Şarkılar – Oyunlar
2015-2016 Verileri;
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İzleme ve Değerlendirme
Her eğitim dönemi sonunda Şirket Sorumluları, gönüllüler ve okul yönetimleri ile sözlü değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirmeler doğrultusunda programın geliştirilmesi gereken yanları ve faydaları gözlenerek; alınan çıktılara göre Okul Dostu Programı’nın iyileştirilmesi hedeflenir.

“
“
“

“
“
“

“Düşünme Meraklısı Mühendisler Projesi kapsamında Emirgan İlköğretim Okulu’nda geçen
3 saat... O gün yaratıcı, düşünen, fikir üreten miniklerin heyecanını paylaştık. Sorularıyla
cevaplarıyla şaşırttılar da zaman zaman. Bu projenin hem biz Ericsson Gönüllüleri hem de
okul yönetimi ve en çok da minikler için verimli, faydalı, etkin bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese en içten teşekkürler...”
Müge Mutlu - Ericsson

“Çocuklarla beraber olmak; onların heyecanına ortak olmak, hayal güçlerinin ne kadar geniş
olduğuna şaşırmakla geçti her dakikamız. Bu proje sayesinde okula gidip onlarla sınıflarında
sıcacık vakit geçirmek ve kitaplara beraber dokunmak çok güzeldi.”
Burcu Yılmaz – Borusan Otomotiv

“Projeyi ilk duyduğumda çocuklarla vakit geçirmek ve onların geleceklerini şekillendirebilecek sonsuz bilgi kırıntısına bir şeyler daha ekleyebilme düşüncesi beni çokça heyecanlandırmıştı. Proje için yaptığım hazırlıklar sırasında mesleğime dışarıdan bir çocuk gözüyle nasıl
bakılabileceğini öğrendim. Çocuklarla geçirdiğim vakitte mesleğimin onlar tarafından daha
önce duyulmamış olduğunu; ancak merakla dinlediklerini gördüm. Bu nedenle proje kapsamında yine olsa hiç düşünmeden görev almak isterim.”
Rasim Rasimoğlu – Borusan Mannessman
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İzleme ve Değerlendirme

“

“Proje benim için, hep istediğim ve beni tatmin edeceğine inandığım bir projeydi, düşündüğüm gibi de hissettim, Şimdilerin çocuklarına, geleceğin ebeveynleri ve yetişkinlerine birkaç
saat de olsa dokunabilmek, gelir seviyeleri düşük çocukların hayallerinin sınırlarını genişletme ihtimalini hissetmek, belki ilerde farklı şart ve sebeplerden dolayı kendini geliştiremeyecek çocukların, bu birkaç saatte dinlediklerinin bilinçaltlarında bir etki yapabilme umudunu
hissettim, Programı kesinlikle diğer gönüllülere de tavsiye eder, bundan sonraki projelerde
de olmak istediğimi bir kez daha hatırlatmak isterim, Tekrar teşekkürler bu deneyim için,
umarım azda olsa faydalı olabilmişizdir.”

“
“

“

Dilek Kongur – Zorlu Holding

“Çocuklarla beraber zaman geçirmek, kendi dünyamızdan onların dünyasına bir renk katabilmek amacıyla kısa zaman zarfında yaptığımız o mücadele müthişti. Biliyorsunuz ders saati 40
dakika ve sınıfta belki 40 kişi var. Hem onların konuşmasını istemek hem de bu konuda hedeflenen mesajları aktarmak ayrı bir mücadele. Ancak çocukları sevdik ve sanırım kısa zaman
içinde de sevildik. Belkide bu nedenle bu mücadeleden çok keyif aldık. Çocukların dünyalarına dokunmaktan mutlu olduk. O kadar çocuğun içinde kendinizi de tekrar değerlendirmek ve
bazen de çocuklaşmak müthiş bir duygu. Bu nedenle Okul Dostu Programı’nı tüm arkadaşlara tavsiye ederim. Öncesinde antrenmanlı giderlerse daha verimli/keyifli olacaktır.”

“

Erdal Kaya – Zorlu Holding

“Okul Dostu Programı sayesinde çocuklarla birlikte kitap okuma, sohbet etme, oyunlar
oynama fırsatı yakaladım. Okudukları kitaplardan oluşan kocaman bir tırtıl elde etme amacıyla başladığımız projede çocuklarla daha ilk derste kaynaştık. Onların hayal gücüne ayak
uydurmaya çalışarak sorularını yanıtladım. Programı gerçekleştirdiğimiz okul ve tüm öğrenciler projeyi oldukça destekledi. Kurumsal hayatta sınırlı iletişim kurarken, çocuklarla birlikte
geçirdiğim vakit bende gerçek dünyada olduğum hissi uyandırdı. Onların heyecanı, ilgisi,
enerjisi biz gönüllülere de yansıdı. Tabi bizim tecrübelerimiz de onlara... Bu güzel deneyimi
tüm gönüllülere projeyi tavsiye ediyorum.”
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İzleme ve Değerlendirme

“

“Okul Dostu Programı’na katılmış olmak, hayatımın hiçbir evresinde çocuklarla bu kadar iç
içe vakit geçirmemiş birisi olarak benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Anlattığımız, tartıştığımız konularda onların yüzlerindeki merak programa daha da severek ve isteyerek katılmamı sağladı.Program boyunca çocuklarla birlikte yeri gelip oyunlar oynayıp, yeri gelip ciddi
bir şekilde projemizin konusu ve amacı üzerine tartışmalar yaptık. Programa “Çevreci Penguenler” projesiyle katılmıştım. Çocukların bu konularda bilgilerini tazelemiş ve onlara yeni
şeyler katmış olduğumuza inanıyorum. Beraber gidip bir ağaç dikememiş olsak bile; onlara,
bizim olan bu doğanın daha çok koruması gerektiğini hatırlatmak ve akıllarında bir yerlerde
bir kaç ağaç yeşertebilmiş olmak programı hatırladıkça beni hala mutlu ediyor. Proje boyunca
çocuklarla geçirdiğimiz her dakika çok kıymetliydi. Böyle bir projede yer alabilmiş olduğum
için ÖSGD, Bilim İlaç ve Tuzla Atatürk İlkokulu’na teşekkürler.”

“

“

Büşra Sarıkaya – Bilim İlaç

“Okul Dostu Programı’nda ‘’Düşünme Meraklısı Mühendisler’’ projesinde görev aldık. Proje
için gittiğimiz okulun her şubesinde meraklı ve bir o kadar da ilgili, sevimli minikler ile tanıştık. Asık ve yorgun suratlar bizi görünce bir anda neşeleniyordu ve bu duygu projeyi bize sevdirdi. Projemiz içeriğinde uygulanan köprü maketi yapma aşaması tüm minik beyinlerin çok
ilgisini çekti ve harika tasarımlar çıktı ortaya. Küçük bir kıvılcımda olsa, akıllarında ‘’Düşünme
Meraklısı Mühendisler’’ projesi ile güzel bir yer ettiğimizi düşünüyoruz. Hatta bazıları yaptıkları tasarımları büyük bir heyecanla evlerine götürdüler. Bu manzarayı yaşamak inanılmaz bir
deneyimdi. Tüm gönüllülere bu heyecanı ve duyguları tatmaları için Okul Dostu Programı’nı
kesinlikle tavsiye ediyoruz.”

“

Pınar AK - Begüm AKPINAR – Bilim İlaç
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2015-2016 Dönemi Verileri

10

OKUL DOSTU PROGRAMI 2015 - 2016

Programın Uygulandığı Okullar;
Beşiktaş Nimetullah Mahruki Ortaokulu
Beyoğlu Okçu Musa İlkokulu
Kağıthane Çeliktepe Ortaokulu
Kağıthane Ferit Aysan Çağdaş Yaşam İlkokulu
Kağıthane Kemal Halil Tanır İlkokulu
Küçükçekmece Zühtü Şenyuva İlkokulu
Sarıyer Ayazağa İlkokulu
Sarıyer Emirgan İlkokulu
Sarıyer Şair Nigar İlkokulu
Şişli Mecidiye İlkokulu
Şişli Harbiye İlkokulu
Tuzla Atatürk İlkokulu
Tuzla Hanife Murat Ortaokulu
Ümraniye İlkokulu
Ümraniye İnkılap İlkokulu

Gerçekleşen etkinlik, toplantı ve vb organizasyonlar;
Tüm ÖSGD üyesi şirketlerden gelen gönüllülerin katıldığı Düşünme Meraklısı Mühendisler Projesi
Gönüllü Eğitimi 24 Kasım 2015 tarihinde IBM’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
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Gerçekleşen etkinlik, toplantı ve vb organizasyonlar;
Tüm ÖSGD üyesi şirketlerden gelen gönüllülerin katıldığı Meraklı Kitaplar Projesi Gönüllü Eğitimi
2 Şubat 2016’da ING Bank’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Zorlu Holding – Meslek Tanıtımları Buluşmaları Projesi Gönüllü Eğitimi 9 Mayıs 2016 tarihinde
gerçekleştirildi.
Shell Türkiye Gönüllüleri için düzenlenen Düşünme Meraklısı Mühendisler Projesi Gönüllü Eğitimi
25 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirildi.
12

OKUL DOSTU PROGRAMI 2015 - 2016

Gönüllülerden gelenler;

Anadolu Isuzu Gönüllüleri Meraklı Kitaplar Projesi Öğrenci Buluşmaları

Bilim İlaç Gönüllüleri Düşünme Meraklısı Mühendisler Projesi, Çevreci Penguenler Projesi,
Meslek Tanıtımları Projesi ve Merak Kitaplar Projesi Öğrenci Buluşmaları
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Gönüllülerden gelenler;

Borusan Makine ve Güç Sistemleri Meraklı Kitaplar Projesi Kapanış Etkinliği

Borusan Otomotiv Meraklı Kitaplar Projesi Öğrenci Buluşmaları
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Gönüllülerden gelenler;

Ericsson Gönüllüleri Düşünme Meraklısı Mühendisler Projesi Öğrenci Buluşmaları

ING Bank Gönüllüleri Meraklı Kitaplar Projesi Öğrenci Buluşmaları
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Gönüllülerden gelenler;

Türk Havayolları Gönüllüleri Düşünme Meraklısı Mühendisler Projesi Öğrenci Buluşmaları
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Gönüllülerden gelenler;

Shell Gönüllüleri Düşünme Meraklısı Mühendisler Projesi Öğrenci Buluşmaları
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Okul Dostu Programı’na Katılan Şirketler

İş Ortaklarımız
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Daha fazla bilgi için;
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği
Saray Mah. Ömer Faik Atakan Cad. Yılmaz Plaza No:3
Ümraniye 34768 İstanbul
Tel: (0216) 524 52 70 - 72
Faks: (0216) 524 52 34
www.osgd.org
/KurumsalGonulluluk
/ozelsektorgonulluleri
/OSGD_
/company/özel-sektör-gönüllüleri-derneği---ösgd
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