
Bir çocuğun hayatla bütünleştiği en önemli yer okuldur. İkinci ailesi, öğretmeni ve 

sınıf arkadaşlarıdır. Aydınlık bir geleceğin kaynağı bir öğretmendir. Öğrencisiyle göz göze 

gelmiş bir öğretmen ve o tebessümle karşılaştığı o an ders anlatan birinden çok daha 

fazlasıdır. Öğretmen, kendi ışığını çocuklara verir. Sevgisini, umudunu, şefkatini tıpkı bir 

nakış gibi çocukların yüreğine işler ve bilgisiyle çocukları geleceğe hazırlar. Çocuklar 

sevgisiyle kucak açan öğretmene sığınır ve onu yüreğinin en güzel köşesine koyar. Öğretmen, 

bir çocuk için yol gösterici, umut dolu bir ışıktır. Öğretmen, çocuklarını yetiştirirken onların 

parıldayan gözleriyle, kahkahalarıyla, cıvıl cıvıl sesleriyle dimdik durur ve yoluna devam 

eder.  Bir öğretmen sadece ders anlatmak için değil hayatı anlatıp doğru bir yolda yürütmek 

için vardır. Bu yolculukta öğretmen hem bilgisini hem de sevgisini öğrencisiyle paylaşan bir 

ailedir. 

ÇABAÇAM da küçük bilim insanlarımız ile yapmış olduğumuz bu yolculukta, birçok engel 

ile karşılaşsak da küçük kalpleriyle bizim yolumuza hep ışık oldular. Düştüğümüz zaman, 

onların gözlerindeki parıltıyla yeniden ayağa kalktık. Onlara göstermiş olduğumuz bir bilginin 

bile sonraki dönemleri için ne kadar önemli olduğunu gördük. Çabaçama ilk geldiğim zaman, 

kendimi çok farklı bir Dünya'da hissettim. Sonrasında, orayla bütünleşip kocaman bir aile 

olduk. Çabaçam ailesiyle birlikte olmak hepimizin içini ısıtmıştı. O sıcaklık bizi evimizde gibi 

hissettirmişti. Hem çocuklara hem de bize sunulan bu fırsat bizi daha da ileriye götürme şansı 

verdi. Bu şans hepimizin hayallerine adım adım yaklaşmasına olanak sağlayan büyük bir 

başlangıç oldu diyebiliriz. Çabaçam ile attığımız her bir adım bizi hayallerimize götürmekle 

beraber, minik elleriyle bıraksalar dünyaya yeniden yön verebilecek çocuklara ufakta olsa 

umut olabilmek bizim için tarif edilemez bir mutluluk. Yoğun geçen yaşamın içinde öğrenci 

ile kurulan bağ, ‘öğretmenim’ kelimesi bizleri dünyanın en zengin bireyleri haline getiriyor. 

Bu duyguyla erken tanışmamızı sağlayan Çabaçam ailesi ile geçirdiğimiz her bir dakika bizim 

için çok büyük bir şans. Çabaçam ailesine katıldığımızda miniklerimizin hayal dünyalarına da 

ortak olduk. Bizler öğretmeye çalıştıkça onlardan daha fazla şey öğrenmeye başladık. Hep 

birlikte büyüdük, geliştik, öğrendik. Daha öğretmen adayı iken gerek yüz yüze gerek online 

ortamda miniklerimize nasıl dokunabileceğimizi keşfettik. Bir ekip olarak her zaman nasıl 

daha faydalı, etkin olabiliriz diye düşünerek ilerledik. Onlarlayken her saniyenin kıymetini şu 

an online dersler işlerken anlayabiliyoruz. İyi ki Çabaçam ailesinin bir üyesiyiz. Bizler 

ÇabaÇam fen eğitmenleri olarak Küçük Bilim İnsanları adı altında birçok değere ve emeğe 

imza attık. En büyük değerimiz bedenleri küçük zihinleri büyük Küçük Bilim İnsanlarımız. 

En büyük emeğimiz ise onların hayal dünyasını, düşünme güçlerini kullanmalarını ve 

kaybetmemelerini sağlamaktır. Bilimin ışığında yürüyerek, feni ve doğayı içselleştirerek bu 

yaşlarında ve yaşamlarının devamında merak eden, araştıran, sorgulayan bireyler olmasını 

sağlamaktır. Amacımız fen kavramını öğretmek değil fen ve doğanın hayatlarının her 

alanında olduğunun farkına varmalarıdır. Çocuklarımızın hayal dünyası ve bakış açılarının 

beraberinde öğrenme-öğretme sürecimiz karşılıklı olarak gerçekleşti. Çocuklarımızla birlikte 

öğrenmeyi öğrendik, yaparak yaşayarak öğrendik, bolca eğlendik ve çok verimli zaman 

geçirdik. ÇabaÇam sayesinde tüm bu güzel süreci yaşama şansı bulduk. 

Çabaçamın bizi çocuklarla buluşturduğu, hayallerimizin gerçekleşmesi için bizlere 

erkenden sunduğu bu fırsat mesleğimize gitgide yaklaştığımız süreçte bize en kaliteli 



zamanları tattırdı. Fen öğretmek ve küçük bilim insanları yetiştirmek için çıktığımız yolda 

bizi birbirimize bağlayarak Çabaçam ile aramızda hiç bitmeyecek bir bağ oluşturdu. 

Çocuklarla geçireceğimiz online eğitim sürecinde kaygılarımız olsa da onların bize 

gösterdikleri değer, önem ve sevgi ile birlikte gücümüzü topladık ve çok güzel etkinliklere ve 

eğlenceli dakikalara sahip olduk. Her öğretmenin içindeki o öğretme isteği ve şevki ile ayakta 

kalan Çabaçam ailesinde bulunmaktan çok gurur duyuyoruz. Okulu sınırlı kalıplarından 

çıkarıp, çocuklara çocuk olduğunu hatırlatan, her alanda nitelikli, yaşayarak öğrenen, 

yaparken eğlenen, hayaller kurduran bu kurumun birer aile üyesiyiz. Çocuklarımızın her 

zaman elinden tutmaya ve birlikte yollarımıza ışık tutmaya devam etmek dileğiyle.. ÇabaÇam 

ailemize sonsuz teşekkürler... 
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