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S e vg i l i Oğ r enc i le r imiz;

Rabbimiz insanı yoktan var etmiş ve sonra da Diinya tertibine göndermiştir. Bu gidişatın başından
bu zamana bütiin semavi dinler, insanın eğitiminin ayrıcalığını her firsatta dile getirmiş ; "beşer
insan olsun" diye her yolu göstermiştir.

Peygamber Ef'endimiz Hz. Muhammed(S.A,V.) de, her yaşa ve kişiye özel eğitim modeli
uygulamış. bu alanda oldukça başarılı olmuştur. Kuran'ı Kerim'in Lokman Suresinde ve başka
surelerde özellikle kullandığı "yavrucuğum" "oğulcuğum" vb. ifadelerden, dini eğitimin küçük
yaşta başlaması ve şefkat eksenli olması gerekliliğini anlamaktayız. Zihni melekelerin yeni
oluşmaya başladığl Ve somuttan soyuta geçişin ilk aşamasında, ilahi kitapta çocuğun eğitimine yer
verilmesi ve muhatap alınrp onun dilinden hitap edilmesi, bu gerçeğe işaret etmektedir.

Bu projenin, bu alanda yapılan çalışmalara önemli katkı sunacağrnı düşünmekteyiz. Afyonkarahisar
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Afyonkarahisar it Müftüıiiğüniın ortak projesi olan bu çalışmaya katkı
sağlayan, emeği geçen tüm eğitimcilere teşekkiiılerimi sunuyorum.

Melin YALÇIN
Afx-onkarahisar iı nııııi rgıim Mütliirii
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Globalleşen dünyada insanlığm yaşadığı değer kaybı, bu eğitimlerin daha erken yaşlarda
verilmesinin önemini o(aya çıkarmıştır. Pek çok ülkede insanlar, mensubu oldukları dini kurumlar
aracılığıyla ortak projeler yaparak hızlı bir şekilde bu alanda f'aaliyetler göstermektedirler.

Bizler de Afyonkarahisar İ Müftüüüğü ile ortak bir projede buluşarak öncetik 5- 6 yaş olmak üzere,
4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik değerlerimizin öğretilmesi konusunda bir protokol imzaladık.
Hedefimiz, bu yaş grubu eğitiminin işin ehli, liyakatli öğreticiler tarafından yapılmasını
sağlamaktır. Son zamanlarda yaşadığımız olaylar bize göstermiştir ki, din eğitimi boşluk ve eksiklik
kabul etmemektedir. Biz, din eğitimini doğru bir şekilde vermediğimizde ehil olmayan birileri
tarafından doğru olmayan bilgilerle bu alan doldurulmaktadır. Sonuçta yanlış inanç değerlerine
sahip dindarlar yetişmektedir. Bu tehlikeli gidişi l5 Temmuz'da çok acı şekilde tecrübe eden bizler,
İslam dinini gizli odalarda, gizli sohbetlerle değil Peygamber Efendimiz (S.A.V.) gibi, her alanda
her yaş grubuna anlatmak ve öğretmek için yola ç*ıık.



SEVGiLİ ANNE VE BABALAR...

Güniimüzde eğitimin düa anne kamındayken

başladığı şeklindeki bilinç, aslında hiçbir izaha gerek

kalmadan çocuk eğitiminin ne kadar önemli

olduğunu gösteriyor. Çocuklar bizim

emanetlerimizdir ve emanete sahip çıkmak hem dini
hem de milli bir görevdir. Bunu yaparken "her işin
bir usülü olduğunu ve her işi herkesin değil, ehli

olanların yapması gerektiğinin" bilinciyle yapryoflJz.

Çiinkü bu vazifenin ihmale gelir, hafife ahnır bir tarafı olmadığının farkındayız. Anne ve babalar

olarak da bu titizliği her daim evlatlarımıza karşı korumamız gerektiğini bilmeli ve ona göre

davranmalıyız. Kendimizi her an geliştirmek ve yeni bir şeyler öğıenme gayreti içinde olmak
zorındayız. Çünkü, çocuklarımız çabuk büyüyor ve bir zaman sonra ellerimizden kayıp gidiyorlar.

Hiçbir zaman unutmayalım ki, bir çocuk ömrünün sonuna kadar en belirgin şekilde anne ve

babasının miihriinü taşır. Bu gerçekten hareketle Allü\n Rasulü sevgili peygamberimiz; "

Çocuğunuza bırakacağınız " en güzel miras" onu, hem dünya ve hem de ahiret mutluluğuna
eriştirecek bir terbiyedir." (Tirmizi)derken eğitimin sadece bu diiırıyaya yönelik olmadığını ve de

ahlak temelli olması gerektiğini öğretir. Her arırıe ve babanın hedefi de bu değil midir zaten? Yine,

"Kimin çocuğu varsa, onunla çocukJaşsın."(İbnMahled, AhbAru's-Sıbyan,s.:13 5) buyururken

sevgili peygarnberimiz, eğitimdeki en önemli melotlardan birini gösterir bizlere, Herkese seviyesine

göre hitap etmek. Bizler de çocuklarımızla çocuklaşmaya çalışacağız eğitimlerimizde... Bir başka

hadisinde "Çocuklarınızın size ihsan, hürmet ve itaat göstermelerini istediğiniz gibi, siz de

onlar arasında hediyede ve bağışlamada adAlete riAyet ediniz." (250 Hadis; 46151. (Taberdni)

bulururken belki de eğitimin can damarını ve bugün en çok ihmal ettiğimiz konuyu gündeme

getiriyor: "Davranışlarla ömek olmak".

İşte bizler bu inançla çıktık yola. iı Müftüıüğü ve iı Milıi Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte
gerçekleştirecekleri bu projenin, hayırla neticelenmesi en büyük arzumlJz ve duamızdır. Projenin
hazırlanması ve hayata geçirilmesi aşamalarında gayret gösteren hem İl Müflülüğümüz hem de İl

Milli Eğitim MüdiiIlüğü ve bi,inyesinde görev yapan arkadaşlaıımlza teşekktir eder, siz değerli anne

ve babalara sevgi ve saygılarımı sunarım.

Şükrü IUBUKÇU
Afyo n karah is ar İ l U a7 as iı
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" DiNsiz TopLuM DüşüNüLEMEvEcEĞİ cini »iN BĞiriııi vERMEvEN
oKUL DA nüşüNüı-BıuBz"...

Mustala Kemal ATATÜRK

Dtinyaya gelen bütiin çocuklar okulöncesi dönemde programlı ya da plansız aktivitelerle hızlı bir

öğrenme, etkileşim ve iletişim dönemi yaşayarak büytimesini ve gelişimini siirdürür. Bu dönemde

ahlak ve inanç içerikli olan "Sosyal ve Kültiirel" kazanım bakımından önemli yol kat eder. Dini,

örfi, ahlaki davranış ve nitelik bakımından kritik şekillenmeler bu dönemde netleşir.

Afuonkarahisar İı Miııi Eğitim MüdiıIlüğtıne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik

hazırlanan bu projeyle, projenin hedef kitlesi olan Okul Öncesi Eğitim çağı çocuklannın gelişim

düzeyleri dikkate alınarak, İslam Dini'nin ahlAki ölçüleri temelinde ve milli değerler etrafinda

manevi değerlerin temellerinin oluşumunu sağlamak, milli bilincin oluşması, Hz.Muhammed'in

(S.A.V) hayatından ömeklerle çocuğun bir üst kurum öğrenimi de hedef alınarak kişisel gelişiminde

Tiiık milletine has davranış ve değerlerinin İslam Ahlıikıyla büttinleşmesi hedeflenmektedir. Yaş

grubu baz alınarak hazırlanaı Eğitim programı çerçevesinde Müftülük ile işbirliği sağlanarak

kurumlar arası etkileşim ve işbirliğinde verimin artırılması, okul öncesi eğitimin

yaygınlaştırılmasına katkı bulunmanın yanı stra, erken yaşta din eğitimi aldırmak isteyen ailelerin

kayıt dışı ve usulsüz yollardan istihdam edilerek yanlış veya ehil olmayan kişiler veya oluşumlar

tarafından eğitim ortamlarına yönlendirilmesinin zararların asgari düzeye indirmek de hedefler

aıasındadır.

Bu pğenin, mevcut hali hazırda okul öncesi eğitim programlannın dışında tamamen ebeveyn

isteğine bağlı olarak eğitime uygrın ve elverişli ortamlarda asgari düzeyde temin edebilecek eğitim

kuramlannda, 4-6 yaş grubuna yönelik l0-18 öğrenci mevcutlu oluşturulan sınıflarda, haftada 6 saat

olmak üzere, okulların kapanacağı 09 Haziran 2017 tarihine kadar, alanında uzman, eğitim almış ve

müftülfüçe temin edilen se(ifikalı öğreticiler taraflndan okul-veli-öğretmen işbirliği esaslı

sürdiiırülmesi planlanmaktadır.

Proje sonuçları ile hedef kitleye ulaşılması, (4-6 yaş ancak 6 yaş öncelikli) konuyla ilgili yoğun

talebin karşılanması ve uygulanabilir, verimli ve ömek bir çalışma olması umuduyla...
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2.PRoJENİN AMACLARI

*okul öncesi eğitimin amaçlan, Türk Milti Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun
olarak; Çocuklann; Vatan, millet, Atatiirk, balrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, milli
ve manevi değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, diirüst, ilkeli,
ÇağdaŞ düŞtinceli, hak ve sorumluluklannı bilen , saygılı ve kültiirel çeşitlilik içinde hoş
gönilü bireylerin yetişmelerine temel hazırlamak amacıyla çaba göstermek,

*çocukların beden, zihin, duygu gelişmesini ve iyi alışkantıklar kazaıımasını sağlamak,
* Sağlıklı bir din ve ahtak gelişimi göstermelerine yardımcı olmak,
* Kendi seviyesine uygun olarak Allah'ı sevgi temelinde tanımalarını ve yaraülıştaki düzeni

fark etmelerini sağlamak,

* İslam'ın temel kaynğı olan Kur'an-ı Kerim'i içerik ses ve şekil olarak kendi seviyesinde

tanımalaıını sağlamak,

* Çocukların sevgi, saygı, işbirliği sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşm4 dayanışma ve paylaşma

gibi davranışlar kazandrrmak,

* Kendi seviyesinde Peygamber Efendimizin kişiliğini ve karakterini tanımalannı, sevmelerini

ve model almalannı teşvik etmek,

* Şartların elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı

yaratmak,

+İslam dininin değerlerini, kendi seviyesinde, insan hayatına anlam kazandrran unsurlardan

biri olarak faık etmelerini sağlamak,

* Çocuklara hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim becerilerini ve

duygulannı ifade edebilme davranışlannı kazandırmak, kazanacağı değerleri gündelik hayatta

kullanmalarını sağlamak,

* Çocukların Tiirkçeyi doğru ve güzel konuşmalarınr sağlamak,

*Din ve Ahlak gelişiminin yanı sıra diğer gelişim alanlanna da katkısı olacak şekilde bir ortam

sağlamakır.

7



3.PROJENIN HEDEFI

Öncelikli hedef Okulöncesi Eğitimin yaygınlaştırılmasr.

*Erken çocukluk döneminde dini ahlaki değerlerin kazandırılması amacıyla çocuklarda farkındalığı

arttırmak.

*Değerler eğitimi kapsamıflda Hz. Muhammed (S.A.V.)' in hayatından ömekler sunarak model

almalannr sağlamak.

*Çocuklarına erken yaşta din eğitimi aldırmak isteyen ailelerin uygun olmayan öğrenim

ortamlarına gitme riskine karşı, Bakanlığımıza bağlı resmi okul öncesi eğitim kurumlarına

kazanürmak.

*Çocuklarrn erken yaşta dini eğitimlerinin okul ve aile işbirliği içerisinde isteğe bağh ve okul

öncesi eğitim progrıımı dışında gerçekleştirmek.

*Çocuklaıın ilk dini eğitimlerini okul öncesi alanında eğitim almış, uzman kişiler tarafından okul

ortamında almalarını sağlamak.

4. PROJ E NI N HEDE F KI TLESI

Afyonkarahisar ili okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt yaptırmak şartıyla (48 ay ve üzeri) 4-6 yaş

ancak öncelikli olarak 5-6 yaş çocukları kapsar.

5. PROJENİN DAYANAKLARI

* l739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

* Diyanet İşleri Başkanlığı 633 sayılı Kanunu
* MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği

* D.İ.B. Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Ögrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği

ve Yönergesi,

*Diyanet İşleri Başkanhğı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kur'an Kurslan Öğretim Programı

(4_6) Yaş Grubu
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6.PR0JE SURECI

a.PROJE EKiPLERİNiN OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ EKiIüi

Proje sahibi iı Miııi Eğitim Müdiirü Metin YALÇIN ve iı Mı,ifttisü Ştiü<rü KABUKÇU olup

pro.je. İı Miıli Eğitim Müdür Yardımcısı Mev|üt ÇINAR ve il Mtiftti Yardımcısı calip KOLCU. İl

Müftülük Şube Müdiirü MÜammet Ali ÖZER ve İl Miü|i Eğitim Müdiirlüğü Temel Eğitim Şube

Müdürü Giirbüz BIDIK koordinatörlüğilnde yürütüliir. Proje ekibi pıoje koordinatörüniin gerekli

gördüğü zamanlarda toplanır. Proje ekibi İl Müftülüğü yetkilileri. iü ııatıfttııtigtı öğreticileri. İl Milli

Eğitim Müdilrlüğü Temel Eğitim Bölümü proje sorumlusu okul öncesi eğitim kurumlanru temsilen

okul müdiirleri , okulöncesi öğretmeni ve din kültiirü ahlak bilgisi öğıetmeninden oluşur.

Görevleri:
+ Proje uygulama sürecinin planlanması,

*Proje çahşma takviminin hazırlanması, uygulamaların planlanması,

* Proje tanıtım sunusunu ve proje tanıtım materyallerinin hazırlanması

t Projenin il genelinde tanıtımlnın yapılmast

*Proje çıktılannın değerlendirilmesi ve raporlaştırılması

itço rnoız EKiBi

Ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Temel Eğitimden sorumlu Şube Müdürti, İlçe

Müftülüğiinden sorumlu Şube Müdürü ve 1 Okulöncesi Kurumu Müdttü, l İlkokul

Müdiirü ve İtçe Müftülüğünden görevlendirilecek öğretici tarafindan oluşur.

Görevleri:
* Proje ile ilgili gerekli duyuru ve yazışmaların okullara yapılması
* Okullarda öğretim programları dışında çocuklara pğe kapsamında açılacak sınıflarda eğitim

aldırmak isteyen ailelerin taleplerine göre okullarda oluşturulan sınrf listelerinin değerlendirilip

proje kapsamında açılacak sınıfların tespit edilmesi.
* Proje kapsamında açılacak sınıflara müftülükçe öğretici görevlendirilmesi.
* Proje kapsamında yapılacak olan eğitimin denetimlerinin yapılması.

9
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OKUL PROJE EKIBI

* Okul Müdürü veya görevlendireceği okul müdiir yardımcısı başkanlığında en az l okul

öncesi öğretrneni ve İl Müftülüğ.iinü temsilen 1 öğretici ve 2 veli temsilcisinden oluşur.

Görevleri
* Projenin mevcut öğrenci velilerine, okul öncesi eğitim kurumlanmza devam etmeyen 4-6 yaş

grubu çocuklann ailelerine ulaşmak amacıyla muhtarlıklara, sağlık ocaklarına, camilere gerekli

duyurunun yapılması ve proje kapsamında hazırlanaı afiş, broşiir, el kitapçıklarının dağıtılması

* Proje kapsamında hazırlanan ve dağıtılan talep dilekçelerinin toplanarak okulun fiziki şartları

da değerlendirilerek, oluşan sınıf listelerini il merkezinde il komisyonuna, ilçe merkezinde ilçe

komisyonuna göndermek üzere oluşturmak.

* Okul öncesi eğitim programı dışında planlanmak üzere isteğe bağlı oluşturulan proje uygulama

sınıflannda haftada 6 saat olmak Were 09.06,2017 tarihine kadar görevlendirilen öğretici tarafından

4-6 yaş "DİNİMİ ÖĞnnXİYOnUM BÜYÜYORUM" Projesinin uygulanmasrnı sağlamak.

b. PROJE MATERYALLERININ HAZIRLANMASI

-} Proje Tanıtrm Sunusu

Projenin içeriği, amaçları ve uygulama basamaklaıının anlatıldığı sunum hazırlanacaktır. Bu

sunu proje ekibi tarafından tüm paydaşlara yönelik düzenlenecek tanıtlm toplantılarında

kullanılacaktır.

PROJE MATERYALLERİNİN BASIMI
iı Miııi Eğitim Müdürlüğü ve it Miititiütigti koordinesinde pğe materyallerini içeren kitap, tanttlm

kitapçığı ve broşiirlerinin yeterli sayıda çoğaltımı gerçekleştirilecektir.

7.GÖREV VE S0RUMLaLUKLAR
iı uiııi gĞiriu MüDüRLüĞüNür,ı eönrvırni
* İl Proje Yürütme Komisyonunun Oluşturulması.

* İı Müftüüüğü ile iI Milli Eğitim Müdiirlüğü arasında gerekli iletişim ve kooldinasyonun

sağlanması.

* Pğe materyallerinin basımı ve dağıtımı.
*Proje ile ilgili okul müdürlüklerinden gelen taleplerin değerlendirilmesi.
* Görevlendirilen öğreticilerin ve öğretim progIamıntn işleyişinin denetlenmesi.
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-} Proje Değerlendirme Rapor Formatları
Okullardan 20|6-2017 eğitim-öğretim yılı sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne

gönderecekleri rapor formatlan hazırlanacaktır.



i ı ıı ü r r ü ı ü Ğ ü r,ı ü r,ı e ö no vı n ni
* iı Müftüüüğü ile il Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerekli iletişim ve koordinasyonun

sağlanması.

* "Dinimi öğreniyorum./büyüyorum" projesinin öğretim programınrn hazırlanması.

*Öğretim programı dahilinde görev yapacak öğreticilerin belirlenmesi.

*Proje materyallerinin temini edilmesi.

* Görevlendirilen öğreticilerin ve öğretim pıogramının işleyişinin denetlenmesi.

i ı ç r a i ı ı i o Ği r i ıvı a ü o ü n ı ü r ı r ni ııı i ıv e ö nn vı n ni
ı Temel Eğitim bölümünden sorumlu Şube Müdtirü başkanlığında okul öncesi eğitim

kurumlannı temsilen okul müdiiırleri veya okul öncesi öğretmenlerinden ve ilçe müftülüğü

temsilcilerinden oluşan proje yürütme komisyonunun oluşturulması.

ı okullardan gelen öğretici taleplerinin değerlendirilmesi ve öğıetici ders programlannın

planlanması.

ı proje materyallerinin basım ve dağıtımı.

İlçe Müftüliiğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerekti iletişim ve koordinasyonun

sağlanması.

o Görevlendirilen öğreticilerin ve öğretim programıntn işleyişinin denetlenmesi.

iıçs aürrüıüĞüuüı,ı eönnvLERi
*Ögretim Programı dahilinde öğretici görevlendirmelerinin yapılması

+ Proje materyallerinin temini edilmesi.

*İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürtüğü arasında gerekli iletişim ve koordinasyonun

sağlanması.

*Görevlendirilen ögreticilerin ve öğretim programmın işleyişinin denetlenmesi.

oKUL MÜDÜRıÜıürrni
*Öğrencilerin kayıt işlemlerinin yapılması ve onaylanması.

* Okul pğe ekibinin oluşturulması.

* Proje taııtım toplantılarının planlanması ve velilere duyurulması,
* Talep dilekçelerinin dağıtılması ve taleplerin toplanması.

* Eğitim verilecek ortamlann proje kapsamrna uygun şekilde düzenlenmesi.

i Toplanan taleplere göre okul müdürlüğü tarafından smıf mevcudu 10-18 kişilik olacak şekilde
I7



sınıflann oluşturulması ve Müftülük tarafindan öğretici görevlendirilebilmesi

proje komisyonuna ve Ilçe Milli Eğitim proje komisyonuna bilgi verilmesi,

* Proje çalışma pıogramının öğretici ile birlikte hazırlanması,

için il Milli Eğitim

8.PR0JE TAKVİMİ

9. D EG E RLE N D I RM E / Rl P0 RLAM A

Değerlendirme ve raporlandırma çalışmaları okul, ve il bazpda olmak üzere iki basamak halinde

yapılacaktır. Oluşturulacak değerlendirme formlarının resmi yazılar doğrultusunda okulda yapılan

çahşmalarda ulaşılan sayısal verileri içerecek şekilde doldurulması istenecektir.

Bu protokol 9 (dokuz) başlık ve 12 (oniki) sayl'adan ibaret olup ..../.,..120|7 tarihinde 2

nüsha olarak taraflarca imzalanarak ytirürlüğe girmiştir. Protokol 0910612017 tarihine kadar geçerli

olup kurumlarca yapılan değerlendirmeler sonunda tekrar uygulanacaktır.

Şükru KABUKÇU

iü Mtfiııstı

Metin YALÇIN

iı Miııi Eğitim Müdüriı

Slra PROJE SÜREÇLERİ Plt().j l] sUItEÇLERI

ı Projc Ekibinin oluşfu İulması 29 -30 Aralık 20l6

5-10 ocak 20l7

Proie Materyallerinin Basıml 01.02.20l7

J ['rojenin ['a},daş]ara Tanıtımı 25.02,20l1

06.02,20l 7_09.06.20 | 7

6 Projenin Değerlendirilmesi 1,1,()6.2() l7

12

2 
|rrqe 

iceriginin re Materyallerinin Hazırlanması

|lro.1enin 
Uygulanma"ı



velisi olduğum okulunuz öğrencisi
uygulaııacakoIanDeğErler EğitimiTrogram

Bilgi ve gereğini arz ederim.

'in kurumunuzda
ına (4-6 yaş grubu) katılmasını istiyorum

veli Adı sovadı
imza

13
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B ayramlarımızı S eviyorum
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