
 

 

G Ö K    R E N G İ N İ    D E Ğ İ Ş T İ R E B İ L E C E K    G Ö N Ü L L Ü Y E 
 
İçerikleri ile, tercihan “ilk öğretim” ve “orta öğretim” seviyesinde, KIZ öğrencilere ve ebeveyinlerine yönelik,  

• Havacılığa kadın katkısı tarihinin anılması, 
• Genç kızlar ve kadınlar arasında havacılıktaki fırsatlar hakkında farkındalığın artırılması, 

• Tüm endüstriyi kapsayan işbirlikleri ile havacı genç kızlar ve kadınlar tarafından geleceğin şekillendirilmesi, 
konularını odak alan bilinçlendirme/bilgilendirme etkinliklerine GÖNÜLLÜLER aranıyor… 
 

…Dünya Havacı Kadınlar Haftası etkinliği olacak ülke sathına yaygın ve “işbirliği”ne dayalı bir proje düşüncemiz var! 
 

Bu projede, 

• Etkinlik organizatörü ve proje sahibi olacak sürekli GÖNÜLLÜ  “KURUM/KURULUŞ- K”, 
• Eğitimi içeriği hazırlayacak süreli GÖNÜLLÜ  “EĞİTİM İÇERİK TAKIMI - EİT”, 

• Eğitimi sunacak süreli GÖNÜLLÜ “EĞİTİM SUNUM TAKIMI - EST”, 
işbirliği yapabilecek… 

 
 

K, kurum ve kuruluşları, 
o “Kadın” ve “Havacılık” odaklı Sivil Toplum Kuruluşları… 

o Başta Havacılık - Uzay ilişkili öğretim programlarına sahip Öğretim ve Eğitim Kurumları – Okullar... 
o Havacılık - Uzay ilişkili Endüstriyel Kurum ve Kuruluşlar… 

o Havacılık - Uzay ilişkili Otoriteler… 
• Oluşturacakları görev takımlarının ilgili makamlarla koordineleri sonunda belirleyeceği okullar ile (gerekir ise, 

benzer faaliyetlerde bulunarak bu konuda beceri ve deneyimi gelişmiş diğer “K”lar ile (örneğin ÖSGD gibi) de 
işbirliği yaparak) irtibata geçerek gerekli izinlerin alınmasını sağlayacak,  

• Öngörülen eğitim oturumların yapılmasını planlayacak ve Dünya Havacı Kadınlar Haftası etkinliği olarak ilgili 
resmi web sitesine kaydederek dünyaya duyuracak,  

• EST üyelerinin yapacakları eğitim için gerekli sunum-konuşma faaliyetlerinin gerekli donanım ve masraflarını 
karşılayacak,  

• Etkinlik raporunu 14 Mart 2017 gününe kadar Dünya Havacı Kadınlar Haftası resmi web sitesine kaydedecek. 
 

EİT, “ilk öğretim” ve “orta öğretim” seviyesinde KIZ öğrencilerde havacılık ve uzay alanlarına ilgi uyandıracak,  

• Havacılığa kadın katkısı tarihinin anılması, 
• Genç kızlar ve kadınlar arasında havacılıktaki fırsatlar hakkında farkındalığın artırılması, 

• Tüm endüstriyi kapsayan işbirlikleri ile havacı genç kızlar ve kadınlar tarafından geleceğin şekillendirilmesi, 
konularını odak alan 30-40 dakikalık içerik (tercihan *.ppt sunum) oluşturacak. 

 

EST, STK koordinesinde yapılan programa göre belirlenen okullarda EİT’nin hazırladığı içerikteki eğitimleri sunacak, 

bu uygulamayı fotoğraf, kısa film ve kısa söyleşilerle kaydederek (STK’nın hazırlayacağı final rapora girecek şekilde) 

raporlayacak … 
… 
 

Şimdi, bu aşamada, bu proje modelinde sorumluluk yüklenip görev alacak, gönüllü,  

• “KURUM/KURULUŞ- K”, 
•  “EĞİTİM İÇERİK TAKIMI – EİT” içinde görev alarak havacılık ve uzay endüstrilerinde yarınlarımızın 

garantisi meslektaş adayı kızlarımıza belirtilen temalarda konuları odak alan 30-40 dakikalık içerik 
oluşturacak havacılık ve uzay meslektaşlarım ve ilgidaşlarım, 

• “EĞİTİM SUNUM TAKIMI - EST” içinde görev alarak gök rengini değiştirecek kızlarımıza, kadınlarımıza 
ve ebeveynlerine içeriği hazır eğitimi sunacak, 

var mı; lütfen bildiriniz? 
…ki, Kadın Yükselsin! 

  


