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HER ŞEYİN BAŞI
SAĞLIK

MESAFE

TEMİZLİK

MASKE

Aşı ve kontrollü sosyal
hayat ile hem 
kendimizi hem de
çevremizdekileri
koruyalım. Maske, artık
yaşamımızın
vazgeçilmez bir parçası
olmalı.
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Gürsel EKMEKCİ
İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü

Kıymetli Kırk Merdiven Okurları,

Cumhuriyet Bayramı'nın 98.yılını büyük bir coşku ve heyecanla idrak etmenin gururunu
yaşıyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimiz'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
başta olmak üzere, şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnetle anıyorum.

Eğitim öğretim faaliyetleri bütün kurumlarımızda büyük bir özveri ve dikkatle devam
ettiriliyor. Maske ve hijyen konusunda gerekli duyarlılıkları göstererek bu süreci sağlıklı
olarak geçirmek en büyük dileğimiz.Tabi ki bu hastalığa karşı şu anki tek dayanağımız aşı
olmak.

Aşımızı olalım kendimizi ve çevremizi koruyalım.

 



Dergimiz Kırk Merdiven 'in 16.sayısıyla karşınızdayız.
Sizlerden gelen içeriklerle yine dolu dolu bir sayıyı
hazırlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu sayımızda

Nazımiye ilçemizden gelen etkinlik fotoğrafları ve yazılar
oldukça renkli ve ilgi çekici. 

Sağlıklı güzel günler ümidiyle keyifli okumalar diliyoruz.
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29 EKİM
CUMHURİYET

BAYRAMI

İlimizde 28 Ekim'de protokolün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları,  29 Ekim sabahı Tunceli Valiliğinde gerçekleşen tebrikat
töreniyle devam etti.  Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan'ın tebrikleri kabul etmesinin ardından
kutlama törenine geçildi.

Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen törene il protokolü, şehit yakınları, gaziler ve
çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan' nın 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten
konuşmayı Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan yaptı. Kutlama töreninde şiirler okundu.
Anaokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen dans ve lise öğrencilerinin yaptığı bando
gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları,  Valimiz Mehmet Ali Özkan tarafından verilen
resepsiyonla akşam da devam etti.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI COŞKUYLA KUTLADIK
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10 KASIM

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA PROGRAMI

Millî Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve başöğretmenimiz Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıl dönümünde, ilimizde düzenlenen programla anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başladı.
Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalınan sirenlerle Atatürk'ün manevi huzurunda iki dakikalık
saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşımızın okunması ile birlikte bayrağımız yarıya
indirildi.

Anma törenine Kültür Merkezinde düzenlenen programla devam edildi. Anma programı;
günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, Atatürk konulu şiirlerin okunması,  orotoryo ve
tiyatro gösterileri ile devam etti. Program, 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri çerçevesinde
düzenlenen yarışmalarda dereceye girmiş olan öğrencilerimize ödüllerinin verilmesiyle sona
erdi.
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24 KASIM
ÖĞRETMENLER

GÜNÜ 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ 

Çocuklarımız okullarımıza gelince hayatta en çok güvendikleri anne elini bırakıp en çok
güvenecekleri ikinci el olan öğretmen eline tutunuyor. İşte kutsal saydığımız öğretmenlik
mesleği bu güven ve samimiyetle karşılığını buluyor.
İnsanoğlu var olduğu günden beri onun eğitimi de en az fiziksel varlığı kadar önemli ve
değerli kabul edilmiştir. İnsan, içinde doğup büyüdüğü aile ortamında temel bilgileri aldıktan
sonra daha donanımlı hale gelmek için bir eğiticiye, öğreticiye yani öğretmene ihtiyaç
duymaktadır. Öğretmen sayesinde ancak ahlakı, maneviyatı, bilgiyi, beceriyi, medeniyeti
öğrenebilir.
 
Çocuklarımız birer tohum gibi. Yeni bilgiler, yeni dostluklar, aydınlık fikirlerle büyüyüp
filizlenecek, geleceğimizi güzelleştirecekler. İlgi ve yeteneklerini keşfedip hayallerini
gerçekleştirdikçe mutlu olacaklardır. İşte bu mutluluğun mimarı, yönlendiricisi
öğretmenlerdir. En temel kazanım, bilgi ve beceriler öğretmenler sayesinde edinilmektedir.
 
"Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler
yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır."
 

Eğitim; insanın kendini tanıma yolculuğudur. Bu yolculuk üzerinde
titizlikle durulması, her şeyden fazla sahiplenilmesi gereken,
kararlılık isteyen ve süreklilik taşıyan, yaşam boyu devam eden bir
süreçtir.

"Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler
elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür."
 
Sözleri öğretmenlerin milletin var oluşunda, kimliğini korumasında, bilimsel ve teknolojik
anlamda gelişmesinde yani  güçlü olmasında, diğer milletler içerisinde  yerini ve önemini,
değerini belirlediğini çok güzel ifade etmektedir.
 
Mensubu olmaktan şeref duyduğum ve yaklaşık 27 yıldır aşkla yaptığım öğretmenlik
mesleğimin her günü her anı her dakikası ayrı heyecan ve mutlulukla geçiyor.
 
Biz öğretmenler sabah nereye gidiyorsunuz diyenlere işe gidiyoruz demeyiz, okulumuza yani
ikinci yuvamıza gidiyoruz deriz. Çünkü ailemizin bir kısmı da okuldadır. Okulumuzun
kapısından girdiğimiz anda bizi karşılayan sevgi dolu yürekleriyle, neşeli sesleriyle
çocuklarımız  sulanmayı bekleyen birer fidan, İşlenmeyi bekleyen birer mücevherler gibidir. 



24 KASIM
ÖĞRETMENLER

GÜNÜ

 
Öğretmenin her bir öğrencisi için ayrı bir dünyası vardır gönlünde. Ekmeğin tadını, çiçeğin
kokusunu, göğün mavisini sever gibi öğrencisini sever. Sadece meslek değil; anlatılmaz,
yaşanır bir aşktır, öğretmenlik.
 
 Bahar gülüşlü çocuklarımızın yoluna rehber, yolculuğuna yoldaş, kalbine ışık olan kıymetli
öğretmenlerim; geleceğimiz olan çocuklarımız avuçlarınızda birer fidan gibi boy veriyor.
Sizinle şekilleniyor, değer kazanıyor, nefes alıyor, güçleniyor ve hayat buluyor. Elinize,
sözünüze, emeğinize ve yüreğinize sağlık.
 
Hepimizin örnek aldığı özendiği hatta hayran olduğu öğretmenleri vardır. İnsan sevdiğine
benzer, sevdiğinden öğrenir. Bizlere ışık olup yolunuzu aydınlatan, kendimizi tanımamıza
rehberlik eden, hayata hazırlayan, her koşulda ve durumda yanınızda olan güzel yürekli
öğretmenlerim gününüz kutlu olsun.

Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit
öğretmenlerimizi, ebediyete irtihal etmiş  öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor,
saygılarımı sunuyorum.
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Gürsel EKMEKCİ
İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü



8
 

 

24 KASIM
ÖĞRETMENLER

GÜNÜ 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ PROGRAMI

24 Kasım Öğretmenler Günü ilimizde düzenlenen programla kutlanıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü programı, İl Müdürümüz Sayın Gürsel Ekmekci'nin Atatürk
Anıtı'na çelenk sunması ile başladı. İstiklal Marşı'mızın okunmasının ardından kutlama
programının devamı için Kültür Merkezine geçildi.

Kutlama programına Kültür Merkezinde düzenlenen törenle devam edildi. Saygı duruşu ve
İstiklal Marşı'nın ardından Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in öğretmenler günü
mesajı okundu. Kutlama programı, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, öğretmen
konulu şiirlerin okunması,  ront ve zeybek oyunu gösterileri ile devam etti. Aday
öğretmenlerimizin yemin töreninin ardından müzik öğretmenlerimiz tarafından müzik dinletisi
gerçekleştirildi.

Tören, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda
dereceye giren öğrencilerimize ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
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24 KASIM
ÖĞRETMENLER

GÜNÜ 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ 

Valimiz Sn. Mehmet Ali Özkan ile İl Müdürümüz Sn. Gürsel
Ekmekci, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında

Emekli Öğretmen Fikri Taş’ı ziyaret ederek öğretmenimizin
gününü tebrik ettiler.
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24 KASIM
ÖĞRETMENLER

GÜNÜ
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ 

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında İlimizde şehit edilen 28 öğretmen ve
tüm şehit öğretmenler için Paşalar Camii'nde mevlit okutuldu.
Ruhları şad olsun...
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BİZDEN
HABERLER

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan
"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında okullarımızda kütüphaneler yapmaya
ve var olan kütüphanelerimizi zenginleştirmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimizi daha çok
kitap ile buluşturmak için kitap bağış kampanyası düzenliyoruz.

KÜTÜPHANE SEFERBERLİĞİ 
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BİZDEN
HABERLER

Erasmus+ Yapı İnşaatında Yeni Vizyon: Yeşil Binalar

Projesi'' Kapsamında Barselona'dayız

Projenin tamamlanması ile tüm AB ülkelerinde ve Türkiye'de
mesleki eğitimde kullanılmak üzere dört ayrı eğitim
modülünün yayınlanacağını ifade eden Gürsel Ekmekci, iki
gün süren toplantılarda proje için bugüne kadar yapılan
çalışmaları değerlendirdiklerini ve bundan sonra yapılacak
çalışmaları planladıklarını belirtti. Koordinatörü oldukları
projenin ortaklarının İspanya Katalonya Politeknik
Üniversitesi, Casa Corpului Didactic Teleorman Romanya,
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Tunceli Namık Kemal
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çevre Dostu Yeşil Binalar
Derneği, İngiltere Certified Knowledge Association ve EE
İstanbul olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Müdürümüz Gürsel Ekmekci ve görevli
personelimiz, koordinatörü olduğumuz 'Avrupa Birliği Erasmus+
Yapı İnşaatında Yeni Vizyon: Yeşil Binalar Projesi' toplantısına  
katılmak üzere Barselona'daki Politeknik Üniversitesine gittiler.

İl Müdürmüzü Gürsel Ekmekci ve Müdürlüğümüz AR-GE
Biriminde görevli öğretmen Buket Karadağ ve Namık Kemal
MTAL Müdür Yardımcısı Yaşar Sever, İspanya'nın Barselona
şehrinde UPC-CTTC Katalonya Politeknik Üniversitesi Isı ve
Kütle Transfer Teknolojisi Merkezi'nde (cttc.upc.edu) 17-19
Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan koordinatörü olduğumuz
"Yapı İnşaatında Yeni Vizyon: Yeşil Binalar" başlıklı Avrupa
Birliği Erasmus + Projesi toplantısına katıldılar.
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BİZDEN
HABERLER

Özel Gereks�n�ml� Öğrenc�ler�m�z Engeller� Kaldırıyor
 

Tunceli Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim-öğretime devam eden özel gereksinimli
öğrencilerimiz, aldıkları eğitimle bir yandan akademik beceriler kazanırken diğer yandan da
iş ve mesleklerle ilgili bilgi ve becerilerle donatılıyorlar.
Özel gereksinimli çocuklarımızın meslek sahibi yapmak için hizmet veren Tunceli Özel
Eğitim Meslek Okulu Merkez ilçemizde olup, okulda inşaat teknolojileri, el sanatları, yiyecek
içecek, giyim teknolojileri gibi bölümler bulunmaktadır. Ayrıca burada görsel sanatlar, müzik
sınıfları, spor faaliyetleri ve akademik ders programları ile özel gereksinimli öğrencilerimizin
çok yönlü gelişimine katkı sunulmaktadır.

Okul Müdürü Erdal Gül özel gereksinimli öğrencilere meslek edindirme eğitimleri konusunda
şunları söyledi: ''Bildiğiniz gibi iş ve meslek sahibi olmak bireylerin yaşadıkları toplumun bir
parçası olması ve iyi bir yaşam sürdürebilmeleri açısından oldukça önemli bir gerekliliktir.
Özel gereksinimli çocuklarımız düşünüldüğünde bu gereklilik daha da önemli hale
gelmektedir. Onların tek başlarına hem yaşamsal becerileri yerine getirebilmeleri hem de
maddi kazanç sağlayacakları bir meslek edinmeleri gelişmiş bir toplumun da bir göstergesi.
Bizler okulumuzda hafif düzey özel gereksinimli çocuklarımıza verdiğimiz eğitimle onlara
akademik beceriler kazandırırken bir yandan da onları iş ve mesleklerle ilgili bilgi ve
becerilerle donatıyoruz. 10. sınıfta seçmiş oldukları bölümle ilgili atölyelerde çalışmak, bir
meslek ile ilgili bir şeyler öğrenmekten son derece mutlular. Bir şeyi başarabilme hissini
yaşadıklarını görmek bizim için de çok sevindirici. 'Ben de yapabilirim' duygusunu hisseden
çocuk, kişisel hayatına bunu çok olumlu yansıtıyor. Küçüklüğünden itibaren inşaat işlerine
ilgi duyan bir çocuğumuz burada ilgiyle, merakla duvar örme işini öğreniyor ve bu onu çok
mutlu ediyor.

Bazen bizler de onlardan çok şey öğreniyoruz. Örneğin onların resim atölyesinde göstermiş
oldukları performans beni de resim yapmaya yöneltti. Zaman zaman birlikte resim
yapıyoruz, şarkılar söylüyoruz. Özel gereksinimli çocuklarımız onlara verilen çok yönlü bir
eğitim ile çok şey başarabilirler. Biz buna okulumuzda her gün tanıklık ediyoruz.
Unutamadığım bir anı paylaşmak istiyorum: Yılsonu etkinliğinde çocuklarının yaptıkları
ürünleri gören velilerimiz gözyaşlarını tutamamıştı. Çocuğunun potansiyelini görmek anne
ve babalara muazzam bir duygu yaşatmıştı.''

Tunceli Özel Eğitim Meslek Okulunda dersler hafta içi her gün saat 8.30'da başlayıp
14.30'da sona eriyor. Okulun eğitimci kadrosunda ise 6 özel eğitim, 8 de branş öğretmeni
bulunuyor.



14
 

 

BİZDEN
HABERLER
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REHBERLİK

A

Anne Baba Tutumları Nelerdir?
 

            Anne-baba tutumları, genel olarak çocuğun yetiştirilmesinde anne ve babanın
başvurduğu sözsel ve fiziksel iletişimleri kapsar.  Benimsenen bu tutum ve davranışlar, birey
psikolojisi üzerinde ciddi etkiler bırakmaktadır. Ailede var olan çocuk-ebeveyn ilişkisindeki
temel faktörleri anne babanın davranışları ve kurduğu sözsel iletişimdir. Anne ve babanın
çocuklarına karşı takındığı davranışlar ve sergilediği davranış ve takındığı tutumlar, çocuğun
karakter ve kişilik yapısını belirleyen en temel unsurlardır. Psikolojisi düzgün olan bireylerde
ki ekten temel yapılardan biri, anne ve babanın sağlıklı tutumlarıdır. Anne ve babası ile
sağlıklı bir ilişki içerisinde olan bireylere bakıldığında genel olarak girişken, düşüncelerini
özgürce ifade edebilen ve son derece özgüvenli oldukları görülmektedir. Anne ve babalar
tarafından çocuklara karşı uygulanan durum ve tutumların temel sınıflandırılması aşağıda
verilmiştir:

1-Baskıcı ve Otoriter Anne-Baba Tutumu:                                                                                                  
Çocuğunu, belirli bir ideal peşinde ve belirli kalıplar içinde, adeta küçük bir yetişkin yapma
çabasıyla yetiştirmeye çalışan anne babalardır.  Bütün kontrol anne ve babadadır.
 Çoğunlukla anlayışsız, hoşgörüsüz, katı ve baskıcı bir tutum içindedirler. Çocuğun hata ve
yanlış yapma hakkı yoktur. Çocuktan kurallara sorgulamadan uyması beklenir. Anne
babanın gözleri sürekli çocuklarının üzerindedir.  Anne baba isteklerinden ödün vermez
çünkü onlar hep haklıdır. Otoriter tutumun en önemli göstergesi denetimdir. Otoriter bir
ailede yetişen çocuklar; Stresli, tedirgindirler.  Kendine olan güveni hemen hemen yok
gibidir. Sessiz çekingen başkalarının etkisinde kolayca kalabilen çocuklardır. Sürekli
eleştirildiği için aşağılık duygusu geliştirebilir. Kendi başlarına karar veremezler dışarıdan
birilerinin onu yönlendirmesini beklerler. Ya da; Tam tersi çocuk isyankar da olabilir. Çünkü
çocuk otoritenin olmadığı yerde fırsat bulup yanlış davranışlara yönelebilir. 
                                            
2- Serbest (Aşırı Hoşgörülü) Anne-Baba Tutumu: 
Anne babanın çocuğa egemen olma eğilimi yerine, çocuğun başına buyruk yetişmesi,
dilediğince davranması ve çocuğun üzerinde aile denetiminin olmaması vardır.  Çocuğun
aşırı hareket ve davranış serbestliği vardır. Aile doğruyu ve yanlışı çocuğunun yaparak
yaşayarak öğrenmesini ister, çocuğa neyi yapması veya neyi yapmaması konusunda bilgi
verilmez. Aile içinde çocuğun hakları sınırsızdır. Çocuğun nerede duracağı belirlenmemiştir.
Çocuktan kurallara uyması beklenmez, kural nedir bilmez. Anne baba sadece büyük bir
problem olduğunda varlıklarını hissettirmektedirler. Kural tanımayan bu çocuklar okullardaki
kurallarla karşı karşıya kalınca hayal kırıklığına uğramakta, adaptasyon sorunu
yaşamaktadır. Serbest tutumla yetiştirilen çocuklar en büyük problemlerini evliliklerinde
yaşarlar. Çünkü;  Devamlı birilerinden hizmet beklerler. Her isteklerinin yapılmasını
beklerler. Okuldaki kurallarla karşı karşıya kaldıklarında hayal kırıklığına uğrarlar. Diğer
bireylerin sürekli dikkatini çekmeye çalışırlar. Toplumun vermediği hakları kendilerine
tanımaya çalışırlar. En önemlisi diğer bireylere karşı bencil ve saygısızdırlar.
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REHBERLİK

A

3-Aşırı Koruyucu Anne-Baba Tutumu: Koruyucu tutum daha çok anne ve çocuk arasında
gözlenir. Her türlü kararı çocuk yerine aile alır.  Geç kavuşulan, aşırı istenilen, tek çocuk, tek
erkek veya kız çocuk gibi çocuklar genellikle abartılmış sevginin odak noktası olurlar. 
 Genellikle bu tür çocuklar erken konuşup geç yürürler.  Aile tarafından çocuğun her
çağrısına cevap verilir. Çocuğa zarar gelebilecek ortamlardan kaçınırlar. Ağlamasın,
üşümesin, terlemesin, hasta olmasın, yorulup incinmesin, mikrop kapmasın diye aile üyeleri
ellerinden gelen tüm gayreti gösterir. Çocuk adeta bir cam fanus içinde büyütülür. Çocuğun
gelişimine göre davranmasına fırsat verilmez.  Aşırı koruyucu anne, çocuğuyla öyle
bütünleşir ki onun büyüdüğünü ve olgunlaşabildiğini asla kabul etmek istemez.  Çocuğa
evde, seçim konusunda pek söz hakkı verilmez. Bu ailede, çocuk büyümüş olmasına
rağmen anne çocuğuyla yatmak ister. Sebep olarak da ‘geceleyin çocuk korkulu rüya
görürde korkarsa ben onun sesini duyamam, yanında olamam’ diye söylerler. Koruyucu
tutumla yetişen çocukların; Özgüveni gelişemez, Sosyal gelişimi zedelenir, Toplum
tarafından kabulü zorlaşır, Kendini gruba kabul ettirmek için isyankar olabilir, Tek başına
kararlar alamazlar.
4-İlgisiz Anne-Baba Tutumu: Çocuğun davranışları karşısında ilgisiz kalan ebeveynlerdir.
Çocuğun varlığı ile yokluğu belli değildir. Çocuk anne babayı rahatsız etmediği müddetçe,
çocukla ilgili problem yoktur, eğer çocuk anne babayı rahatsız ederse o zaman çocuk ile
ilgili gündem oluşur. Bu gündem ise daha çok şikayetlerle doludur. Çocuğun hareketlerinin
görmezlikten gelinerek dışlanması söz konusudur. Anne, baba, çocuk arasında iletişim
kopukluğu vardır. Bu ailelerde çocuk fiziksel ve duygusal yalnızlığa mahkum edilmektedir.
İlgisiz tutumla yetişen çocuklar;  Çocuk dikkat çekmek için etrafına zarar verebilir. İnsanlarla
ilişki kuramaması sonucu sosyal gelişmesinde gecikme ve saldırganlık sergileyebilir. Sözlü
iletişim yetersizliğinden dolayı dil gelişiminde gecikme, konuşma bozuklukları ortaya
çıkabilir. Özgüven sorunu yaşar. En önemlisi; hayattan ve kendisinden beklentisi olmaz.
5-Tutarsız Anne-Baba Tutumu:  Anne veya babanın kendi içindeki tutarsızlıkları; sürekli
fikir değişiklikleri, kabul edilen bir şeyin daha sonra reddedilmesi, sürekli evet-hayır ikilemi
yaşaması vb. Anne ve babanın kendi aralarındaki tutarsızlıkları; annenin olur dediği bir şeye
babanın olmaz demesi, ebeveynlerden birinin karşı çıkacağı bir konuya diğerinin onay
vermesi, iletişim eksikliği vb. Aile büyükleriyle yaşanan tutarsızlıklar; ebeveynlerin çocuk ile
ilgili kararına aile büyüklerinin karışması vb. olarak 3 şekilde karşımıza çıkmaktadır. Tutarsız
ve kararsız tutumla yetişen çocuklar; Aşırı isyankar ya da aşırı boyun eğici olabilirler.
Kaygılı, güvensiz bir kişilik sergileyebilirler. Büyüdüklerinde karşılarına çıkan insanlara zor
güvenirler. Tutarsız bir kişilik sergilerler. Karar vermekte güçlük yaşarlar.
6-Mükemmelliyetçi Anne-Baba Tutumu: Mükemmeliyetçi anne babalar çocuklarından her
şeyin en iyisini bekler. Kendi gerçekleştiremedikleri şeyleri çocuklarının gerçekleştirmesini
beklerler. Çocuklarından yüksek başarı beklerler. Ayrıca herkesin parmakla göstereceği
örnek davranışlar sergileyen bir çocuk olmalıdır. Çocuğun yanlış yapmaya hakkı yoktur.
Anne babaların kuralları ve 
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3-Aşırı Koruyucu Anne-Baba Tutumu: Koruyucu tutum daha çok anne ve çocuk arasında
gözlenir. Her türlü kararı çocuk yerine aile alır.  Geç kavuşulan, aşırı istenilen, tek çocuk, tek
erkek veya kız çocuk gibi çocuklar genellikle abartılmış sevginin odak noktası olurlar. 
 Genellikle bu tür çocuklar erken konuşup geç yürürler.  Aile tarafından çocuğun her
çağrısına cevap verilir. Çocuğa zarar gelebilecek ortamlardan kaçınırlar. Ağlamasın,
üşümesin, terlemesin, hasta olmasın, yorulup incinmesin, mikrop kapmasın diye aile üyeleri
ellerinden gelen tüm gayreti gösterir. Çocuk adeta bir cam fanus içinde büyütülür. Çocuğun
gelişimine göre davranmasına fırsat verilmez.  Aşırı koruyucu anne, çocuğuyla öyle
bütünleşir ki onun büyüdüğünü ve olgunlaşabildiğini asla kabul etmek istemez.  Çocuğa
evde, seçim konusunda pek söz hakkı verilmez. Bu ailede, çocuk büyümüş olmasına
rağmen anne çocuğuyla yatmak ister. Sebep olarak da ‘geceleyin çocuk korkulu rüya
görürde korkarsa ben onun sesini duyamam, yanında olamam’ diye söylerler. Koruyucu
tutumla yetişen çocukların; Özgüveni gelişemez, Sosyal gelişimi zedelenir, Toplum
tarafından kabulü zorlaşır, Kendini gruba kabul ettirmek için isyankar olabilir, Tek başına
kararlar alamazlar.
4-İlgisiz Anne-Baba Tutumu: Çocuğun davranışları karşısında ilgisiz kalan ebeveynlerdir.
Çocuğun varlığı ile yokluğu belli değildir. Çocuk anne babayı rahatsız etmediği müddetçe,
çocukla ilgili problem yoktur, eğer çocuk anne babayı rahatsız ederse o zaman çocuk ile
ilgili gündem oluşur. Bu gündem ise daha çok şikayetlerle doludur. Çocuğun hareketlerinin
görmezlikten gelinerek dışlanması söz konusudur. Anne, baba, çocuk arasında iletişim
kopukluğu vardır. Bu ailelerde çocuk fiziksel ve duygusal yalnızlığa mahkum edilmektedir.
İlgisiz tutumla yetişen çocuklar;  Çocuk dikkat çekmek için etrafına zarar verebilir. İnsanlarla
ilişki kuramaması sonucu sosyal gelişmesinde gecikme ve saldırganlık sergileyebilir. Sözlü
iletişim yetersizliğinden dolayı dil gelişiminde gecikme, konuşma bozuklukları ortaya
çıkabilir. Özgüven sorunu yaşar. En önemlisi; hayattan ve kendisinden beklentisi olmaz.
5-Tutarsız Anne-Baba Tutumu:  Anne veya babanın kendi içindeki tutarsızlıkları; sürekli
fikir değişiklikleri, kabul edilen bir şeyin daha sonra reddedilmesi, sürekli evet-hayır ikilemi
yaşaması vb. Anne ve babanın kendi aralarındaki tutarsızlıkları; annenin olur dediği bir şeye
babanın olmaz demesi, ebeveynlerden birinin karşı çıkacağı bir konuya diğerinin onay
vermesi, iletişim eksikliği vb. Aile büyükleriyle yaşanan tutarsızlıklar; ebeveynlerin çocuk ile
ilgili kararına aile büyüklerinin karışması vb. olarak 3 şekilde karşımıza çıkmaktadır. Tutarsız
ve kararsız tutumla yetişen çocuklar; Aşırı isyankar ya da aşırı boyun eğici olabilirler.
Kaygılı, güvensiz bir kişilik sergileyebilirler. Büyüdüklerinde karşılarına çıkan insanlara zor
güvenirler. Tutarsız bir kişilik sergilerler. Karar vermekte güçlük yaşarlar.
6-Mükemmelliyetçi Anne-Baba Tutumu: Mükemmeliyetçi anne babalar çocuklarından her
şeyin en iyisini bekler. Kendi gerçekleştiremedikleri şeyleri çocuklarının gerçekleştirmesini
beklerler. Çocuklarından yüksek başarı beklerler. Ayrıca herkesin parmakla göstereceği
örnek davranışlar sergileyen bir çocuk olmalıdır. Çocuğun yanlış yapmaya hakkı yoktur.
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Anne babaların kuralları ve kalıpları vardır, çocuklar bu kurallara uymak zorundadır.
Mükemmeliyetçi anne babalar çocuklarından aşırı şekilde toplum kurallarına uymasını
beklerler. Çocuklar tıpkı bir büyük gibi yetiştirilir. Mükemmeliyetçi ailelerde yetişen çocuklar;
Aşırı titiz ya da tam tersi aşırı dağınık olurlar. Kendilerine güvenleri yoktur. Başarısızlığa
uğradıklarında kolayca hayal kırıklığı yaşarlar. Yanlış yapmaktan korkarlar. Okuldaki sıraları
hep derli toplu, bir işi tam yapmak için günler öncesinden çalışmaya başlayan çocuklardır.
7-Demokratik-Destekleyici Anne-Baba Tutumu:  Çocuklara karşı hoşgörü ve destekleme
vardır. Anne baba çocuğunu olduğu gibi kabul edip destekler. Çocuklarına karşı sevgi
doludurlar.  Çocuğun ilgilerini, yeteneklerini göz önünde tutarak, yeteneklerini
gerçekleştirebileceği ortamlar hazırlarlar. Anne baba birbirlerine ve çocuğa olan
duygularında açık davranır. Aile içinde güven ve şeffaflık vardır. Problemlerle nasıl baş
edebileceğini birlikte araştıran, huzurlu bir aile ortamı vardır.  Aile ortamı çocuğa kendini
anlatma özgürlüğü veriyorsa çocuk sağlıklı biçimde gelişir aileyi ilgilendiren kararlar
alınırken çocuğun fikri sorulur. Çocuğun fikirleri ne kadar mantıksız ve basit olursa olsun
mutlaka saygıyla dinlenir, çocuk susmaya değil konuşmaya teşvik edilir. Demokratik ve
destekleyici ailelerde yetişen çocuklar; Sosyalleşmiş, işbirliğine giren çocuklardır. Arkadaş
canlısı ve duygusaldırlar. Sosyal açıdan dengeli ve mutlu bireylerdir. Özgüvenleri yüksektir,
sorumluluk sahibidirler. Kendine ve başkalarına güvenir. Yaratıcı ve bağımsızdır.  Kurallara
ve otoriteye saygı duyar. Böyle bir ailede evde ve toplumdaki kuralların sınırları bellidir. 
 Çocuk neyi nerede yapacağını veya yapmayacağını bilir.  Evde uygulanacak kuralları
çocuklarıyla birlikte belirlerler ve bu kurallara herkes uyar.  Çocuğa şiddet ve duygusal
yaptırım gücü yerine, anlatarak ikna etmeye çalışırlar. 
Sonuç olarak;
Anne babaların tutumları, çocuklar üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle
de atılan her adımda dikkatle ve özenle davranılması gerekmektedir. Üstelik ebeveynlerin
çocuklarına karşı takındıkları tutumlar, onların ilerdeki ebeveynliklerini de etkileyecektir. Bu
doğrultuda çocuğunuzla ilgili yaşadığınız farklı problemlerin sebeplerinden birinin de sizin
tutumlarınızdan kaynaklanabileceğini söylemek yanlış olmaz. Eğer ki çocuğunuzda
duygusal sorunlar ve davranış bozuklukları söz konusu ise bunun tedavisinin önemli bir
kısmı da sizin anne- baba tutumlarınızı irdelemekten ve değiştirmekten geçecektir.
                                                                                   
Unutmamalıyız ki anne ve baba çocuğa davranışlarıyla her zaman rol modeldir…   

Gökhan TAZE
Ps�koloj�k Danışman/RAM PDR Bölüm Bşk.
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     7 Şubat 1911 tarihinde zamanın Kaymakamı Balıkesirli Mehmet Vehbi BOLAT,
padişahın yeni doğan torunu Nazım Efendinin adını yaşatmak maksadıyla hükümete çektiği
bir telgraf ile İlçenin adının değiştirilmesi talebinde bulunmuş, bunun üzerine eski adı Kızıl
Kilise olan İlçenin adı Nazımiye olarak değiştirilmiştir. Önemli bir tarihi geçmişi olan
Nazımiye ilçemizde  eğitimci olarak görev yapmak büyük bir onur vesilesidir.
          Nazımiye ilçemizin Tunceli il merkezine uzaklığı 34 km olup dışarıya göç vermesinden
kaynaklı ilimizin nüfus yoğunluğu en az olan ilçelerindendir. 90 lı yılların başına kadar çok
kalabalık olan ilçe istihdam yetersizliğinden kaynaklı göç vermesi ve ebeveynlerin çocukları
için daha çeşitli eğitim imkanları sunma ihtiyaçlarından kaynaklı verilen göçler ile ilçedeki
öğrenci sayısı gün geçtikçe düşmüştür; fakat son yıllarda kentten köylere geri dönüş yapan
vatandaşlarımız olduğu için öğrenci sayısında nispeten artışlar olduğu görülmektedir.
İlçemizde bir bağımsız anaokulu, bir ilkokul, bir ortaokul ve bir de lise bulunmaktadır.
Bunların yanı sıra Halk Eğitimi Merkezimiz bulunmaktadır. İlçemizdeki öğrenci potansiyelinin
artırılması için eğitim için gerekli alt yapı çalışmalarımız İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz
koordinesinde devam etmektedir. 
      İnsan doğduğu andan itibaren eğitim alır ve hayatının her evresinde bu eğitim devam
eder. Dünyaya geldiğimizde nasıl davranmamız gerektiğini, ihtiyaç duyduğumuz faaliyetlerin
nasıl gerçekleşeceğini, emeklemeyi, yürümeyi, konuşmayı ve nasıl besleneceğimizi
ailemizden öğreniriz. Eğitim ilk önce ailede başlar. Aile içerisinde sergilenen tavırlar,
konuşmalar, davranışlar ve yapılanlar her çocuğa bir şeyler öğretir. Aile yapısı çocuğun
kişilik oluşumu üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Daha sonra yaşımız ilerledikçe eğitim
kurumlarında eğitim almaya devam ederiz. Aldığımız eğitimler sayesinde hayata, insanlara,
doğaya, canlılara, dine, dile, bilime, matematiğe ve çeşitli faaliyetlere karşı bilgi sahibi
oluruz. Nazımiye ilçe Milli Eğitim ailesi olarak çocuklarımızın ailede aldıkları eğitimin
devamını getirmek, onların kendilerine güvenen, kendilerini ifade edebilen, çevresine karşı
duyarlı, insan ilişkilerinde nazik, saygılı ve hoşgörülü bireyler olarak yetişmeleri ve akabinde
yetenekleri ölçüsünde akademik olarak da başarı sağlamış ve toplum içinde istihdama dahil
olarak hizmet veren üretken bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz.  Bu beklentilerimizi
gerçekleştirmek için de gerek velilerimiz gerekse de ilgili her kurumla işbirliği ve koordine
halinde çalışmalarımızı yürütmeye özen göstermekteyiz. 
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 Milattan sonra 500 – 600 yılları arasında Bizanslıların
egemenliği altında iken yerleşim merkezi olduğu sanılan
ilçenin, Tunceli İlinin diğer İlçeleri ile birlikte Bizans, Arap,
Moğol, Selçuklu, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Osmanlı
hâkimiyeti altında bulunduğu bilinmektedir. Kızıl Kilise adıyla
Hozat Mutasarrıflığına bağlı iken 1876 tarihinde İlçe
yapılmış, 25 Aralık 1935 tarih ve 1885 sayılı Kanun ile
Tunceli Vilayetinin kurulmasıyla birlikte 4 Ocak 1936 tarihi
itibariyle Tunceli İline bağlanmıştır.



    
       Her insan aldığı eğitim ile birlikte kendini geliştirmeye başlar ve alınan eğitimin
kapsamına göre geleceğini şekillendirir. İyi bir gelecek için alınan eğitimin nitelikli olması çok
önemlidir. İnsan iş hayatına atıldığında da yeni bir şeyler öğrenmeye devam eder. Eğitim
hayatın her alanında vardır. İnsanlar doğduğu andan itibaren ölene kadar eğitim almaya
devam ederler. Bizler Nazımiye eğitim ailesi olarak öğrencilerimizin mezuniyetleri
sonrasında neler yaptıklarını takip ediyor ve mezuniyet sonrasında da öğrencilerimize ilgili
kurumlar ile birlikte takibini yaparak öğrencilerimizin karşılaşabileceği sorunları çözme
noktasında destek olmaya gayret ediyoruz. Ayrıca Halk Eğitimi Merkezimizde açtığımız
mesleki ve kişisel gelişim kursları ile vatandaşlarımızın hayat boyu eğitim ihtiyaçlarını
karşılamayı önemsiyoruz.
          Her çocuk ve gencimiz bizim için çok kıymetlidir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi gerekli
bilgi ve beceri ile donatan, kişiliklerini geliştiren, sosyal hayata sağlıklı bir şekilde uyumlarını
sağlayan en önemli süreç eğitim ve öğretimdir. Bu sebeple eğitim-öğretim üzerinde titizlikle
durmalı, sahiplenmeli, sabır ve kararlılık göstermeli ve başarıya ulaşmak için bir ekip ruhuyla
her zaman çok çalışmalıyız. Unutulmamalıdır ki hiçbir başarı tesadüf değildir.
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Nazım ÖZKAN

Nazımiye İlçe Milli Eğitim Müdür V.
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ÖĞRETMEN
KALEMİNDEN
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ÖĞRETMENİM

Bir ters lale açarsa
Dersimin dağlarında 
Ya da
Mis gibi kokan bir dağ meltemi
Okşarsa Munzur vadisini
Hüner senindir
Sevap senin
Öğretmenim

Dersim ovasında
Buğdaylar başak vermişse
Ve sarıya boyanmışsa 
Uçsuz bucaksız düzlükler 
Hüner senindir
Sevap senin 
Öğretmenim

Düzgün Baba beyazlara büründüğünde
Evimin bacasından duman tüttüğünde 
Ve ocağın üstünde
Annemin yaptığı patila beni bekliyorsa
Hüner senindir
Sevap senin
Öğretmenim

Gökhan TAKAK

Şehit Mehmet Anadolu Lisesi Müdür Vekili

Gümüş kapıdan geçtiğimde
Munzurdan kana kana su içtiğimde
Peri suyundan
Bir ceylan gözlerime bakıyorsa
Hüner senindir
Sevap senin 
Öğretmenim

Puhu kuşu ile uyuyup
Bir keklik ötüşünde uyanırken
Hala içimde bir umut varsa
Geleceğe dair
Hüner senindir
Sevap senin
Öğretmenim

Ayağımda yamalı kara lastik
Üstümde abimden kalma mont
Koşa koşa geliyorsam okula
Hüner senindir
Sevap senin
Öğretmenim…



PANDEMİK GENÇLİK
 Bir fırtına koptu 21. yüzyılın başlarında ve hepimiz covid adı verdiğimiz bu fırtınanın
içindeyiz. Sadece ergenler değil, anneler, babalar, kardeşler, öğretmenler... Hepsi bu
fırtınanın içinde bir köşeden diğer bir köşeye birbirinden ayrı olduğunu zannederek birlikte
savruluyorlar.
 Gençler de bizimle birlikte farklı bir yaşamı deneyimliyor; kimi ekran karşısında yorgun;
kimileri ise yasaklarla dolu bu dönemde işlerinde çalışmakta… Covid tüm bir kuşak için
eşitsizlikleri arttıran ve potansiyellerine kavuşmalarını da engelleyen bir tehlike olarak
karşımıza çıktı. Hayatın olağan akışı sekteye uğradığında, acil durumlar ortaya çıktığında
bozulan yaşam ortamı ve yaşanan maddi ve manevi kayıpların yaratabileceği travmalar
gelişim süreçlerini olumsuz etkileyebilir. Gençlerin yalnızlığa ve özerk alana en çok ihtiyaç
duydukları zamanda, evlerinde daralan bir fiziksel çevre ve herkesin evde kalması
zorunluluğundan doğan zorunlu yakınlaşma; gençlerin pandemi sürecinde yaşadığı en
büyük zorluklardan bir tanesi. Bu zorluklar sonucunda gençlerin yaşadığı duygusal stres,
ruh sağlıklarının bozulmasına neden olabilmekte.
 Okulların kapanmasının da büyük bir etmeni olduğu sosyal izolasyon içinde bulunmaları
veya bu şekilde hissetmeleri kişilik ve gelişimler üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir. Covid
salgınının neden olduğu kapanma döneminde yaşanan fiziksel aktivite yetersizliği ve
hareket azlığı ilerleyen dönemlerde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilecekken, gelişmiş
veya gelişmekte olan ülkelerde yapılan çalışmalar bu sonucu desteklemekte.
Bu süreçte biz öğretmenlere düşen en önemli görevlerden bir tanesi de gençlerin öz
düzenleme becerilerini arttırarak kendi öğrenme becerilerini arttırmak olmalıdır. Biz
yetişkinler bu süreçte onların karşılanmamış isteklerine odaklanmalı ve bu süreci verimli
geçirerek yaşamlarının önemli bir bölümünü erteledikleri hissinden uzaklaştırmamız
gerekmekte.
 Unutmamak gerekiyor ki gençlerimiz bizim geleceğimiz ve pandemi sürecinde birçok
olumsuzlukla mücadele etmekte olan gençlerimizi yalnız bırakarak kaderlerine terk
etmememiz gerekmekte.
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1-EL SANATLARI-Nazımiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2020-2021 eğitim öğretim
döneminde pandemi dolayısıyla ara verilen el sanatları kursu yeniden açıldı. El sanatları
kursuna katılan kursiyerler, yaptıkları Kiremit baskı, inanç değerlerini yansıtan tabak
boyama, mumluk vs. ürünlerini yaparak el becerilerini geliştirip keyifli dakikalar geçirirken
burada yaptıkları ürünleri satarak da ev ekonomisine katkı sunuyorlar.
Kursla alakalı açıklamalarda bulunan Nazımiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Meral KALKAN
"Hayat boyu öğrenme dediğimiz bireysel toplumsal istihdamla ilgili konularda bireylerin bilgi
beceri ve yetkinliklerini arttırmak amacıyla örgün eğitimin yanında ve dışında yapılan her
türlü faaliyet akla geliyor. Nazımiye Halk Eğitim Merkezi olarak çeşitli kurslarımız var.
Bunlardan biri de el becerilerini geliştirmeye yönelik açtığımız kurslardır. vatandaşlarımız
ilgi, istek ve yeteneğine göre seçtiği kurslara devam ederek kurslarımızda kendilerini
geliştiriyor, boş zamanlarını değerlendiriyor ve yeteneklerini başarıya dönüştürebiliyorlar.
Ayrıca burada el becerileri ile yaptıkları ürünleri sergiliyor ve satarak ev ekonomisine katkı
sağlıyorlar " dedi.
2-CİCİM KURSU-Nazımiye Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ilçede yüzyıllardır dokunan
geleneksel cicim kilimlerinin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla ‘Cicim
Dokuma’ kursu açıldı.
Nazimiye Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan dokuma kursunda kadınlar duygularını renkler
ve desenlerle ilmek ilmek dokuyor. Cicim kilimleri canlı renkleri ve motifleri ile dikkat
çekerken, çeşitli modellerde çanta ve hediyelik eşya olarak da tasarlanabiliyor. Bu kurs
ilçede kadınların hem boş zamanlarını değerlendirmelerini hem meslek sahibi olmalarını
hem de aile bütçesine katkıda bulunmaları açısından avantaj olarak görülüyor.

3-Semah, Alevi-Bektaşi inancının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu bağlamda geçmişten
günümüze Alevi-Bektaşi geleneğini ve kültürel mirasını günümüze taşıyan ‘Semah ve
Bağlama Kursu’ Nazımiye Halk Eğitim merkezi bünyesinde açıldı.

4-Nazımiye Halk Eğitim Merkezinde Çocukların ve yetişkinlerin zamanlarını verimli
geçirmeleri, becerilerini geliştirmelerini, yeni eğitim öğretim yılına spor, müzik ve güzel
sanatlarla uğraşarak zinde girmelerini sağlamak amacıyla; okullarımızdan ve ilçemizden
gelen talepler doğrultusunda Satranç kursu, Basketbol kursu, Masa tenisi kursu, Robotik
kodlama, tiyatro kursu gibi farklı alanlarda ücretsiz kurslar açılmıştır. Ayrıca kurs bitiminde
öğrenciler kendi aralarında maçlar yaparak, öğrendiklerini uygulamış olmakla beraber keyifli
anlar yaşamaktadırlar.



HALK EĞİTİM
MERKEZLERİMİZ
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5-Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) sınavlara hazırlanan öğrencilere destek olmak için
okullarda ve halk eğitim merkezlerinde başlatılan kurslar devam ediyor. Bu kapsamda
Nazımiye Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ücretsiz Matematik ve Fen Bilimleri
kurslarında, öğrencilerin hem eğitim hayatına destek vererek fırsat eşitliğini sağlıyor hem de
sınavlara hazırlıyoruz. Ayrıca vatandaşlardan ve öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda
‘Almanca kursu’ açılmış olup, bu bağlamda akademik alanın yanı sıra kültür ve sanat
alanında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrenciler, aldıkları eğitimlerden büyük
memnuniyet duyuyorlar.
6-Tunceli Valisi Sayın Mehmet Ali ÖZKAN’ın eşi Arzu ÖZKAN Hanımefendi Nazımiye
Kaymakamlığı bünyesindeki ‘Sosyal Market’ açılışını vatandaşlarımızın katılımıyla
gerçekleştirdi. ‘Sosyal Market’ açılışının ardından Arzu ÖZKAN Hanımefendi, ilçe
kaymakamlarının eşleri ve Nazımiyeli kadınlarımızın katılımıyla Nazımiye Halk Eğitim
Merkezini ziyaret ederek el emeği, göz nuru eserlerin sergisini yerinde inceledi. 
7-Nazımiye Halk Eğitim Merkezinde okuma-yazma kursu açıldı. Kursa ailevi nedenler,
maddi imkansızlıklar gibi bir çok nedenle hiç okula gidemeyen veya okulu yarıda bırakmak
zorunda kalan yetişkinler katılabiliyor. Daha önce kursu başarıyla bitiren kursiyerlere okuma-
yazma sertifikaları takdim edildi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Meral KALKAN  okuma
yazma kurslarının 1. kademe ve 2. kademe olarak devam ettiğini, bir kişinin müracaatı olsa
dahi kursun açılabileceğini ifade etti. 

8-Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından ilk kez 2021
yılında1-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası Halk Eğitimi
Merkezlerince düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Tunceli'de 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası'
kapsamında, el sanatları sergisi açıldı. Açılan sergide,  Nazımiye Halk Eğitim Merkezi’nce
üretilen mesleki, el sanatları ve görsel sanatlar kursunda üretilen ürünler, Tunceli Yer altı
çarşısı üzerinde sergilendi. Ayrıca Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında kurumumuzda
öğrenciler arası bilgi yarışı, yıl boyunca yapılan çalışmalar, müzik dinletisi vs. etkinlikleri
içeren program yapılarak katılımcıların beğenisine sunuldu.

9-Nazımiye Halk Eğitim Merkezi tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında çalışma
yürütülerek maske üretimine başlandı. Pandemi dolayısıyla ilçenin maske ihtiyacını
karşılamak için 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren kurumumuzda hijyenik ortamda, el
değmeden dikiş makineleri ile maske üretimine başlandı. Bugüne kadar yaklaşık 15.000
maske dikildi. Üretilen maskeler öğrenciler başta olmak üzere, kamu kurumlarına, esnaflara
ve vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtıldı.

Nazımiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
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Nazımiye Halk Eğitim Merkezi Faaliyetlerinden Görüntüler

 

HALK EĞİTİM
MERKEZLERİMİZ



 Why you should travel to London
 London is home to famous sights around the
world. Tower Bridge, Westminister Abbey
and London Eye are some of the most known
touristic places in London. London is known
for red telephone tubes. You can take many
photos in front of them. London also offers
many opportunities for shopping.
Unfortunately, London is one of the most
expensive cities. Harrods is one of the luxury
department stores. London is also worth to
see for its historical aspect. 

 Where to stay in London
 The best places to stay in London: Oxford
Street, Covent Garden, Soho and Kensington. 

Let's See the World, Explore a New C�ty!
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 Where to go: London, UK 
 The official language: English 
 The best time to visit London
 You can visit London any time!
However, March to May is the best
time to enjoy blooming spring. You
can attend the celebrations of Easter
and St. Patrick's Day. If you visit
London in July, you can have the
opportunity to see Trooping the
Colour event. Finally, you enjoy the
fantastic views of fall from September
to November. 

HAYDİ 
DÜNYA'YI
GEZELİM
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Where to visit in Lisbon?

1)Visit Buckhingham Palace 

Buchkingham Palace is the residence place of the royal family. 

2)Spend a day in the British Museum and National Gallery. 

The British Museum exhibits remarkable collections which dates back to 2 million years ago.
You should also see National Gallery, which is located in famous Trafalgar Square. 

3)Take a photo in front of the Big Ben Tower!
The Big Ben Tower is located in the end of the Westminister Abbey. 

4)Visit Tower Bridge!

Tower Bridge is a famous bridge constructed in 1894. The bridge can open up for the ships
and boats, and then it closes. 

5)Visit Camden Town.
You can find different shops in Camden Town. You can also see many graffitis on the walls. 
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7)Have a Nice Day in Hyde Park!

Hyde Park is the largest open space in London. It is divided by two lakes. You can see
different botanical species and animals in the garden. 

8)Take a tour in the London Eye.

London Eye is the world's tallest observation wheel. You can have a beautiful London sight
from London Eye. 

9) Visit Baker Street and Sherlock Holmes House

 You can see Sherlock Holmes' house in Baker Street in the nearby Regent's Park. 

10) Get around Piccadily Circus and Oxford Street!

You can have a nice city experience while getting around Piccadily Circus and Oxford
Street. 

6)See the colourful houses in Notting Hill & visit the street market in Portobello Road

Notting Hill is famous for its colourful houses. You can find precious antiques and pieces of
different collections in the Street market in the Portobello Road.



 Where to stay in London

 The best places to stay in London: Oxford Street, Covent Garden, Soho and Kensington. 
 
What to eat in London

You must try British Breakfast which includes sausages, fried eggs, baked beans, tomatoes,
mushrooms and fried bread or toast. For lunch or dinner, you can eat Fish and Chips. If
you would like to have dessert, you can try delicious British crumbles and pies. 
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MURAT GÜNDÜZ

     1969 yılı Tunceli Merkez doğumlu olup, sırasıyla Atatürk İlk Okulu, Atatürk Orta Okulu,
ve Lise de eğitimlerimi Tunceli Endüstri Meslek Lisesi Yapı bölümünde tamamladım.
Ardından 1990’ da Atatürk Üniversitesi Erzincan Meslek Yüksek Okulun 1998’ de ise Fırat
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Öğretmenliği bölümlerini bitirdim. Akademik eğitim
hayatımı bitirdikten sonra 1992-1998 yılları arasında özel sektörde faaliyet gösteren inşaat
firmalarında çalıştıktan sonra 1999 yılında Tunceli Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinde İnşaat Teknolojisi Alanında Öğretmen olarak görevime başladım. Aynı okulda
aralıksız olarak öğretmen, alan şefi, teknik müdür yardımcısı, müdür baş yardımcısı ve okul
müdürü olarak değişik zamanlarda hizmet ettim. Görev sürem içerisinde öğrencilerimizin
mesleki gelişimlerine katkı sunmanın yanı sıra, ilimiz genelinde mesleki eğitimin
planlanması, yürütülmesi ve pek çok yeniliğin hayata geçirilmesi noktasında öncülük ettim.
Hala aynı okulda teknik müdür yardımcısı olarak görevime devam etmekteyim. 2002 -2012
yılları arasında ilimiz folklorik kültürünün gelecek nesillere aktarılması konusunda farkındalık
yaratmak için halk oyunları koordinatörü olarak görev yaparak bir çok etkinlik, yarışma,ve
faaliyetlerde görev aldım. 
    Son yıllarda hobi olarak başladığım Doğa Fotoğrafçılığı serüvenimi ilerleterek Doğa ve
Sokak Fotoğrafçılığı yapmaya başladım. Son yıllarda gerek sosyal medya içindeki kulüp 
 dernek ve fotoğraf  kulüplerinde gerekse İlimizde düzenlenen sergilerde fotoğraflarım yer
almaktadır. Kişisel sergimi Covid-19 Pandemi salgınından ötürü ertelemek zorunda
kalmama rağmen 2022 yılı fotoğraf sergi çalışmalarım devam etmekteyim.

Murat GÜNDÜZ

Namık Kemal MTAL Müdür Yrd.
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OKUL ÖNCESİ
EĞİTİM

Okul Öncesi Eğitimi Neden Önemlidir?
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

        Erken çocukluk dönemi dediğimiz 0-6 yaş aralığını kapsayan, insan gelişiminin
çoğunun tamamlandığı bir dönemdir. Erken çocukluk dönemi, insan gelişiminin başlangıç
noktasıdır. Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişim alanlarını destekleyerek yetişkinlik
döneminde daha üretici ve verimli olmasına ve var olan potansiyelini ortaya daha kolay bir
şekilde çıkarmasına yani kendisini keşfetmesine olanak sağlar. Yapılan birçok araştırmaya
göre, okul öncesi eğitim alan çocukların okul başarılarının ve okul devamlılıklarının daha
yüksek olduğunu gösteriyor. Buna rağmen, son yıllarda bu oran düşmüş olsa bile hala
birçok aile tarafından okul öncesi eğitim önemsenmeyip, savunulmamakta ve okul öncesi
çalışan annelerin çocuklarını gönderdiği bir kurum olarak düşünülmektedir.
        Günümüzde yaşamın ilk beş yılının önemine değinen araştırmacılar, bu ilk yılların
kişinin gelecekte nasıl bir birey olacağının belirleyicisi olduğunu vurgulamaktadır. Bu
nedenle okul öncesi dönemde uygulanacak eğitimin sadece aile içerisindeki kişilere veya
bilgisi yeterli olmayan kişilere bırakılmaması gerekmektedir. Bu kişiler çocuğuna ne kadar iyi  
bakarsa baksın, ne kadar çok ilgilenirse ilgilensin; çocukların bu alanda iyi eğitim almış
eğitimcilere, eğitimciler tarafından hazırlanan eğitim programlarına ve arkadaşlarıyla
sosyalleşebileceği oyun ortamlarına ihtiyaçları vardır. Okul öncesi dönem, çocukların
zihinsel ve ruhsal gelişimindeki en önemli evredir. Çünkü çocuk zihinsel gelişiminin %50’sini
4 yaşına kadar, % 30’unu 4-8 yaş arasında, %20’sini ise 8-17 yaşları arasında tamamlar. Bu
orandan da görüyoruz ki 0-6 yaş çocuğun gelişimin hızla yönlendirildiği zamandır. Bu
dönemdeki yanlış uygulamalar, çocuğun gelecek hayatında büyük izler bırakabilir. Çünkü bu
yaş aralığında oluşturulacak sağlam temel, gelecek hayatında da çocuğun birçok alanda
kendini geliştirme şansını arttıracaktır.
0-6 yaş dönemindeki çocuk;
-Yaşaması ve yaşama mutlu, umutlu bakabilmesi için gereken sevgiyi öğreniyor.
-İleride kendisine başarı getirecek çok önemli bir şeyi; özgüveni kazanıyor.
-Yaşamın her döneminde kendisine yardımcı olacak yeteneklerini keşfediyor.
-Kendi yaşıtları ile birlikte olmasını sağlayan paylaşma yeteneğini geliştiriyor.
-Saldırgan ya da içedönük olmak yerine kendini ifade edebilmeyi öğreniyor.
-Tüm yaşamı boyunca en çok ihtiyaç duyacağı sağlıklı iletişim kurma becerisini geliştiriyor.
Okul öncesi eğitim de bu ihtiyaçların hepsini çocuğa eksiksiz olarak kazandırmayı
hedefliyor.
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Konuşma becerilerini kazanmış, çevresiyle
sosyalleşmeye başlayan çocuklar isteklerini ve
ihtiyaçlarını iletişim kurarak anlatmaya çalışırlar. İşte bu
dönemde çocuğunuza kitap okumanız onun kendini ifade
etmesi, merak duyduğu hayatla ilgili sorularını
cevaplaması ve ileride ki okul başarısını etkileyebilecek
çok önemli bir faaliyettir.
Kitap, çocuğunuzun kelime hazinesini oluşturur, geliştirir.
En basit kelimeden uzun ve karmaşık cümleler kurmasına
kadar onun için rehber niteliği taşır.
Yaşadığı dünyayı anlamlandırmasında yardımcı
olur.Hikaye kitapları çocuğunuzun sosyal becerilerini
geliştirir, duyguları ve insan ilişkilerini anlamasına
yardımcı olur.Değişik bir çok çeşitte kitabın okul öncesi
dönemde çocuğa sunulması onu akademik hayata
hazırlayacaktır.Çocuklar harfleri, yazıların soldan sağa
yazıldığını bilmeden doğarlar ve okul öncesi dönemde
bunların farkına varırlar.Kitaplar okul öncesi dönemde
olan çocuklar için büyük birer eğlence ve hayal kurma
kaynağıdır. Televizyon ve bilgisayarın yerini alabilecek
yapay olmayan bir bilgi hazinesidir.

OKUL ÖNCESİNDE KİTABIN ÖNEMİ NEDİR?
 
Okul öncesi, çocukların tam anlamıyla hayatı öğrenmeye başladıkları, her şeyi yaşayarak
deneyerek keşfettikleri dönemdir.
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ANAOKULUNA GİTMEK ÇOCUĞUNUZA NELER KAZANDIRIR?
-Anaokulu çocuğa sosyal bir ortam sunar. Paylaşmayı, arkadaş ilişkilerini sürdürmeyi ve
ilişkilerde sosyal kuralları öğrenmesine olanak sunar. 
-Çocuk evde yapamadığı birçok aktiviteyi anaokulunda arkadaşlarıyla iletişim kurarak,
onların düşüncelerinden haberdar olarak yapma fırsatı yakalar. Hem kendi düşüncelerini
özgürce ifade eder hem de dil becerilerini geliştirir.
-Çocuk okulda karşılaştığı çocukların istekleri ile kendi istekleri çatıştığında kimseye zarar
vermeden bunun üstesinden gelebilmeyi öğrenir. Yani kendi hakkını korurken başkalarının
haklarını zedelememeyi öğrenir. “Ben” ve “başkaları” kavramlarının farkına varır.
-Okul öncesi eğitiminde amaç öğrenmeye ilgi uyandırmaktır. Bu yüzden çocuğa bilgi
aktarmaktan çok öğrenmeye ilgi uyandırılır. Çocuğun yapısında olan merak duygusu
harekete geçirilir. Böylece çocuğun var olan yetenekleri ortaya çıkar ve gelişir.
-Anaokulları çocuğa kuralları en etkili öğreten kurumdur. Çocuk burada öğretmen
denetiminde eşyaları, oyuncakları ortaklaşa kullanmayı, sırasını, hakkını gözetmeyi,
başkaları için bir şeyler yapabilmeyi öğrenir.
-Ayrıca anne babadan uzun süreli ayrı kalmak ise duygusal gelişimlerine katkı sağlamanın
yanında özgüvenlerini de geliştiren bir unsurdur.
        Genellikle dünyanın birçok yerinde okul öncesi eğitim mecburi değildir. Böylece
çocuğun eğlenme, öğrenme, büyüme ve gelişmesine yoğun katkı sağlayan anaokuluna
gönderme kararı sadece anne babalara kalmaktadır. Değerli anne-babalar unutmamalıyız ki
yaşam kalitesi eğitimle yükselir. Eğitim okul öncesinde başlar. İyi bir okul öncesi eğitim alma
şansına sahip çocuk mutlu olma yolunda önemli adımlar atmış demektir. Mutlu çocuklardan
mutlu yetişkinler olma olasılığı ise son derece yüksektir.
(alıntı)

Nazımiye Anaokulu Müdürlüğü
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Kodlama- Örüntü Etkinlikleri 
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Özel Eğitim Etkinlikleri
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Sportif Etkinlikler

Rengarenk Eller Sınıfımızı Renklendiriyor
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Kurtuluş İlkokulu Öğrenci Etkinlikleri
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Nazımiye Kurtuluş İlkokulu 
10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı ve Etkinlikleri
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 Kurtuluş İlkokulu Öğrenci Etkinlikleri
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 Kurtuluş İlkokulu Öğrenci Etkinliklerinden

OKUL
ETKİNLİKLERİ



58
 

 

OKUL
ETKİNLİKLERİ



59
 

 

Nazımiye Anaokulu Masal Anlatıcılığı
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B�z Munzur Kadar Güçlü
B�r A�ley�z

T.C.
TUNCELİ VALİLİĞİ

İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü

Gelecek sayımızda yepyeni
güzelliklere yelken açmak

dileğiyle... 

tuncelimem.meb.gov.tr @Tunceli_MEM tunceliilmilliegitim TunceliMEM


