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Egitim sadece okullar ile slmrh olmaYlp okul dl~1 kurumlarda da devam eden bir silreytir.
Okullar gibi kiltilphaneler, tarihi mekanlar, ~ehitlikler, milzeler ile tabiat ve kiiltilr varhklan da egitim
silrecinin onemli bir paryaSI haline getirilebilir. Bunlar arasmda ozellikle milzeler, egitim ogretim
silrecini etkinle~tiren ve zenginle~tiren kurumlar olarak dil~ilniilmelidir.
Gte yandan gazeteler, gilncel bilgiye ula~llabilecek en kolay kaynaklardan biri olmasl,
iyerdikleri farkh konulardaki (ekonomi, egitim, saghk, bili~im, killtilr-sanat, spor vb.) haberler, zengin
gorsel unsurlar ve bilgilerle okul oncesinden, yilksekogretime kadar her dilzeyde ve biltiln derslerde
egitim ogretim silreylerinde kullamlabilecek bir araytIr.
"Milze ile Egitim" ve "Ggrenme-Ggretme Silrecinde Gazete Kupilrlerinden Yararlanma"
Bakanhglmlzm 2005 yilmda uygulamaya koydugu ilkogretim programlannm ogrenme yakla~lm, ilke
ve vizyonu dikkate almdlgmda ogrencilere kazandmlmak istenen bilgi, beceri ve tutumlarm
hedefledigi; etkinlik temelli, yaparak, ya~ayarak ve gilnliik hayatla ili~kilendirerek ogrenme stratejisine
hizmet eden ve aym bakl~ aylsml temsil eden aylhmlar olarak dil~ilniilmil~tilr. Bu amayla ilkogretim
okulu Tilrkye, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ile Fen ve Teknoloji dersierinin i~leni~inde
milzelerden bir egitim ortaml olarak yararlanma ve gazete kupilrlerinin bu derslerin ogretim
silreylerinde bir materyal olarak kuIlamlmasl ilgi (a) ve (b) Kurul Kararlan ile kabul edilmi~tir.
Sozil edilen Kurul Kararlan Ba~kanhglmlzm http://ttkb.meb.gov.tr/internet sitesinde
yaymlanml~tlr. Talim ve Terbiye Kurulu ile Bakanhglmlz ilkogretim Genel Mildilrliigilniln internet
sitelerinde yaymlanan adl geyen derslerin ogretim programlarmm elektronik kaYltlarmm da bu
dogrultuda gilncellenmesi yah~malan devam etmektedir. 2008-2009 ogretim yIlmdan itibaren
uygulamaya konulacak Kararlar hakkmda iliniz bilnyesindeki ilkogretim okuIlarmda gorev yapan tilm
ogretmen ve yoneticilere, konunun oneminin kavratIlabilmesi iyin a~agldaki hususlarm duyurulmasl
onem arz etmektedir:

1. ilgi (a) ve (b) Kurul Kararlarmm Ba~kanhglmlz internet adresinden ula~llarak incelenmesi,
2. Uygulamaya hazlrhk amaclyla Kurul Kararlannda adl geyen derslerin her birinin zilmre
ogretmenlerince konuyla ilgili yah~malarm nelerden olu~abileceginin belirlenmesi,
3. Gazeteler, ders ve ders kitaplarmdan edinilen bilginin peki~tirilmesinde ve hedeflenen
becerilerin kazamlmasmda, gilnlilk yaymlanmasl aylsmdan "her giln yenilenen bir kitap" i~levi
gonnektedir. Gazete kupilrleri, ders kitabmdan daha ucuz; kesilebilmesi, yapI~tlrabilmesi,
katlanabilmesi aylsmdan da etkili bir kaynaktIr. Bu ayldan gazetenin tamammm degil; konu ve
iyerik ile ilgili gazete kupilrilniln egitim aylSlndan kulIammmm esas ahnmasl,
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4. Okulun bulundugu yerle~im biriminde ya da en yakmmda bulunan egitim ortaml olarak
yararlamlabilecek tarihi mekan, ~ehitlik, mUze, oren yeri ile tabiat ve kUltUr varhklarmm
belirlenmesi,

5. Egitim ortaml olarak yararlamlabilecek tarihi mekan, ~ehitlik, mUze ile tabiat ve kUltUr
varhklannm bagh oldugu resmi ve ozel kurum ve kurulu~larla (KUltUr Bakanhgma bagh mUze
mUdUrlUkleri, yerel yonetimler ve askeri kurumlar) i~birligi yah~malannm ba~latllmasl,
6. Bu konularda dUzenlenecek 2008/111 ve 2008/186 Slfa numarah seminerlere ilinizi temsilen
katllacak ogretmenlerin seyiminde yukanda Slfalanan hususlar dikkate ahnarak milli egitim
mUdUrlUklerince konuya ilgi duyan, tercihen yUksek lisans yapml~ ve egitici egitimi gorevini
yerine getirebilecek niteliklere sahip ogretmen seyiminde gereken titizligin gosterilmesi,
7. Yapllan yah~malan koordine etmek ve yUrUtmek Uzere il ve ilye milli egitim mUdUrlUklerinin
konu ile ilgili mUdUr yardlmclsl ya da ~ube mUdUrlerinin gorevlendirilmeleri gerekmektedir.
Konunun iliniz dahilindeki ilkogretim kurumu mUdUrlUklerine duyurularak i~ ve i~leyi~in
takibi konusunda gerekli hassasiyetin gosterilmesini rica ederim.
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Prof. Dr. irfan ERDOGAN
Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kam

DAGITIM
Geregi:
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Bilgi:
ilkogretim Genel MUdUrlUgU
Ozel Ogretim Kurumlan Genel MUdUrlUgU
Ozel Egitim Rehberlik ve Dam~ma Hizmetleri
Genel MUdUrlUgti
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