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A r - G e  B i r i mi  

   5 Ekim 2016 tarihinde Akçaabat Atatürk Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesinde, “Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı” progra-

mının beşincisi düzenlendi.  

   

“Eğitimde İyi Örnekler 2016” paylaşımında 2015-2016 eğitim-

öğretim döneminde uygulanmış ve başarılı bulunmuş olan 22 

adet iyi örneğin sunumu yapıldı. 

   Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı 2016,  eğitim ve öğretim faa-

liyetleri kapsamında, okul içinde ve dışında hayat boyu öğren-

meyi sağlamak, yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan 

öğrenmek-öğretmek, değişmek-değiştirmek, kavramları içerisin-

de iyi örnekleri paylaşmak ve örgün çalışmaları belirleyerek ön 

plana çıkarıp, okul ve kurumlarımız tarafından model alınmasını 

amaçlayan çalışmaların usul ve esaslarını düzenlemeyi amaçla-

maktadır. 

“Eğitimde İyi Örnekler” Paylaşım Toplantısı 

"YGS Deneme Sınavı soru 

hazırlama komisyonu 19 Ekim 

Çarşamba günü Ar-Ge binası 

salonunda, Akademisyenler 

toplantısı 20 Ekim Perşembe 

günü de Fatih Eğitim Fakültesi 

toplantı salonunda yapılarak deneme sınavı ile ilgili ön çalışma-

lar yapıldı. 

"YGS Deneme Sınavı Soru Hazırlama  Komisyonu  

ve Akademisyenler" Toplantısı 

   Trabzon İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve Su Sürdürü-

lebilir Danışmanlık Öğren-

meye Değer Projesi İşbirliği 

Protokolü çerçevesinde, 

“Öğrenmeye Değer Projesi” kapsamında 10 ilde 82 okulda 2. 3. 4. 

sınıflarda öğrenim gören 24.800 öğrenciye ulaşılması hedeflenmiştir  

   2015-2016 öğretim yılında hayata geçen “Öğrenmeye Değer” pro-

jesi ilkokullarda öğrencileri, öğretmenleri, idarecileri, velileri renk, 

mekân kullanımı, ısı ve ışık unsurları hakkında bilgilendirerek; ya-

şam kalitelerini ve çocuklarda başarıyı artırıcı etmenler olarak algıla-

tılmasını ve estetik değerler hakkında farkındalık sahibi olmalarını, 

öğrencilerde yaratıcılığı teşvik edecek ve üst düzey öğrenim beceri-

lerini gelişimini sağlayacak çoklu kaynaklar sunmayı amaçlamıştır. 

   Proje Eğitim aşamasında, 2. sınıflar 3. ve 4. sınıflar için ayrı ayrı 

olmak üzere Görsel Sanatlar dersi kazanımları temel alınarak hazır-

lanmıştır. Öğrencilerimize Eğitim Destek Materyalleri (renk çarkı ve 

renkli hamurlar ) broşür, resim defteri ve pastel boya hediye edildi.   

   Proje Eğitimi tamamlanmış olup ayrıca proje kapsamında eğitim 

uygulaması gerçekleştirilen 

okullarımızdan Ali Kemal Ak-

türk İlkokulunun iç dış boyan-

ması DYO firması tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 

“Öğrenmeye Değer Projesi” 
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“Kitap Okuma Yarışması” Yapıldı. 

    Öğrencilere kitabı sev-

dirmek, kitap okuma alış-

kanlığı kazandırmak, yaz 

tatilini kitap okuyarak 

değerlendirmelerini sağla-

mak amacıyla Haziran 2016 tarihinde Trabzon Milli Eğitim Mü-

dürlüğü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesinin imzaladığı işbirliği 

protokolü çerçevesinde 2016 Ekim ayı içerisinde “Merkezi Kitap 

Okuma Yarışması” yapılacağı ve Milli Eğitim Müdürlüğünce 

belirlenen kitapları okuyan tüm öğrencilerin sınava katılabileceği 

duyurulmuştu. 

    Listede yer alan okunacak kitaplardaki bilgiye bağlı kalınarak, 

okuma, kavrama ve anlaşılma düzeylerini ölçmeye yönelik nite-

likli sorular soruldu. Yarışma sınavı; 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri 

çoktan seçmeli üç şık 40 soru üzerinden 80 dakika, 5-8. sınıf öğ-

rencileri çoktan seçmeli dört şık 80 soru üzerinden 100 dakika, 9-

12. sınıf öğrencileri çoktan seçmeli beş şık 100 soru üzerinden 

120 dakika yapıldı. 

    30 Ekim 2016 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilen yarış-

maya 7734 öğrenci başvuru yaptı. Sınava giren öğrenci ve sınav-

larda görev alan  öğretmenler www.argetrabzon.gov.tr adresinden 

giriş belgelerini aldılar. 

    Merkezi sistem sınav ölçütlerine göre yapılan ve öğrencilere 

sınıf seviyesinde belirlenen kitapların tamamından soru sorulan 

yarışma sınavı İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nde görev yapan 

öğretmenlerden oluşan komis-

yonca hazırlandı.  

    Öğrenci sayısının yoğunlu-

ğuna göre oluşturulan 24 sınav 

LİSEYE YOLCULUK 

    Ortaöğretim kurumlarına 

geçişte etkin rol oynayan TEOG 

sınavlarına hazırlık sürecinde 

Temel Eğitim 8.sınıf düzeyinde 

bulunan öğrencilerimize sistemli 

bir hazırlık süreci oluşturarak, 

öğrencilerimizin akademik başarı düzeylerini arttırıp ilgi ve 

becerileri doğrultusunda doğru yönlendirme çalışmalarıyla orta-

öğretime geçişlerini sağlayarak Trabzon ilinin eğitim niteliğini 

arttırmak amacıyla “Liseye Yolculuk Projesi” hayata geçirildi 

ve faaliyetlerine başlandı.  

merkezinde sınava giren öğrencilerden her sınıf seviyesinde birin-

ci olanlara Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yurt dışı 

seyahati, ikinci olan öğrencilere bilgisayar, üçüncü olan öğrenci-

lere tablet verilecek. Mansiyon ödülüne layık görülen öğrenciler 

de Çanakkale gezisi ile ödüllendirilecek. Ayrıca yarışmaya katı-

lım oranı en yüksek okula (okullara) kütüphane kurulumu veya 

okulların kütüphanelerine kitap desteği yapılacaktır. 

    Erasmus+ Programı 2016 Teklif Çağrısı kapsamında başvuruda 

bulunulan projelerin başvuru sonuçları açıklanmıştır. Buna göre 

ilimizden kabul edilen proje sayısı toplam 7 (yedi) adet olmuştur. 

Kabul edilen projelerin 3 (üç) adeti Okul Eğitimi alanında, 4 

(dört) adeti ise Mesleki Eğitim alanında olup projeler kapsamında 

kabul edilen hibe tutarı 453.669,00 Avro olmuştur. 

    Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Ekibi olarak 

Okul Eğitimi kapsamında hazırlanan; 

    “Eğitimde Yenilikçi Öğretim Yöntemleri; Proje Tabanlı Öğren-

me ve Ters Yüz Edilmiş Sınıflar” isimli bir adet KA101 Personel 

Hareketliliği ayrıca “School Without Walls” isimli bir adet 

KA201 Stratejik Ortaklık Projesi kabul edilmiştir. 

    Projesi kabul edilen okullarımız; 

 Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi 

 Sürmene Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

 Vakfıkebir Ömer Nakkaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

 Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – (Kızılpınar 

Belediyesi Çok Programlı Lisesinin Proje Ortağı) 

 Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi 

 

    Projesi kabul edilen okullarımızı ve proje başvurularında emeği 

geçen öğretmenlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz. 

2016 Erasmus+ Programı Proje Başvuru 

Sonuçları Yayınlanmıştır. 

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi 

Kongresi Başladı. 

   28–30 Eylül tarihleri arasında, üç 

gün süreyle ilimizde gerçekleşen 12. 

Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik 

Eğitimi Kongresi, Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi 

koordinesinde ve Bakanlığımız  Öğretmen Yetiştirme ve Geliş-

tirme Genel Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlendi. 

    Kongre, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Mahmut GOLOĞLU 

Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış konuşmalarıyla başla-

dı. Toplantıya MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel 

Müdürü Doç. Dr. Semih AKTEKİN, İl Milli Eğitim Müdürü-

müz Hızır AKTAŞ,  KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet 

ÖKSÜZ, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı, Akçaabat İlçe 

Milli Eğitim Müdürü, İl MEM Müdür Yardımcısı, şube müdür-

leri, 81 üniversiteden akademisyen, öğretmen ve lisans öğrenci-

leri katıldı. 


