Proje Yönetimi Bilgilendirme Toplantısı –1

EDES Eğitime Renkli Adımlar ‘Bugün Engel Yok’
Final Etkinliği

Mesleki Eğitim Kurum müdürlerine yönelik bilgilendirme etkinliği

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Valilik koordinesinde yürüttüğü

18.11.2015 tarihinde projeler biriminde gerçekleştirildi. İlimizde

‘EĞİTİME RENKLİ ADIMLAR’ isimli EDES birimi projesi

projeler ve fırsatlar konusunda projeler biriminde gerçekleşen top-

‘BUGÜN ENGEL YOK’ et-

lantıda kurumlarımızın proje fırsatlarını kullanmalarına yönelik fikir

kinliği 25 Kasım 2015’te Mah-

paylaşımı yapıldı ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Özellikle

mut GOLOĞLU Oditoryum

hibelerden faydalanmanın önemi üzerine yoğunlaşan gündemde

’da ve 27 Kasım 2015’te Ha-

gençlik programlarından faydalanma ve mesleki eğitimin yeri ve

mamizade İhsan Bey Kültür

rollerinin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirildi.

Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Projenin bir yıl boyunca
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üretilen tüm ürünlerinin sergi-

Trabzon Merkez Fen Lisesi’nde düzenlenen “Yöneticilere

camiasının, velilerin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Formasyon Kazandırma Kursu” kapsamında ilimizde yer alan kurum

Projenin yaygınlaştırma faaliyeti olan ‘BUGÜN ENGEL YOK’

müdürlerine 11.11.2015 tarihinde TÜBİTAK ve AB projeleri konu-

etkinliğinde; projenin tanıtım sunusu, çalıştaylar sonucunda zümre

lu etkinlikte yapılabilecek çalışmaların başvuruları ve usul esasları

öğretmenleri tarafından oluşturulan 680 özgün materyal, ‘Okuldaki

ile ilgili çalışma gerçekleştirilmiştir.

Engellerim ‘ adlı kısa video film, örnek kaynaştırma dersi anlatımı,

İlimizin projeler konusundaki yeri hakkında bilgilendirmelerin
yanı sıra projeler ile ilgili fırsatlardan yararlanma konusunda çalışmalar yürütülmüştür. Okullarımızın fırsatlardan yararlanmaları konusunda nereden başlanabileceğinden bu çalışmaların kurumlarda meydana getirdiği etkiler üzerine başarılı bir etkinlik gerçekleştirilmiştir.
Yürütülmekte olan ve sözleşmesi imzalanan yeni projelerin de tanıtıldığı etkinlikler yoluyla proje hazırlama ve başvurunun gelenekselleştiği bir bakış açısı vurgulanmıştır.

EDES Eğitime Renkli Adımlar Projesi Materyal
Uygulamaları
EDES Eğitime Renkli Adımlar projesi kapsa-

lendiği, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Eğitim

Aylık
Bilgilendirme
Broşürü

projede emeği geçenlere teşekkür belgelerinin takdimi ve kokteyl ile
son bulmuştur.

Yemekte Denge Projesi Yıllık Planı Hazırlandı
”Yemekte Denge Projesi” amaç ve programlarının MEB 2,3 ve 4.

Ar-Ge Birimi

sınıflar eğitim müfredatına göre örtüştüğü kazanımların haritası
çıkarılmış ve bu doğrultuda her sınıf ve ilgili ders için toplam sekiz
yıllık plan hazırlanmıştır. İlgili planlar proje pilot illerinde kullanılmak üzere Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı yetkililerine iletilmiştir.

Ar-Ge Birimi

KASIM 2015

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi

mında hazırlanan 680 kaynaştırma grubu
eğitim materyalleri hazırlanmış olup ve engel
grubuna göre düzenlenmek üzere Braille alfabesi işlenmeye devam etmektedir.
Kasım Ayı Bilgilendirme Broşürü

Telefon: 0 (462) 230 20 94
Dahili : 1400
Faks
: 0 (462) 230 43 74
E-posta : arge61@meb.gov.tr
: argetrabzon@gmail.com
Web
: www.argetrabzon.gov.tr

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kasım Ayı Bilgilendirme Broşürü

TEOG Başarımızı YGS-LYS’de de Belirginleştirmek İstiyoruz.

MERKEZİ SINAVLAR “YGS-LYS” ÇALIŞTAYI

İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş: “ TEOG sınavlarında ilimizde ciddi bir

"YGS-LYS Çalıştayı “ Akademisyenler Toplantısı

“Üniversiteye Yolculuk Projesi” kapsamında 14 Kasım 2015 tarihinde

başarı var. TEOG’daki bu

Trabzon Akçaabat Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde (Söğütlü

başarı YGS-LYS’de olmalı….

Uygulama Oteli) Eğitimden Sorumlu Vali Yardımcısı Mustafa GÜR-

ÖSYM’nin süreli yayınlarında

KTÜ öğretim üyeleriyle 14

DAL, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza AKDENİZ,

yer alan verilerden Trabzon’un

Kasım cumartesi günü yapıla-

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hızır AKTAŞ, Milli Eğitim Müdür

diğer

kıyaslamasına

cak olan YGS-LYS Çalıştayı

Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, farklı alanlar-

baktığımızda

Trabzon

bir

için 10.11.2015 tarihinde mo-

da akademisyenler, okul müdürleri, öğretmen veli ve öğrencilerin katı-

dersten 8. sıraya kadar çıkar-

deratörlerle Fatih Eğitim Fa-

lımlarıyla YGS-LYS Çalıştayı gerçekleştirildi.

ken, diğer bir dersten 30’lu

kültesinde

illerle

ön

bilgilendirme

TOPLAMDA 20 FARKLI OTURUM YAPILDI.

sıralara kadar düşebiliyor. Bunun sebeplerinin ve çözüm önerilerinin neler

toplantısı yapıl-

Her bir Komisyona

olduğu, bugün burada tartışılacaktır.”

dı.

Bir MEB (il MEM)

Bu Çalışmalar Bizleri de Heyecanlandırdı.

yöneticisi, Bir Akade-

KTÜ Fatih Eğitim Fak. Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz; “Trabzon Milli

"YGS-LYS Çalıştayı ve Deneme

misyen (Moderatör), bir

Eğitim Müdürlüğü’nün son zamanlardaki bu olumlu hareketliliği bugün buraya

Sınavı

rehber

bir

yansıyor. Çünkü Trabzon’un iki büyük eğitim camiası İl MEM ile KTÜ’nün

toplantısı 04.11.2015 tarihinde Ar-

özel okul temsilcisi 1’er

imzaladığı “Üniversiteye Yolculuk Projesi” Protokolü ile bizleri de heyecan-

Ge binası salonunda yapıldı.

öğretmen,

müdür, birer öğretmen,

"YGS-LYS Çalıştay ve Deneme Sınavı
Müdürler Komisyonu" toplantısı

landırdı. Bugün burada eğitimi tartışacağız. Belki de öğrenmeyi yeniden öğre-

birer veli, birer öğrenci,
Merkezi Sınavlar YGS ve LYS’de soru çıkan tüm derslerden ayrı ayrı eş
zamanlı 10 komisyon oluşturulup, her dersin özelinde sabah oturumlarında YGS, öğle oturumlarında LYS tartışmalar yapıldı. O derse ait YGS-

Devamındaki Çalışmalar Tamamlayıcı Olacaktır.
Eğitimden Sorumlu Vali Yrd. Mustafa Gürdal; ”Her sene 2 milyonu aşkın
öğrencinin girdiği YGS-LYS ilk kez bu denli geniş bir yelpazede tartışılıyor.

Okullarımızda girişimcilik anlayışını geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla

Bu sınavlara her ne kadar öğrenciler girse de velileri, öğretmenleri, okul mü-

uygulama firmalarının kurulması planlanmaktadır Öğrencilerimize sosyal olarak

LYS sınavlarındaki soru durumu, konu içeriği, dersin il düzeyi ve okul

TEOG Seminerleri-1

türleri başarı durumunu

kendini ifade edebilmesi ile başlayan, ticari anlamda girişimcilik deneyimini
yaşatmak ve girişimciliği deneyimle-

ve

Arsin Atatürk Ortaokulu 8. sınıf

me imkanı sunmak amacıyla “İlk

belgeleri içeren dosyala-

öğrencilerine ve velilere yönelik

Şirketim” programının uygulanması

rın verildiği komisyon-

03.11.2015 tarihinde TEOG bil-

hedeflenmektedir.

larda, il başarımızı yukarı

gilendirme seminerleri verildi.

girişimcilik becerilerinin gelişmesi,

gösterir tüm bilgi

sıralara çıkartmak, ilimizdeki

ortaöğretimin

Öğrencilerimizin

kuracakları sanal modellenmiş firma-

TEOG Seminerleri-2

ları ile bir firmanın kuruluş aşamasını,

niteliğini ve verimliliğini
artırmak için geleceğe

Komisyonu"

"İlk Şirketim
Projesi" Ödül Töreni

neceğiz..”

olmak üzere toplamda 188 komisyon üyesi katıldı.

Müdürler

Ortahisar Mehmet Akif ERSOY

işletme faaliyetlerini ve tasfiye aşamasını yaparak yaşayarak deneyimleme fırsatı bulmaları hedeflenmektedir.

yönelik amaç, hedef ve faaliyetler ile sınavların branş bazlı mevcut du-

ortaokulunda

rum analizleri tartışılarak mevcut sorunlara çözümler üretildi.

16.11.2015 tarihinde "Sınav Kay-

Oturumlar sonrası ortaya çıkan durum ve çözüm önerilerini ihtiva eden

katılacak okullara tanıtım toplantısı katılımcı okulların; yöneticilerin, şirket çalış-

gısı ve Motivasyonu" semineri

malarından sorumlu öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımı ile 12.11.2015 Per-

verildi.

şembe günü saat 09.00’da İl MEM ek binada yapılan toplantı ile gerçekleştiril-

raporlar tüm katılımcılara okundu.
Kasım Ayı Bilgilendirme Broşürü

öğrencilere

Söz konusu çalışmanın 2015 yılı çalışmalarının değerlendirilmesi ve projeye yeni

miştir.

