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Bizden Haberler/Duyurular

Eğitim sistemi, öğrenciye zihinsel beceri sağlamıyor!

42 bin öğrenci üzerinde yapılan araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. 96 ilköğretim okulunda 
42 bin öğrenci üzerinde yapılan araştırmaya göre, öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
belirlediği zihinsel beceri düzeyinin çok altında kaldığı saptandı. 

Ezbersiz eğitim ile ilgili Zaman Gazetesi’nde çıkan yazıya ulaşmak için tıklayınız.
http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=56

Web sitemize yüklenenler 

Vakfımızın misyonu olan “Sorun Çözme Kabiliyeti (SÇK) nin geliştirilmesi” konusunda 
güncelleme, geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bir çalışma grubunun katkılarıyla 
hazırlanan “Zihin Haritası” sürekli olarak geliştirilmektedir. İlgili dosyalar web sitesine 
yüklenmiştir. 
Şu linklerden erişebilirsiniz.
 Sorun Çözme Kabiliyeti (SÇK) yetmezliği zihin haritası
     http://tinyurl.com/34czdrb  tıklayınız. 

 Sorun Çözme Kabiliyeti (SÇK) yetmezliği zihin haritası notları
     http://tinyurl.com/3y5kgqh

Etkinliklerimiz

Seminerler, Toplantılar 

Trafik’te Sorun Çözme Kabiliyetini geliştirmek için Trafik Şikayet Sistemi

Renault Mais A.Ş. ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü işbirliği ile “Güvenli ve 
İleri Sürüş Teknikleri Konferansı” gerçekleştirildi. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki 
konferansa BNGV® Başkanı da konuşmacı olarak katıldı. 

“Trafik’te Sorun Çözme Kabiliyetini geliştirmek için Trafik Şikayet Sistemi“ başlıklı konuşmasının 
sunumuna ulaşmak için tıklayınız. http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=58

İstanbul ÖğrEv® Mayıs Ayı Toplantısı

18 Mayıs Salı akşamı İstanbul Öğrenme Evi programında "Çöpe Attıklarımızın Hikâyesi” isimli bir 
film gösterildi.Dr. Müh. Necati Saygılı moderatörlüğündeki program;
Saat:
18:00-18:30 Çöpe Attıklarımızın Hikâyesi
18:30-18:50 Film konusunda tartışmalar ve kahve molası 
18:50-19:00 Bir sonraki programın duyurusu ile kapanış
şeklinde gerçekleştirildi. 
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Etkinliklerimiz (devam)

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunda BNGV® Semineri 

Vakıf Başkanımız 06.05.2010 Perşembe günü Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nda “İş 
Yaşamında Paradigma Değişimi” konulu bir seminer verdi. 

Öğrencilere, sunumlar ile hem bugün, hem de gelecek iş yaşamlarında faydalanabilecekleri 
önemli bilgiler aktarıldı. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı’nın organize ettiği seminer 
2 oturum olarak gerçekleşti. Soruların cevaplanmasının ardından Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. 
Şenay YALÇIN tarafından Beyaz Nokta® Gelişim Vakfına bir Teşekkür Plaketi ve Teşekkür 
Belgesi takdim edildi. 

BEYAZ NOKTA® Nedir?

BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI (BNGV), bireylerin ve kurumların –kısaca toplumun- Sorun 
Çözme Kabiliyeti’nin artırılmasını misyon edinmiş bir sivil örgütlenmedir. Örgütlenmemiz, BN 
Dernekleri ile bunlar arasındaki amaç gözetimini sağlayan BNGV’den oluşmaktadır.

Vizyonu: “Sorun Çözme Kabiliyeti” gelişmiş, sorunlarının çözümü için kurtarıcı beklemeyen bir 
toplum. 
Misyonu : “Sorun Çözme Kabiliyetini” artırabilecek, tekrarlanabilir projeler üretip uygulamak. 
Değerleri: Erdem, akılcılık, bireycilik, sürekli değişim ve doğaya saygı’dır. 

SORUN ÇÖZME KABiLiYETi (SÇK) NEDİR?
SÇK, sorunların köklerini doğru teşhis etmek ve kaynaklarını bu kök sorunlara tahsis edebilme 
becerisine sahip olmak demektir. Toplumumuz ise, tüm maddi ve manevi enerjisini, sorunların 
işaretleri (semptomları) ile boğuşmaya harcamak gibi olumsuz bir alışkanlığa sahiptir. Bu 
alışkanlığın değiştirilmesi, varlığımızı sürdürebilme ile neredeyse eş anlamlıdır. 

BNGV®, bu farkındalığın bir işareti olarak ortaya çıkmış bir sivil girişimdir. Bireylerin, 
kurumların ve dolayısıyla toplumun SÇK’nı artırarak toplumu daha kaliteli bir yaşam seviyesine 
yükseltmek amacıyla çalışmalar yapmakta, projeler geliştirmektedir. 

Nasıl Katılabilirim?
Üye olarak, gönüllü olarak!
Bu ülkenin seçkini olarak Beyaz Nokta® ailesine katılabilirsiniz. Lütfen bilgi@beyaznokta.org.tr
ye yazınız.

Yayınlarımızı alarak!
Vakfımız tarafından basımı sağlanan yayınlardan edinmek ve bilgi almak için BNGV Yayın Listesi
adresini ziyaret ederek sipariş verebilirsiniz. Beyaz Nokta®ya yardımcı olabileceğiniz diğer 
seçenekler için Destek Formu adresindeki destek formunu doldurarak (0312) 442 0776ya 
fakslayabilir veya bilgi@beyaznokta.org.tr adresine gönderebilirsiniz. 

Reklam vererek! 
BN web sitesi ve Beyaz bültene reklam vermek için lütfen bize ulaşın. 

Bağışçımız olarak! 
Bağışlarınız için banka hesap bilgilerimiz  
http://www.beyaznokta.org.tr/banka_hesap_numaralarimiz

İletişim Bilgilerimiz

BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI
Sedat Simavi Sokak No: 29/Z-1, 06550 Çankaya – ANKARA
Tel : (0312) 442 0760       Faks : (0312) 442 0776       GSM: (0530) 314 0904
e-posta: bilgi@beyaznokta.org.tr         http://www.beyaznokta.org.tr

  
  © Telif hakkı Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı 2009.Tüm hakları saklıdır. 
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                 Eğitim sistemi, öğrenciye zihinsel beceri sağlamıyor! 


                    42 bin öğrenci üzerinde yapılan araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. 
                    96 ilköğretim okulunda 42 bin öğrenci üzerinde yapılan araştırmaya göre, öğrencilerin 
                    Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği zihinsel beceri düzeyinin çok altında kaldığı saptandı. 
                    

Ezbersiz eğitim ile ilgili Zaman Gazetesi’nde çıkan yazıya ulaşmak için tıklayınız.

                    
                    http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=56

                
Web sitemize yüklenenler 


                Vakfımızın misyonu olan “Sorun Çözme Kabiliyeti (SÇK) nin geliştirilmesi” konusunda 
                güncelleme, geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bir çalışma grubunun katkılarıyla 
                hazırlanan “Zihin Haritası” sürekli olarak geliştirilmektedir. İlgili dosyalar web sitesine 
                yüklenmiştir. 
Şu linklerden erişebilirsiniz.


                = 
                Sorun Çözme Kabiliyeti (SÇK) yetmezliği zihin haritası

                      
                
                    http://tinyurl.com/34czdrb  tıklayınız.
                


                = 
                Sorun Çözme Kabiliyeti (SÇK) yetmezliği zihin haritası notları

                      
                
                    http://tinyurl.com/3y5kgqh 
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                    Seminerler, Toplantılar   


                    Trafik’te Sorun Çözme Kabiliyetini geliştirmek için Trafik Şikayet Sistemi

                    
Renault Mais A.Ş. ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü işbirliği ile 
                    “Güvenli ve İleri Sürüş Teknikleri Konferansı” gerçekleştirildi. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki 
                    konferansa BNGV® Başkanı da konuşmacı olarak katıldı. 
                    

 “Trafik’te  Sorun Çözme Kabiliyetini 
                    geliştirmek için 
                    Trafik Şikayet Sistemi“ başlıklı konuşmasının  sunumuna ulaşmak için tıklayınız.
                
                    http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=58
                    


                    İstanbul ÖğrEv® Mayıs Ayı Toplantısı



                    		
                    18 Mayıs Salı akşamı  İstanbul Öğrenme Evi programında "Çöpe Attıklarımızın Hikâyesi” 
                    isimli bir film gösterildi.Dr. Müh. Necati Saygılı moderatörlüğündeki program;

                     Saat:

                      18:00-18:30 Çöpe Attıklarımızın Hikâyesi

                    18:30-18:50  Film konusunda tartışmalar ve kahve molası 

                    18:50-19:00  Bir sonraki programın duyurusu ile kapanış

                    şeklinde gerçekleştirildi. 
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Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunda BNGV® Semineri 

                

		
                Vakıf Başkanımız 06.05.2010 Perşembe günü Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nda 
                “İş Yaşamında Paradigma Değişimi” konulu bir seminer verdi. 


                Öğrencilere, sunumlar ile hem bugün, hem de gelecek iş yaşamlarında  faydalanabilecekleri 
                önemli bilgiler aktarıldı. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı’nın organize ettiği 
                seminer 2 oturum olarak gerçekleşti. Soruların cevaplanmasının ardından Yüksekokul  Müdürü 
                Prof. Dr. Şenay YALÇIN tarafından 
                Beyaz Nokta® Gelişim Vakfına bir Teşekkür Plaketi ve Teşekkür Belgesi takdim edildi.                     
                    






            





		
            		BEYAZ NOKTA® Nedir?

		
                    
BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI (BNGV), bireylerin ve kurumların –kısaca toplumun- Sorun Çözme Kabiliyeti’nin artırılmasını
                    misyon edinmiş bir sivil örgütlenmedir. Örgütlenmemiz, BN Dernekleri ile bunlar arasındaki amaç gözetimini sağlayan BNGV’den
                    oluşmaktadır.


                    Vizyonu: “Sorun Çözme Kabiliyeti” gelişmiş, sorunlarının çözümü için kurtarıcı beklemeyen bir toplum.
                    
Misyonu : “Sorun Çözme Kabiliyetini” artırabilecek, tekrarlanabilir projeler üretip uygulamak.
                    
Değerleri: Erdem, akılcılık, bireycilik, sürekli değişim ve doğaya saygı’dır.
                    


                    
                    SORUN ÇÖZME KABiLiYETi (SÇK) NEDİR?

                    SÇK, sorunların köklerini doğru teşhis etmek ve kaynaklarını bu kök sorunlara tahsis edebilme becerisine sahip olmak demektir.
                    Toplumumuz ise, tüm maddi ve manevi enerjisini, sorunların işaretleri (semptomları) ile boğuşmaya harcamak gibi olumsuz bir
                    alışkanlığa sahiptir. Bu alışkanlığın değiştirilmesi, varlığımızı sürdürebilme ile neredeyse eş anlamlıdır.
                    

BNGV®, bu farkındalığın bir işareti olarak ortaya çıkmış bir sivil girişimdir. Bireylerin, kurumların ve dolayısıyla toplumun SÇK’nı
                    artırarak toplumu daha kaliteli bir yaşam seviyesine yükseltmek amacıyla çalışmalar yapmakta, projeler geliştirmektedir.
             
 

            




            

		
            		Nasıl Katılabilirim?

		
                 Üye olarak, gönüllü olarak!

                    Bu ülkenin seçkini olarak Beyaz Nokta® ailesine katılabilirsiniz. 
                    Lütfen 
                    bilgi@beyaznokta.org.tr ye yazınız.


                    Yayınlarımızı alarak!

                    Vakfımız tarafından basımı sağlanan yayınlardan edinmek ve bilgi 
                    almak için 
                    BNGV Yayın Listesi adresini ziyaret
                    ederek sipariş verebilirsiniz. Beyaz Nokta®ya yardımcı 
                    olabileceğiniz diğer seçenekler için 
                    Destek Formu
                    adresindeki destek formunu doldurarak (0312) 442 0776ya 
                    fakslayabilir veya bilgi@beyaznokta.org.tr adresine
                    gönderebilirsiniz. 
                    

Reklam vererek! 

                    BN web sitesi ve Beyaz bültene reklam vermek için lütfen bize ulaşın.   


                    Bağışçımız olarak!  

                    Bağışlarınız için banka hesap bilgilerimiz 
                    http://www.beyaznokta.org.tr/banka_hesap_numaralarimiz
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                    Sedat Simavi Sokak No: 29/Z-1, 06550 Çankaya – ANKARA

                    Tel    : (0312) 442 0760         Faks : (0312) 442 0776        GSM: (0530) 314 0904

                    e-posta: bilgi@beyaznokta.org.tr         
                    http://www.beyaznokta.org.tr  
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