NEZAHAT GÖKYİĞİT
BOTANİK BAHÇESİ
BAHÇIVAN ÇOCUKLAR PROJESİ’NE
KATILMAK İSTER MİSİNİZ?
Sevgili öğretmenlerimiz,


Öğrencilerime bitkiler dünyasını nasıl tanıtır ve sevdiririm,
çevreye karşı duyarlı davranışları nasıl kazandırabilirim?



Pratik bahçıvanlık ve bitki yetiştiriciliğini nasıl
yaptırabilirim?



Fen bilgisiderslerinde yer alan ekoloji, botanik ve
biyoçeşitlilik konularına karşı ilgilerini nasıl artırabilirim?



Doğayla anlamlı bir bağ kurmalarını nasıl sağlayabilirim?



Nasıl tohum ekerim?



Endemik bitki ne demek?



Sağlıklı beslenmenin önemi nedir?



Öğrencilerimle birlikte ağaçları nasıl tanıyabiliriz?
diye kendinize soruyorsanız, sizi 2018-2019 eğitim-öğretim
dönemi boyunca sürecek olan Bahçıvan Çocuklar Projesi’ne davet ediyoruz.
Bahçıvan Çocuklar, Ali Nihat Gökyiğit Vakfı’nın desteği ile on iki yıldır devam eden bir projedir.
Uygulama alanı, Ataşehir’de bulunan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’dir. Doğanın ve bitkiler
âleminin dilini öğrenebilmeleri için NGBB Eğitim Bölümü uzman eğitmenlerinin rehberliğinde
öğrencilerin çıktıkları bir yolculuktur. Canlılar dünyasını ve ekolojik döngüyü doğada gözlem
yaparak keşfetmeleri ile bilişsel yeteneklerinin yanı sıra yaratıcılıklarını, özgüvenlerini ve bedensel
sağlıklarını da olumlu yönde etkileyen uzun soluklu bir eğitimdir. Öğrencilerin doğa ile temas
kurmasını, gözlem yapmasını, keşfetmesini, açık alanda oyun oynamasını sağlamak amacıyla
hazırlanan ders planları çocuklara yaparak- yaşayarak öğrenme fırsatı sunmaktadır.
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PROJEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?
Öğretmenler, Kulüpler, Sivil toplum kuruluşları eşliğinde, 4- 5-6.
sınıf öğrencilerinden oluşan en fazla 15 kişilik gruplar başvurabilir.
Başvuruda bulunacak olanların;


Grup içindeki öğrencilerinin mümkün olduğunca aynı

seviyede olması,


Her hafta aynı gün, aynı saatte, bir saatlik zamanı net olarak

ayırabilmesi (Bahçeye ulaşım, bu zaman dilimi dışında
hesaplanmalıdır)


Ulaşımı kendi imkânlarıyla sağlaması gerekmektedir.

PROJE SÜRESİ NE KADAR?


Bir eğitim öğretim dönemi boyunca devam eder (30 Hafta)

Karne gününden bir hafta önce proje “Hasat Şenliği” ile sona erer,
öğrencilere katılım belgesi verilir.

PROJE NEREDE UYGULANIYOR?
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Ataşehir, www.ngbb.org.tr

PROJEYE NASIL BAŞVURURUM, SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?
Projenin diğer detaylarını öğrenebilmek ve başvuru yapmak için
mineyilmaz@ngbb.org.tr posta adresine veya 0 216 456 44 37
numaralı telefona bilgilerinizi iletmeniz rica olunur.

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi
Eğitim Bölümü

Atatürk Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, TEM Otoyolu Anadolu Otoyol Kavşağı
P.K.34758 Ataşehir, İstanbul
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