YİBO'lardaki eğitimin önemini en iyi kim takdir edebilir
herhalde YİBO'dan mezun olup bir yerlere ulaşanlar..
Daha sonra YİBO'ya emek veren ve gönül verenler...
Yani öğretmenler ve yöneticiler...

Kumru YİBO'dan sevgili Suat Hocamız kaleme almış,
YİBO'ları ve çocuklarını...
YİBO’lardaki çocukları kendi çocukları gibi görerek
onlara sevgisini eksik etmeyen fedakar cefakar öğretmenlerimiz,
sizler en önemli görevleri gerçekleştiriyorsunuz,
hepinize selam sevgi ve saygılarımızı yolluyor;
YİBO'da öğretmen olmayı takdir edemeyenler adına da
çok teşekkür ediyoruz, ellerinize sağlık...
İLKYAR
not:
1. YİBO ve köylerdeki öğretmenlerimizin yazılarını paylaşıyoruz...
Sizlerden de bekleriz...
2.Her izlenim resimleri bir YİBO’dan geliyor, acaba öğretmenlerimiz
bu izlenimdeki YİBO'yu hatırlayabilecekler mi?
3.Anı kitaplıklarında son 3 kitaplık sahibini bekliyor...
-Orda bir YİBO var...
http://www.ilkyar.org.tr

Y!BOLARI

ANLAMAK

2007 Eylülün de ba!ladı"ımız e"itim seferinde üç yılı geride bıraktık. Bahçeye
dikilen bir fidanın yıldan yıla nasıl büyüdü"ünü ve serpildi"ini seyretmenin zevki ne
ise o zevk ve heyecanı doya doya ya!ayanlardanız. Ve yıllar sonrasına dair
umudumuz ise bu fidanın yaprakları solmadan, dalları kurumadan büyüyüp
gölgesinde yeti!en çocuklarımızın yarınlara daha sa"lam ve emin adımlarla
yürümesidir.

Üç yıl önce ürkek adımlarla elinde kendi a"ırlı"ına e! bavulu ile okul
bahçesine giren babasının elini bir türlü bırakmak istemeyen ve giden babasının
ardından gözleri dolan, o günlerin yalnız, içe kapanık tedirgin onlarca çocu"un
mezuniyet heyecanını ya!ıyoruz bu gün. #imdilerde ise aynı çocukların bu okuldan
ayrılırken yine gözleri dolu ve yine ayaklar okul bahçesinden ayrılmak istemiyor.
Bizim toplumumuzda aile can paresi çocu"unu bir ö"retmene birde doktora
teslim ederken hiç tereddüt etmez. Çünkü onlara güveni tamdır. Atalarımız bu
güveni “eti senin , kemi"i benim “ diyerek deyimle!tirmi!lerdir. E"itimci olarak bu
güveni korumanın ve bu sorumlulu"u üstlenmenin hep bilincinde olduk. Bir e"itim
kurumunda her anlamda güven in!a etmek, güven duyulmak ve o güveni korumak
en zor i!tir bana göre. Çünkü 7 gün 24 sat sizin gözetiminizde olan 100 lerce ö"renci
var ve olar size emanet.

Son zamanlarda yatılı okullarda ve di"er e"itim kurumlarında gerçekle!en acı
olayları duyunca hepimizin içi burkuluyor. Ve bu acı olayların tv ve gazetelerde
günlerce dola!ıyor olması da okullara duyulan güveni alt üst etmektedir. Ancak
neyleriz ki bu bizim toplumumuzun bir gerçe"i, gizleyemezsiniz. Bizim razı
olmadı"ımız ise e"itim sistemimizin çok önemli sosyal kolu olan Y$BO ların
amaçları, bulundu"u bölgenin e"itimine, kültürüne, sosyal yapısına katkıları

de"erlendirilmeli ve göz önüne alınmalıdır. bir kurumda ya!anan bir kusurdan
dolayı o kurumun yüzlerce faydası ve güzelli"i göz ardı edilmemelidir.

Sayıları 600’ü bulan ve 150.000 i a!kın ö"rencinin e"itim gördü"ü
Y$BO’larımız hepimiz için ayrı bir de"erdir. Bir a"acı de"erli kılan meyvesidir.
Çocuklarımızın yeti!ti"i bu sevgi ,emek ve özveri dolu e"itim yuvaları bu topra"ın
ürünüdür. Y$BO’ları evi gibi gören binlerce ö"rencinin yeti!ti"i bu e"itim
yuvalarına güvenelim.
Çünkü, Y$BO’ların de"eri üç yıl önce bu okula istemeye gelipte mezun oldu"u
gün buruk bir hüzünle okulun kapısından ayakları titreyerek ayrılan onlarca
ö"rencinin nemli gözlerinde, hatıralarında ve yarınlarında saklıdır.

Suat EV$N
KUMRU $MKB Y$BO

