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Erken Çocukluk Gelişimsel
Olarak Hayatın En Kritik
Dönemi

❝

AÇEV 28 yıldır, erken yaştaki her çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu

ve öğreniyor olması için çalışıyor. Ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç
sahibi çocuklar, anne-babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli
eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyor.

❞
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Okuyan Bir Gelecek Projesi
Nedir?

❝

Sosyo-ekonomik düzeyi düşük ve gelişimi risk altında olan 3-7 yaş
arası çocuklara yönelik tasarlanmış Okuyan Bir Gelecek Projesi,

çocukların dil becerilerini geliştirirken, okuma sevgisi ve alışkanlığı

edindirmeyi ve ebeveynlere okumanın önemi konusunda
farkındalık kazandırmayı hedefler.
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❞

Runtalya Maratonu’nda Neden
Koşuyoruz?
6 Mart’ta gerçekleşecek Runtalya Maratonu’nda,
evinde kendisine ait çocuk kitabı olmayan
binlerce çocuğu resimli hikaye kitaplarıyla
buluşturmak üzere "Okuyan Bir Gelecek" dijital
platformu ile bağış kampanyasını
yaygınlaştırmak için koşuyoruz.
Desteğinizle evlere kitap setleri gönderiyoruz!
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Okuyan Bir Gelecek
Dijital Platform Nedir?
• Okuyan Bir Gelecek projesi daha geniş kesimlere ulaşmak,
daha fazla aileye ilham olmak ve daha büyük bir toplumsal etki
yaratmak için 23 Nisan 2021’de dijital platforma taşındı.
• Fazıl Say proje için kendi bestelerini ve klasik eserleri seslendirdi.
Beren Saat, Cem Yılmaz, Demet Evgar, Genco Erkal, Selçuk
Yöntem, Mert Fırat, Tilbe Saran, Songül Öden ve Yekta Kopan gibi
sanatçılar, Ayfer Gürdal Ünal, Bahar Eriş, Sevda Mustafaoğlu gibi
yazar ve uzman isimler kitapları seslendirerek projeye destek oldu.
• Ebeveynlerin ve çocukların diledikleri zaman kitapları
okuyabilmeleri amacıyla hayata geçirilen dijital platformda, okunan
her kitapla birlikte çocuklar yeni kelimeler öğreniyor. Her kitaba
özel hazırlanan oyun ve etkinlik önerileriyle kitap okuma bittikten
sonra da ebeveyn çocuk etkileşimini artırmak hedefleniyor.
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Çocuklara Gönderilecek
Kitap Setinde Neler Var?
•

Beş farklı resimli hikâye kitabı

•

Her kitapla birlikte öğrenilebilecek yeni sözcükler
ve açıklamaları

•

Çocukların kitaplarla ilgili düşünmelerini
destekleyecek sohbet soruları

•

Her kitaba özel hazırlanan evde uygulanabilecek
etkinlik ve oyun önerileri

•

Çocuk dergisi

•

Resim defteri

•

Kuru boya

•

Geometrik şekil oyunu

•

Oyun hamuru
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Hedefimiz 100 bin Çocuğa
Kitap Seti Ulaştırmak!

Neden Okuyan Bir Gelecek?

1
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“Temel okuryazarlık becerileri gelişen çocuklara
sahip toplumların refah düzeyi yükseliyor”
• Çocuk gelişiminin kitaplarla desteklenmesi yalnızca
çocukların değil toplumların da kaderini değiştiriyor.
• Temel okuryazarlık becerileri gelişen çocuk
nüfusundaki yüzde 10’luk bir artış o ülkenin yıllık
büyüme oranında yüzde 0,3’lük bir artışa denk geliyor.
• Çocukların temel okuryazarlık becerilerinin gelişmesi
için yapılacak yatırımlar ülkenin refah düzeyinin artması
için büyük önem taşıyor.
“0-5 yaşlarındaki çocukların yüzde 71’inin evinde
3’ten az çocuk kitabı var”
• Ülkemizde 0-5 yaşlarındaki çocukların yüzde 71’inin
evinde ya hiç çocuk kitabı bulunmuyor ya da 3’ten az
çocuk kitabı bulunuyor.
•Çocuk kitaplarına erişimde ailelerin refah düzeyi de
etkili oluyor.
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Neden Projeyi Erken Yaşlara Yönelik Uyguluyoruz?
“Erken çocukluk döneminde başlayan eşitsizlikler
tüm yaşamı etkiliyor”
• Ailelerin sosyo-ekonomik durumu çoğu zaman
çocukların desteklenmesini engelliyor.
• Bilimsel araştırmalar yüksek sosyo-ekonomik düzeye
sahip ailelerde yetişen çocukların 4 yaşına geldiklerinde
45 milyon kelime duyduklarını, oysa düşük sosyoekonomik seviyede yetişen çocukların sadece 13 milyon
kelime duyduklarını gösteriyor.
• Erken çocukluk döneminde başlayan bu fark hayat
boyunca akademik başarıyı ve insan ilişkilerini etkiliyor.
• Okul öncesi eğitimdeki yaygınlaşma umut verici olsa
da henüz istenen düzeyde değil ve bu eşitsizlikleri daha
da derinleştiriyor.
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“Erken yaşlardaki dil gelişimi sonucunda ortaya çıkan
okuma yazma becerisi, çocukların gelecek yıllardaki
akademik başarılarını ve özgüvenlerini olumlu yönde
etkiliyor.“
• Özellikle erken yaşlarda karşılaşılan her materyal beyin
gelişimi için bir fırsat sunuyor.
• Ebeveynlerin çocuklarına erken yaşlarından itibaren kitap
okumaları, kitaplar hakkında çocuklarıyla sohbet etmeleri,
çocukların hayal gücünü ve gelişimini olumlu yönde
destekliyor.
• Erken yaşlardaki dil gelişimi sonucunda ortaya çıkan
okuma yazma becerisi, çocukların gelecek yıllardaki
akademik başarılarını ve özgüvenlerini olumlu yönde
etkiliyor.
• 32 milyon kelimelik farkı kapatabilmek için çocukları
gündelik hayatlarının sınırlarından çıkarıp kitaplar
aracılığıyla yeni kelimeler ve kavramlarla tanıştırmak
gerekiyor.
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Okuyan Bir Gelecek
Bu Yıl Daha Önemli!

COVID-19 nedeniyle
okula devam edemeyen
çocukların kitaba erişimi
ciddi oranda kısıtlandı.
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2022 Runtalya
Maratonu’nda
Kampanya Hedefimiz
Nedir ?
Toplanan Bağışlarla
5000 Çocuğa Kitap Seti
Ulaştırmak

okuyanbirgelecek.acev.org
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Kurum Olarak Neler
Yapabilirsiniz?

1

Kurum olarak koşun
Koşucularınızın maraton kayıt
ücretini karşılayabilirsiniz.
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Çevrenize anlatın

Müşterilerinizi, arkadaşlarınızı,
ailenizi haberdar edebilir ve
destek isteyebilirsiniz.
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Bağışları Eşleştirin
Her koşucunuz adına belli
bir meblağda bağış
yaparak onları teşvik
edebilirsiniz.
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Hedef Belirleyin

Maratona katılan her
koşucu için belli miktarda
bağış hedefi
belirleyebilirsiniz.

ipk.adimadim.org’a kaydınızı
yapın!

Kurum koşucuları olarak açacağınız
İyilik Peşinde Koş profili sayesinde, gelen
tüm bağışları anlık takip edebileceksiniz.
Kurum olarak koşacaksanız kampanya
yaratırken kurumsal takımınızın adını seçmeyi
unutmayın!
http://ipk.adimadim.org/

Eft/Havale için:
Alıcı: Anne ve Çocuk Eğitimi Vakfı
Bağış Kampanyası: 21.02.2022
İPK’da STK Seçimi: 07.02.2022
okuyanbirgelecek.acev.org

Kurumsal Koşu Takımı Oluşturmanın Faydaları
Takım çalışmasını güçlendirir,
Sağlıklı yaşama dair pozitif yan etkiler sağlar,

Sosyal sorumluluk alanında, çalışanlara farkındalık yaratır,
Kurumların diğer kurumsal sosyal sorumluluk projelerine
ilham verir.

Koşucular için Bağış
Toplamanın Üç Yolu
1. Kişisel E-mail
Tek yapılması gereken, mail gönderimi
için bir iletişim listesi oluşturmak. Bu
listeye gönderilecek her mail bağış
oranında ciddi bir fark yaratacak!

2. Sosyal Medya Paylaşımı
Bir kampanyanın yüksek sayıda kişiye
ulaşabilmesi için sosyal medya olmazsa
olmaz. Kampanya görsellerini ve
videolarımızı paylaşarak destek çağrısı
yapabilirsiniz.
3. Harekete Geçirin
Çevrenizi, arkadaşlarınızı size destek
vermeye davet ederken onlardan
kampanyanızı kendi çevrelerine
duyurmalarını isteyin.
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Bilmeniz Gerekenler
2022 Runtalya Maratonu, 6 Mart’ta
fiziksel koşu olarak düzenleniyor.
Okuyan Bir Gelecek Projesi’ne destek
vermek için bizimle koşabilir ve
binlerce ihtiyaç sahibi çocuğu kitap
setleri ile buluşturmamıza destek
olabilirsiniz.
Kayıt olmak için tıklayın.
Tüm sorularınız için:
adimadim@acev.org
esra.avcu@acev.org
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