ELAZIĞ HER YERDE OKUYOR” PROJESİNİN UYGULAMA SÜRECİ
1. 24 Kasım 2017 Cuma günü ilk dersin son 20 dk zil çalınmak suretiyle okul
müdürü, idareci, öğretmen, eğitim çalışanları ve öğrenciler aynı anda okuma
kampanyamızın startını vereceklerdir.
2. Bütün ilde bütünlük sağlamak amacıyla 24 Kasımdan itibaren uygulanacaktır.
3. Her sınıfta öğrencilerin katkısıyla kitap havuzu oluşturulacaktır. Bu havuzdaki
kitaplar sınıf Kütüphanecilik Kulübü tarafından sınıf kitaplığına kitabın kime ait
olduğu da belirtilerek kayıt yapılacaktır. Oluşturulacak kitap havuzundan
öğrenciler yılsonuna kadar dönüşümlü olarak bu kitapları okuyacaklardır.
4. Okuma esnasında tüm sınıf kapıları açık tutulacaktır.
5. Öğretmenlerin gözetiminde öğrencilerin kitap okumaları sağlanacaktır.
6. Okul idarecileri de zaman zaman sınıflara girerek öğrencilerin arasında kitap
okumaları projeye disiplin saylayacaktır.
7. Sınıf rehber öğretmenleri okunan kitap sayısını e-okul’a gireceklerdir.
8. Her eğitim kurumu; “Elazığ Her Yerde Okuyor” projesini takip için; okul
müdürünün başkanlığında kurumun personel sayısı göz önünde bulundurarak
bir komisyon kuracaktır.
9. Sınıf rehber öğretmeni, her ayın sonunda öğrencinin okuduğu kitap sayısı ve
sayfasını Okul Kitap Okuma Komisyonuna bildirecektir.
10. Okul Kitap Okuma Komisyonu her dönem sonunda rapor hazırlayacaktır.
Okul dereceleri, hazırlanan bu raporlara göre yılsonunda değerlendirerek (okul
birincisi) ARGE birimine teslim edilecektir.
11. Okul Birincisi; “Kitap Okuma Ve Yürütme Komisyonu tarafından (sınıf
öğretmeni, Türkçe ve Edebiyat öğretmenleri) yılsonunda tespit edilen,
öğrencinin okuduğu toplam kitap ve okuduğu sayfa sayısına göre”
belirlenecektir.
12. Okul Kitap Okuma Komisyonu velilerin de sürece katılması hususunda
velilere buluşma toplantıları düzenleyecektir.
13. Sınav tarihleri okuma saatine uydurulacaktır.
14. Okul Kitap Okuma Komisyonu, 100 Temel Eser dışında öğrencilerin
okuduğu kitapları da inceleyerek uygun olup-olmadığına karar verebilecektir.
15. Komisyon; “Kampanya için kitap temini, sınıf kitap havuzu, kitap dağıtımı,
her sınıf için -aylık- kitap takip çizelgesi hazırlayıp değerlendirme; bu

değerlendirmeler sonucunda seçtiği “okul birincisini” mayıs ayı sonunda MEM
Ar-Ge’ye bildirme..” gibi görevleri yapacaktır.
16. Projenin geliştirilmesi ve daha etkili hale getirilmesi için; Fırat Üniversitesi
Eğitim Fakültesinden öğretim görevlisi desteği ile kitap konulu “konferans,
seminer, panel..” gibi etkinlikler düzenlenecektir.
17. -Merkez ve köylerde; din görevlileri, muhtarlar ve öğretmenler;
bulundukları sosyal ortamlarda halkın kitap okuma etkinliklerine katılımını
sağlamak ve söz konusu sosyal mekânlarda kitaplıkların oluşturulması için
işbirliği içinde hareket etmeleri teşvik edilecektir.
“Elazığ Her Yerde Okuyor” projesinin iki ayağı olacaktır.
A. Sınıf Ortamı.
B. Okul Dışındaki Tüm Yaşam Ortamları.
A. Sınıf Ortamındaki Uygulama:
18. Uygulama saati; ilk hafta, 1. ders saatinin son 20 (yirmi) dakikasında, diğer
haftalarda da dönüşümlü olarak; 2.3.4.5.6.7 ve 8. saatlerinde de aynı şekilde
uygulanacaktır. Böylece haftanın beş günü sırasıyla dönüşümlü (Örnek: 1.
Hafta. 1.Ders saati, 2. Hafta 2. Ders saati.. vb) olarak uygulanacaktır.
Not: Örnek çizelge ektedir.
19. Öğrencilerin okudukları kitaplar, ilgili öğretmenlerce “Kitap Okuma Takip
Defterine” kaydedilerek takip edilecektir. Ayrıca her okuldaki “proje yürütme
komisyonu” projenin uygulama safhasındaki tüm bilgi ve belgeleri
dosyalayacaktır.
B. Okulların kendi bünyelerinde yapacakları işler:
20. Kitap okumak için “Takip Defteri” oluşturmak,
21. Öğrencilerin sosyal hayata hazırlanmaları için “Hür Kürsü” uygulaması
başlatmak,
22. Yazar – Kitap Kulüpleri oluşturmak ve buluşturmak,
23. “Okuma” faaliyetine; ilgili öğretmelerin de bizzat katılarak “Rol-Model”
oluşturmalarını sağlamak,
24. Öğrencilerine yönelik kitap okumanın önemine yönelik seminer ve
konferanslar düzenlemek,

25. İlkokullarda “sınıf öğretmenleri,” orta ve liselerde ise ‘Türkçe ve Edebiyat”
öğretmenleri; gerek görmeleri halinde, -kendi derslerinde- kitap okuyan
öğrencilerin performanslarına ayrıca bir katkı olarak değerlendirebilecektir.
26. Okullarda, proje uygulamasında görevli her öğretmen, kendi kitap okuma
grubu öğrencileriyle beraber kitap okumaya katılacaktır.
Okul Dışındaki Tüm Yaşam Ortamlarındaki uygulama:
27. Uygulayıcı öğretmenler; velileri, çocuklarıyla beraber okumaya katılmalarını
teşvik edecektir. Evde her gün 40 dakika velinin katılımının sağlanmasıyla,
okuma kültürünün, okul dışındaki sosyal hayatta da yerleşmesi mümkün
olacaktır.
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AÇIKLAMA

NOT: Belirlenen aylık “kitap ve sayfa sayılarına” göre dönem sonunda, her okul için; “sınıf” ve “okul birincileri” seçilecektir.
Seçilmiş “okul birincileri” de -ödül için- dönem sonunda MEM’e rapor edilecektir. İl “1. 2. ve 3.’sü ve bunlara verilecek
ödüllerini” ise MEM belirleyecektir.
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