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GENÇLİK MASALARI OLUŞTURULDU 
Trabzon Valiliği koordinesinde 

yürütülen Yerel Eşitlik Eylem 

Planı  kapsamında  ilimizde  

beş pilot okulda gençlik masası 

kuruldu. Çocukların sahip oldu-

ğu haklar ve günümüzde karşı-

laşabilecekleri olumsuz davra-

nışlar hakkında bilgi ve farkın-

dalık kazandırmayı amaçlayan Gençlik Masaları üzerinden  “Çocuk 

Hakları”, Madde Bağımlılığı”, “Okul Çevre Güvenliği”  konulu 

seminerler İl Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon Barosu işbirliğinde 

pilot okullarda gerçekleştirilmiştir. 2016-2017 eğitim öğretim yılın-

da da Gençlik Masası faaliyetleri devam ettirilecektir. 
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PROJE BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ-1 

Ortahisar ilçesi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yıl sonu 

seminer dönemi çalışma-

ları kapsamında öğretmen-

lere yönelik başta Eras-

mus+ programı olmak 

üzere hibe programları ve 

TÜBİTAK programları 

hakkında bilgilendirme 

yapıldı. Gerçekleştirilen 

uygulamalı bilgilendirmeler kapsamında okullarımızın ve öğretmen-

lerimizin proje hazırlama çalışmalarına nasıl katılacağı, nasıl faydala-

nılacağı ve sonlandırılacağı ile ilgili çalışmalar yürütüldü. 

PROJE BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ-2 

Erasmus+ programı kapsamında 

okullarımızın proje hazırlama çalış-

malarına katkı vermek üzere Ortahi-

sar Ahmet Yahya Subaşı Ortaoku-

lunda “Proje Hazırlama Teknikleri 

Kursu” gerçekleştirildi. Uygulamalı 

gerçekleştirilen kursta hibe prog-

ramlarından faydalanma ve proje hazırlama çalışmalarının hazırlık 

faaliyetlerinden başvuru sürecine kadar geçen süreç tanıtıldı.  

İlk Şirketim Projesi En Girişimci Gençler İçin 

Ödül Töreni Düzenlendi. 

Haziran-Ağustos  Ayı Bilgilendirme Broşürü 

12 okulun katıldığı projede yapılan değerlendirmeler sonucunda 

FORUM AVM´ de ödül töreni düzenlendi.  

Milli Eğitim Müdürümüz Hızır AKTAŞ Trabzon Ticaret ve Sanayi 

Odası Genel Sekreteri Ha-

kan GÜRHAN’ a ve Forum 

AVM adına Esma SEZE-

ROĞLU’na plaket takdim 

etti. Teşvik ve Başarı Ödülü 

Çağlayan İmam Hatip Orta-

okulu’na, En iyi Satış ve 

Pazarlama Ödülü Akçaabat 

Anadolu Lisesi’ne (Özyazı Şirketi), En İyi Tanıtım ve Yaygınlaştır-

ma Ödülü Düzköy Nazım Kayhan Çok Programlı Lisesi’ne (Sürpriz 

Hediyem), En İnovatif (Yenilikçi) Ürün Ödülü Yomra Fen Lise-

si’ne (Elvodi) verildi. Ayrıca Trabzon Teknokent tarafından Genç 

Girişimci Gelişim Paketi ödülü verildi.  

Üç kategorideki birincilere Trabzon Fotoğraf Sanat Derneği tarafın-

dan Foto Forum Fotoğraf Eğitim Semineri katılım belgesi ödülü 

verildi.  

http://trabzon.meb.gov.tr/www/ilk-sirketim-projesi-en-girisimci-gencler-icin-odul-toreni-duzenlendi/icerik/1454#
http://trabzon.meb.gov.tr/www/ilk-sirketim-projesi-en-girisimci-gencler-icin-odul-toreni-duzenlendi/icerik/1454#


TEOG YGS LYS İSTATİSTİKLERİ 

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Eğitim ve Sos-

yal Yardımlaşma Vakfı arasında imzalanan protokol gereği 

İlimizdeki öğretmen-

lere yönelik 20-24 

Haziran 2016 tarihin-

de Akçaabat Atatürk 

Mesleki Teknik Ana-

dolu lisesinde 

(Akçaabat Uygulama 

Oteli)’de 240 öğret-

mene Sosyal Girişimcilik Eğitimi, 160 öğretmene PCM (Proje 

döngüsü) eğitimi gerçekleştirildi. 

 36 yıldır eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren Anadolu 

Vakfı, Türkiye’nin farklı illerindeki öğretmenlere verdiği eği-

timlerine devam ediyor. Vakfın ‘Değerli Öğretmenim’ projesi 

kapsamında öğretmenlere sosyal girişimcilik, etkin iletişim, 

liderlik ve Proje 

Döngüsü Yöneti-

mi (PCM) eğitim-

leri veriliyor. 

Vakıf, projeyle 

öğretmenlerin 

kişisel gelişimle-

rine destek verirken, kendi yetenekleri, hayalleri ve vizyonları 

konusunda farkındalık kazanmalarını hedefliyor.  

Mesleki yeterliliğe sahip, analitik düşünebilen, öz güven sahibi, 

kişisel gelişimin sürekliliğini önemseyen, evrensel değerleri 

dikkate alan, kültürel ve bireysel farklılıkları kabul eden öğret-

men bakış açısını hayata geçirmek ise projenin öncelikli hedef-

leri arasında. Öğretmenlerin çözüm ve projeler üretmesine, özel 

beceriler geliştirmesine liderlik eden ‘Değerli Öğretmenim’ 

projesi eğitimleri, ‘sosyal girişimcilik’ teması altında verilmeye 

başlandı. ‘İletişim’ teması da öne çıkan başlıklar arasında.   

Değerli Öğretmen’ler Proje Üretecek  

Haziran-Ağustos  Ayı Bilgilendirme Broşürü 

Haziran-Ağustos  Ayı Bilgilendirme Broşürü 

İstatistik verilerin sağlıklı bir şekil-

de depolanması, istenildiği anda 

istenilen verilere ulaşılabilmesi 

amacıyla İstatistik Data Sistemi 

kurulmuştur. Bu sistemle ilimize ait 

son üç yılın ve bundan sonra yapı-

lacak merkezi sınav sonuçları siste-

me dahil edilip, İlçe MEM’ler bün-

yelerinde bulunan tüm okulların 

sınav istatistiklerini, sıralamalarını, il genelindeki durumlarını; Okul-

lar sınav istatistiklerini (puan ve ders bazlı ortalamalar, öğrenci puan 

dağılımları, öğrenci ders bazlı net dağılımları), sıralamalarını, ilçe ve 

il genelindeki durumlarını     argetrabzon.gov.tr  adresinde yer ala-

cak İstatistik Data Sistemine kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapıp 

anında öğrenmeleri sağlanmıştır. 

TEOG sınav sonuçlarının istatistiklerinin oluşturmak ve değerlendir-

me yapmak adına oluşturulan Data Sistemi üzerinden okulların kurum 

kodları ve belirledikleri şifreleriyle giriş yapıp verileri online yükle-

meleri sağlanarak anında istatistiklerin oluşturulması ve online olarak 

sonuçların görülmesi ve değerlendirilmesi imkanı sunulmuştur. 

İlimizde gerçekleşen aday 

öğretmenlere yönelik eği-

timler kapsamında başta 

Erasmus+ programı olmak 

üzere hibe programları ve 

TÜBİTAK programları 

hakkında bilgilendirme 

yapıldı. Ortahisar ilçesi 

Trabzon Fen lisesi, Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 

Araklı Öğretmenevinde  gerçekleştirilen uygulamalı bilgilendir-

meler kapsamında okullarımızın ve öğretmenlerimizin  proje 

hazırlama çalışmalarına nasıl katılacağı, nasıl faydalanılacağı ve 

sonlandırılacağı ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür.  

“Üniversiteye Yolculuk” ve “Bugün Derste Engel 

Yok” Projeleri Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik 

Ödülleri Saha ziyaretine kaldı. 

Bu kapsamda öğretmelerin sınıflarda 

öğrencileri ile kurdukları ilişkide, aile 

ilişkilerinde ve sosyal yaşamlarında daha 

etkin olmalarını desteklemek amacıyla 

eğitimler veriliyor. 

İlimizde; Sosyal Girişimcilik eğitimi 

60’ar kişilik dört gruba Eğitmenimiz 

Teoman HEKİMOĞLU tarafından, Proje 

Döngüsü Eğitimi ise 60’ar kişilik iki 

gruba eğitmenimiz Hüseyin AKTÜRK 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitime 

farklı kurumlardan katılımcılarda iştirak etmişlerdir. Kasım ayının ilk 

haftası 2 kuru düşünülen Proje Döngüsü (PCM) eğitimi planları de-

vam etmektedir. 

Eğitim ve Öğretim alanında özgün ve modern uygulamala-

rın geliştirilmesi, yay-

gınlaştırılması ve ödül-

lendirilerek teşvik edil-

mesi amacı ile 2015-

2016 eğitim ve öğretim 

yılında 4.sü düzenlenen 

"Eğitim ve Öğretimde 

Yenilikçilik ödülleri" kapsamında  ödül başvuru raporlarının değer-

lendirme sürecinin tamamlanmasının ardından “Üniversiteye Yolcu-

luk” ve “Bugün Derste Engel Yok”  projeleri saha ziyaretine kalma 

başarısını göstermiştir. 

ADAY ÖĞRETMENLERE YÖNELİK 

BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ 

http://argetrabzon.gov.tr

