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TÜRKİYE MADEN - İŞ SENDİKASI

Türkiye Maden-İş Sendikası
EĞİTİME DESTEK PROJESİ

“SÖZ KONUSU ÇOCUKLARSA GERİSİ TEFERRUAT DİYELİM VE EL ELE VERELİM”

Hedefimiz yaptığınız çalışmaları ve ilhamlarınızı eğitim ordusunun her ferdiyle paylaşabileceğiniz 
corona virüs ile ugraşırken sevgili çocuklarımızın derslerinden geri kalmaması için Türkiye Maden-İş 
Sendikası’nın en büyük açık eğitimi sistemini  oluşturmak.
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PROJE NO

PROJE SORUMLUSU

PROJE ADI

PROJEYİ HAZIRLAYAN 
OKUL/KURUM/KİŞİ

YÜRÜTME KOMİSYONU

PROJENİN HEDEF KİTLESİ

PROJENİN BAŞLAMA VE BİTİŞ 
TARİHİ

Türkiye Maden-İş Sendikası

Eğitim Destek Projesi

Türkiye Maden-İş Sendikası

Türkiye Maden-İş Sendikası
Sendika Eğitim Hizmetleri

Sendika genelindeki ilkokullarda öğrenim gören 
1.-2.-3.-4. sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin 
tamamı.

          

Başlangıç 20.03.2020 bitiş 01.09.2020

PROJENİN AMACI

Ülkemizde son dönemlerde olan salgın hastalıklar ve bunun akabinde Milli Eğitim 
Bakanlığı’mızın tatil ve uzaktan eğitim kararı alması çocuklarımıza boyle dönemde destek 
olmak öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak,  

Bizlerin yola çıkış amacı ise; sadece öğretmenlere değil aynı zamanda öğrenci ve ailelere de 
dokunan bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirebilmek. 

Türkiye Maden-İş Sendikası sınırları içindeki  ilkokullarda  öğrenim gören anaokulu 1.-2.-3.-
4. sınıf öğrencilerinin; 

    • Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,
    • Bu dönemde derslerinden geri kalmalarını  engellemek,
    • Matematik öğrenimine engel teşkil eden korku ve kaygılarını ortadan kaldırmak,
    • Ders içi etkinlik ve etkileşimlerine doğrudan ya da dolaylı katkı sağlayarak istendik yönde 
davranış değişiklikleri geliştirmelerine yardımcı olmak.

             Ayrıca, Türkiye Maden-İş Sendikası sınırları içindeki ilkokullarda görev alan değerli 
öğretmenlerimizin;

    • Ders içi tekrarlarla kaybettikleri zamanın önüne geçmek,
    • Alan bilgisini destekleyeceği videolar ve yazılı dokümanlar  aracılığıyla, meslek içi 
eğitimini Sendika eliyle gerçekleştirmek,
    • Kaynaklar arasında savrulmalarını engelleyerek tek bir portaldan ihtiyaç duyduğu tüm 
etkinlik sayfaları, konu anlatım videoları, çözümlü soru videoları ve interaktif testler ile ders 
işleme süreçlerini zenginleştirmelerine katkı sağlamak,
    • Yaptığı tüm çalışmaları ve ilhamlarını eğitim ordusunun her ferdiyle paylaşabilecekleri 
Türkiye Maden-İş Sendikası ‘nın en büyük açık eğitim marketini oluşturmak.
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