
PROJENİN ADI: “KİTAP KUMBARASI” PROJESİ 

PROJENİN GEREKÇESİ: 
Bu projenin öğrencilerin okuma alışkanlıklarını 
arttırmak, bu alışkanlıklarına süreklilik kazandırmak ve 
paylaşma ruhunun arttırılması hedeflenmektedir. 

PROJENİN ÖZETİ: 

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin kitap 
okuma alışkanlığının ve paylaşmanın verdiği huzur ve 
mutluluğu yaşamaları amacıyla oluşturulan kumbaraya 
daha önce okumuş olduğu kitapları bırakıp okumadığı 
başka bir kitabı alarak paylaşma ve okuma duygularını 
tatmin etmeyi sağlamaktır. Bunun sayesinde okuduğunu 
anlama ve yorumlama kapasitesi yüksek, duygudaşlık 
yeteneği gelişmiş, paylaşmayı seven, öğretmen – 
öğrenci ve öğrenci – öğrenci ilişkisini sevgi ve paylaşım 
çerçevesinde bütünleşmeyi sağlamak. 

PROJENİN AMACI VE 
HEDEFLERİ: 

• Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak 
• Paylaşma bilinci ve sorumluluğunu kazandırmak 
• Öğrenci – öğrenci ilişkisini güçlendirmek 
• İhtiyacı olmayan eşyalarının bir başkasının ihtiyacı 

olabileceği düşüncesini aşılamak 
• Duygudaşlık yeteneğini geliştirmek 
• Okunan ortak kitaplar sayesinde sosyalleşmeyi ve 

kaynaşmayı arttırmak 
• Öğrencilerin paylaşmayı arttırdıkça iyi bir şey 

yapmış olmanın verdiği huzur ve mutluluk 
duygularını tattırmak 

PROJE İÇİN PAYDAŞ 
KİŞİ/KURUM/KURULUŞLAR: İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim Okul Müdürlükleri 

PROJENİN UYGULAMA 
ADIMLARI: 

• Görsel Sanatlar dersi öğretmenleri ve öğrencilerin de 
katılımlarıyla okuldaki her kat için kitap bırakıp kitap 
alma işlevini görecek nitelikte bir eşya hazırlanacak. 
Bu eşya kumbara tarzında çalışacak şekilde 
tasarlanacak. 

• Her koridora konulan bu kumbaranın öğrenciler 
tarafından bilerek veya yanlışlıkla zarar verilmesini 
önlemek adına katlardaki nöbetçi öğretmenler 
nöbetleri esnasında göz kulak olacaklar. 

• Bu projeden ve sürdürülmesinden her öğretmen aynı 
derecede sorumlu olarak her dersle bağlantı 
kurulabilecek farklı türlerdeki kitapların da 
gelmesine ön ayak olacaklar. 

• Getirilen her bir yeni kitap öğretmenler tarafından 
uygun görüldükten sonra kumbaraya bırakılacak. 

• Öğrenciler kitaplarını bıraktıktan sonra daha önce 
okumadığı bir kitabı kumbaradan alacak. 

• Öğrencilerin okudukları kitapları kendi aralarında da 
konuşarak sosyalleşmeleri ve bilgi, yorum 
alışverişinde bulunmaları için öğretmenler destek 
olacaklardır. 

• Sene sonunda her branştan bir öğretmenin yer alacağı 
bir kurul oluşturularak projenin faydalı olup olmadığı 
rapor haline getirilerek İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne gönderilecektir. 

PROJENİN UYGULANACAĞI 
YER: İlkokullar, Ortaokullar ve Liseler 



PROJENİN BAŞLAMA VE 
BİTİŞ TARİHİ: 2016 – 2017 Eğitim ve Öğretim Yılı 

PROJENİN MALİYETİ: 500 tl 

PROJE ÇIKTILARI: 

• Öğrenciler okuma alışkanlığını arttıracak. 
• Öğrencilerin okuma alışkanlıkları süreklilik 

kazanacak. 
• Öğrenciler paylaşma konusunda daha istekli hale 

gelecek. 
• İhtiyacının olmadığı şeyleri ihtiyacı olanlarla 

paylaşabilmeyi, paylaşması gerektiğini öğrenecek. 
• Paylaşma ve yardımın, insanların gözü önünde bir 

marifetmiş gibi yapılmayacağını, gizlice bu yardım 
ve paylaşmanın yapılmasının esas doğru olan şey 
olduğunu öğrenecek. 

• İhtiyaç sahipleri ve diğer arkadaşları konusunda 
duygudaşlık yönünü geliştirecek. 

• Öğrenci – öğretmen ve öğrenci – öğrenci ilişkileri 
güçlenecek. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: Bu projenin her eğitim ve öğretim döneminde 
yenilenerek devam ettirilmesi düşünülmektedir. 

RİSKLER: 
• Öğrencilerin aldığı kitapları geri getirmemesi, 
• Hiç kitap bırakmadan kitap almayı sürdürmesi, 
• Öğrencilerin ilgisizliği. 

PROJEYİ HAZIRLAYAN: 
OKULUN ADI, 
HAZIRLAYANIN ADI SOYADI, 
E – POSTA, TEL.: 

Kartal Çakabey İmam Hatip Orta Okulu Müdürlüğü 
Turan TÜRKMEN 
turanturkmen47@gmail.com 
0553-592-81-62 

 

 

 

mailto:turanturkmen47@gmail.com


 


