
Ar-Ge Birimi  

ARALIK 2016 

    Erasmus+ programı kapsamında ilimizde görevli bilişim tek-

nolojileri rehber öğretmenlerine 2017 dönem başvurularına yö-

nelik 20160610805 numaralı AB Proje Hazırlama Teknikleri 

Kursu İl MEM ek binada 12-16.12.2016 tarihleri arasında ger-

çekleştirildi. Kurs kapsamında yer alan çalışmalarda öncelikle 

bir başvuru döneminde başvuru süreci ile ilgili tüm aşamalar 

uygulamalı olarak gösterildi.  

    Her bir katılımcının okulu adına başvuru formunu doldurduğu 

kursta katılımcılar proje 

aşamalarını yaşayarak öğ-

renme fırsatı buldular. Özel-

likle 2017 dönemi mahalli 

hizmetiçi eğitim kurslarında 

proje hazırlama eğitimlerine 

bir programa başvuru hazır-

lığında olan, katılımcı profiline uygun olacak şekilde yapılacak 

hizmetiçi başvurularında bu uygulamanın başarılı bir şekilde 

uygulanacağı görüldü.  
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Web       : trabzonarge.meb.gov.tr 

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 

Ar-Ge Birimi 

E-Twinning Çalışmaları Yerinde Gözlemlendi 

  Avrupa´da okul işbirliğini teşvik etmekte olan e-Twinning kapsa-

mında Ortahisar Trabzon Fen Lisesinde gerçekleştirilen okul çalış-

masına müdürlüğümüz Ar-Ge projeler birimi olarak katılım gerçek-

leştirildi. Trabzon Fen Lisesi öğretmeni Nurşen TURAN önderliğin-

de ve bilişim teknolojileri öğretmeni Semra Müşra BEKTAŞ’ın kat-

kılarıyla gerçekleşen çalışmada;    eTwinning grubu olan ‘Creative 

Classroom’ grubunun koordi-

natörü Irene Patarki liderliğin-

de dünyadaki 300 okul ile 

yapılan yeni yıl kartı değişim 

(Christmas Card Exchange) 

projesi her yıl düzenli olarak 

yürütülmektedir. Bu yıl Padlet ve Twidla programları kullanılarak 

tüm öğrencilerin hazırladıkları kart ve sorular ortak ülkelerle payla-

şılmaktadır.  

    Ayrıca 14 Aralık 2016 tarihinde ortak okullar birer etkinlik hazır-

layarak canlı bağlantı sağladı ve bu bağlantıda her okul kendi etkinli-

ğini sundu. Trabzon Fen Lisesi’nin kuruculuğunda İspanya, Macaris-

tan, Polonya ve Yunanistan ile ortaklarıyla ‘No Memorize Anymore, 

Come And Play For More’ ve Yunanistan ile ‘Walk With Us To 

Know Us’ projeleri yürütülmektedir. 

     Üniversiteye Yolculuk Projesi 

kapsamında düzenlenen YGS İlk 

Prova ve YGS Son Prova öğrenci 

başvuru ekranı açıldı. Öğrenciler 

http://trabzon.meb.gov.tr/arge3 

web sayfası üzerinden başvuruları-

nı yapabilir, hatalı kayıt  yapmaları halinde bilgilerini başvuru kodu 

girerek güncelleme sayfasından güncelleyebilirler. 

YGS İlk Prova ve YGS Son Prova Başvuru Ekranı Açıldı 

http://trabzonarge.meb.gov.tr/www/bilisim-teknolojileri-rehber-ogretmenlerine-ab-proje-hazirlama-teknikleri-kursu/icerik/100
http://trabzonarge.meb.gov.tr/www/bilisim-teknolojileri-rehber-ogretmenlerine-ab-proje-hazirlama-teknikleri-kursu/icerik/100
http://trabzonarge.meb.gov.tr/www/e-twinning-calismalari/icerik/101


    Müdürlüğümüzün yürüttüğü Üniversiteye Yolculuk projesi kap-

samında düzenlenen “Kariyer Günleri: Geleceğimi Planlıyorum” 

adlı faaliyet  19-22.12.2016 tarihlerinde gerçekleştirildi. Dört gün 

boyunca sekiz oturumda gerçekleşen panellerin genel çerçevesinde 

11 ve 12. Sınıf öğrencilerinin sınav kaygısını gidermek, motivas-

yonlarını artırmak, kendilerine doğru ve ulaşılabilir hedefler koy-

malarını sağlamak, kendisini ve meslekleri daha iyi tanımasını, 

mesleğe yönelimini sağlayıp “kendi hayatlarının öznesi olmalarına 

katkıda bulunmak” hedeflendi. 

    Faaliyetin ilk günü 

19.12.2016 tarihinde Beşikdüzü 

İlçe MEM ev sahipliğin-

de  Beşikdüzü Halk Eğitim 

Merkezi’nde Beşikdüzü, Ton-

ya, Vakfıkebir ve Şalpazarı ilçelerinden katılan 430 öğrenci, 

   20.12.2016 tarihinde Akçaabat  İlçe MEM ev sahipliğinde  Ak-

çaabat Şehit Samet USLU Kız Anadolu İmam Hatip Lise-

si’nde  Akçaabat, Düzköy ve Çarşıbaşı ilçelerinden katılan 840 

öğrenci, 

   21.12.2016 tarihinde Arsin İlçe MEM ev sahipliğinde  Arsin 

Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü’nde Arsin, Araklı, Yomra, 

Maçka ilçelerinden katılan 340 öğrenci, 

   22.12.2016 tarihinde ise Sürmene İlçe MEM ev sahipliğinde 

Sürmene Halk Eğitim Merkezi’nde Sürmene, Çaykara, Of, Hayrat, 

Köprübaşı ve Dernekpazarı ilçelerinden katılan 320 sayısal, eşit 

ağırlık ve sözel alanlarında öğrenci ağırlandı. 

   Panel genelinde tüm ilçelerimizden  toplamda 1930 son sınıf ve 

11. sınıf öğrencisine ulaşıldı. 

   Dört gün süren panellerin  eşit ağırlık ve sözel bölümlere  yöne-

lik oturumlarında  İktisadi ve İdari Bilimler,  Hukuk, Tarih, Sosyo-

5. Kariyer Günleri : Geleceğimi Planlıyorum Etkinliği 

Gerçekleştirildi. 
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loji, PDR, İletişim ve Radyo-

Televizyon alanlarında, sayısal 

bölümlere yönelik oturumların-

da  ise tıp hekimliği, eczacı-

lık,  diş hekimliği, elektrik ve 

elektronik mühendisliği, inşaat 

mühendisliği ve mimarlık şeklindeki meslek gruplarının; akademik 

boyutu, istihdam şartları, mesleğin özel ve iş yaşamına yansımaları 

üzerine tanıtımlar yapıldı. Faaliyet kapsamında gerçekleştirilen sekiz 

panel oturumunda, belirtilen meslek türlerinde Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Öğretim Üyeleri, STK ve bazı kamu kurumlarından 

katılan  toplamda 28 akademis-

yen ve meslek sahibi mesleki 

alanlarında öğrencileri aydın-

lattı. 

   Kariyer Günleri: Geleceğimi 

Planlıyorum faaliyetinin  ikinci etabı, 18 İlçenin Anadolu ve İHL 

türünde liselerin sayısal ve eşit ağırlık-sözel alanda öğrenim gören 

son sınıf öğrencileri ile 26-30.12.2016 tarihleri arasında yapı-

lan Fakülte Ziyaretleri ile devam etti. Belirtilen tarihlerde tüm  ilçe-

lerden sayısal,  eşit ağırlık ve sözel alanlarında öğrenim gören son 

sınıf öğrencilerinin yoğunluğuna göre oluşturulan   60 kişilik farklı 

öğrenci  grupları  ile toplamda 600 öğrencinin hareketliliği sağlandı. 

Beş gün süren  fakülte gezilerinde sayısal alanda eczacılık fakültesi, 

tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, bazı mühendislik fakülteleri, 

AB Proje Hazırlama Teknikleri Kursu ve KA1 

Başvuru Formu Atölye Çalışması Yapıldı 

   Erasmus+ programı kap-

samında ilimizde görevli 

proje hazırlamak isteyen 

öğretmenlerimize yönelik 

Araklı ilçemize AB Proje 

Hazırlama Teknikleri Kursu ve KA1 başvuru formu atölye çalış-

ması gerçekleştirildi. 26-27.12.2016 tarihleri arasında yapılan  

atölye çalışmalarında öğretmenler tarafından başvuru formu dol-

duruldu. 

    Atölye çalışmasına katılan öğretmenlerimiz çalışmada öncelikle 

bir başvuru döneminde başvuru süreci ile ilgili tüm aşamaları uy-

gulamalı olarak gerçekleştirme imkanı buldular. Her bir katılımcı, 

okulu adına bir proje teklif çağrısına nasıl katılabileceği, başvuru 

formunu nasıl doldurabileceği kursta yaparak ve yaşayarak öğren-

di. 

AB Proje Hazırlama Teknikleri Kursu Verildi. 

   Erasmus+ programı kapsamında ilimizde görevli proje hazırla-

mak isteyen öğretmenlerimize yönelik 20160610403 numaralı AB 

Proje Hazırlama Teknikleri Kursu Zübeyde Hanım Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesinde 05-09.12.2016 tarihleri arasında ger-

çekleştirildi. 

    Kurs kapsamında yer 

alan çalışmalarda öncelikle 

bir başvuru döneminde 

başvuru süreci ile ilgili tüm 

aşamalar uygulamalı olarak 

gerçekleştirme imkânı buldular. Her bir katılımcının okulu adına 

bir proje teklif çağrısına nasıl katılabileceği başvuru formunu nasıl 

doldurabileceği kursta yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı bul-

dular. 

Her Okulun Projesi Olsun Projesi İçin Başvuru 

Süreci Başladı. 

 Her Okulun Projesi Olsun (HOPO) projesi kapsamında 

Kasım ayında bilgilendirme seminerleri verilmişti. Bu kapsamda 

proje yapan okullarımız web sitemizde yayınlanan yönergeye göre 

başvuru formunu doldurup birimimiz e-mail adresine gönderilmek-

tedir. 


