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      Erasmus+ Programı kapsamında Müdürlüğümüzün yü-
rüttüğü “Eğitimde Yenilikçi Öğretim Yöntemleri; Proje Ta-
banlı Öğrenme ve Ters Yüz Edilmiş Sınıflar” isimli Erasmus+ 
KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Projesi kapsamında 
yaygınlaştırma çalışmalarına “Web 2.0 Araçları”  konulu 
hizmet içi eğitim kursuyla devam etmekteyiz. 5 gün süren 
hizmet içi eğitim kursuna, Trabzon Yomra Fen Lisesindeki 
farklı branşlardan 20  öğretmenimiz  katılım gösterdiler. 
Trabzon Yomra Fen Lisesinde verilen eğitimin sonunda, 
öğretmenlerimiz 20 farklı Web 2.0 aracı öğrenerek, sınıfla-
rında teknolojiyi 
daha fazla kul-
lanma konusun-
da bilgi edinme 
fırsatı yakaladı-
lar.  

WEB 2.0 ARAÇLARI KURSUNUN İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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KÜNYE: Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi aylık bilgilendirme 

broşürüdür.  

Sorumlu : Ar-Ge Şube Müdürü Mesut KAŞ 

GELECEK İÇİN ARGE PROJESİ 

      Amacı gençlere “Sen de Yapabilirsin ve Yapmalısın” 
fikrini aşılamak ve Türkiye’de yapılan Ar-Ge çalışmaları-
nı yerinde incelemek olan “Gelecek İçin Ar-Ge” projesi 
kapsamında, faaliyet alanında dünyada ilk üç firma ara-
sında yer alan ve devlet tarafından silikon vadisine gön-
derilen yegâne teknoloji şirketi olan SANLAB’ın kurucu-
su SALİH KÜKREK, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
Ar-Ge Biriminin davetlisi olarak Trabzon'a geldi. 
      İlk olarak İl Milli Eğitim Müdürümüz Hızır AKTAŞ'ı 
sonrasında ise Trabzon Valimiz Yücel YAVUZ'u maka-
mında ziyaret eden Salih KÜKREK, daha sonra 
“Teknoloji Girişimciliği Tecrübe Paylaşımı” toplantıların-
da öğrenci, öğretmen ve idareciler ile bir araya geldi. 
      Proje kapsamında 2018 yılında tüm ilçelerde tecrü-
be paylaşım toplantıları yapılması, İstanbul ve Kocae-
li’de faaliyet gösteren teknoloji firmalarına Ar-Ge gezi-
leri düzenlenmesi planlanmaktadır. 

Duvarsız Okullar Projemizin Yunanistan Hareketliliği 

Gerçekleştirildi 

      Müdürlüğümüzün koordinesinde yürütülen Erasmus+ 
KA201 “School Without Walls” (Duvarsız Okullar) isimli pro-
jemizin proje ortakları ile yapılan proje faaliyetlerinin görü-
şüldüğü toplantı 02-06 Kasım 2017 tarihleri arasında Yuna-
nistan’ın Komotini(Gümülcine) şehrinde gerçekleştirildi. 
Doğu Makedonya ve  Trakya  Bölge Eğitim Müdürlüğünün  
ev sahipliği yaptığı toplantıya Müdürlüğümüz  ve proje ye-
rel ortaklarımız olan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
ve Ortahisar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 6 
katılımcının yanı sıra yurt dışı ortaklarımız Polonya ve Ro-
manya’dan 10 (on)  kişi olmak üzere toplam 16 (on altı) kişi 
katıldı. Toplantıda projenin gerçekleştirilen faaliyetlerin 

değerlendirme 
çalışmaların yanı 
sıra proje çıktıları 
olan öğretmen 
ders planları, yeni-
likçi öğrenme ma-
teryalleri ve iyi 

örnekler kitapçıklarının taslak çalışmaları paylaşıldı.  

 



YKS SON PROVA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

      Valiliğimiz himayesinde 30 Aralık 
2014´te KTÜ ve Müdürlüğümüz ara-
sında imzalanan protokol gereği yü-
rütülen ve bu yıl 4.sü yapılacak 
olan "Üniversiteye Yolculuk Proje-
si" kapsamında, 12-13 Mayıs 2018 
tarihinde sorularını 53 öğretmen ve 
10 akademisyenin hazırlayacağı bire-
bir ÖSYM formatında Birinci Oturum 
(TYT), İkinci Oturum ve Yabancı Dil 
Oturumu olmak üzere 3 oturumu da 

yapacağımız özgün bir deneme sınavı YKS Son Pro-
va yapılması planlanmaktadır. Bu deneme sınavı için “YKS 
Soru Hazırlama Komisyonları” bilgilendirme toplantısı yapıl-
dı. 

KARİYER GÜNLERİ  
ÜNİVERSİTE GEZİLERİ & ÖĞRENCİ BULUŞMALARI 

gulaması ile öğrencile-
rimize farklı bir reh-
berlik faaliyeti düzen-
ledik. Düzenlediğimiz 
bu faaliyette üniversite 
öğrencileri deneyimle-
rini, çalışma stillerini, 
hayat hikayelerini, üniversitede katılmış oldukları proje ve 
yarışmaları, okumuş oldukları bölümlerin imkanlarını ve 
geleceğe dair planlarını anlattılar. Öğrencilerimizin sınıfları-
na yarım saatlik döngüler içinde dönüşümlü olarak farklı 
bölümlerdeki öğrencilerin girmesiyle sınıf içinde samimi bir 
ortam oluşmasını ve öğrencilerimizin akıllarındaki soru işa-
retlerinin giderilmesini bir nebze olsun sağladığımızı düşü-
nüyoruz. Öğrenci – Öğrenci Buluşmaları Projemizin dönüt-
lerinin alınmasıyla ilgili okul rehberlik servisleriyle işbirliği 
yapılarak konuyla ilgili raporlar hazırlanacak ve gerekli de-
ğerlendirmeler yapılarak ilerleyen aşamaların planlanması-
na başlanacaktır. 

      Üniversiteye Yolculuk 
projesi altında Trabzon İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Karadeniz Teknik Üni-
versitesi işbirliğinde yü-
rütülen Kariyer Günleri-
nin 6.sı bu yıl 18 ilçenin 

katılımıyla 04-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu 
proje ile öğrencilerimiz gelecekteki mesleklerini yaparken 
karşılaşacakları durumları yerinde görerek onları nasıl bir iş 
hayatının beklediğini öğrenme şansına sahip oldular. Ayrıca 
üniversitedeki akademisyenlerle birebir iletişime geçerek 
eğitim süreci, mesleğin geleceği ve mesleğin gerektirdikleri 
gibi konular hakkında sorularla merak ettikleri konulara 
cevap aldılar.  
      Bu kapsamda bu yıl 18 ilçeden 1.000’e yakın öğrencimi-
zin kariyer günlerine katılımını sağladık. Programımızın ilk 
haftasında eşit ağırlık ve sözel bölümlerinde Hukuk Fakülte-
si, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve 
Eğitim Fakültesi gezildi. İkinci hafta sayısal bölümlerinde 
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, 
Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendis-
liği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühen-
disliği bölümleri gezildi. Öğrencilerimiz bu gezilerde dersle-
re ve laboratuvarlara girerek derslerin nasıl işlendiğini ve 
üniversite ortamının nasıl olduğunu yerinde görerek öğren-
diler. Fakülte gezilerinin ardından öğrencilerimiz Kanuni 
Kampüsünde bulunan Faik Ahmet Barutçu kütüphanesini 
uzman kütüphaneciler eşliğinde gezerek buradan nasıl fay-
dalanacaklarını öğrendiler. Fakülte ziyaretleri esnasında 
öğle vakitlerinde öğrencilerimize sunulan ikramlar ve son-
rasında toplu fotoğraf çekimleriyle öğrencilerimizin tanış-
ması ve kaynaşması sağlanmış oldu.  
      Okullarımızdaki ortaöğretim öğrencileriyle protokol 
ortağımız Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin okul-
larda bir araya gelerek abi kardeş ilişkisi kurmalarını ve in-
formal bir ortamda öğrencilerimizin merak ettiklerini sor-
malarını, bölümleri tanımalarını sağlamak amacıyla 3 pilot 
okulda başlattığımız “Öğrenci – Öğrenci Buluşmaları”  uy-

      22 Kasım 2017 tarihinde Trabzon İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu 
Vakfı arasında imzalanan protokol ile 
yürürlüğe giren “Eğitimin Yıldızları – 

HOPO” Proje Yarışması ile eğitimin paydaşları olan okul, 
öğrenci, öğretmen, veli ve eğitim camiası dışından olup 
eğitime gönül vermiş kişi veya kurumların tamamı için 
ödüllendirilerek teşvik edilmesi planlanmış, böylece okul-
larda eğitim öğretim kalitesini arttırmak ve ilimizin gelişimi-
ne katkıda bulunmak hedeflenmiştir. 

      5'i ana kategori 3'ü özel kategori olmak üzere 8 farklı 
kategoride ödüllendirerek teşvik etmenin amaçlandığı pro-
jede kategoriler, bilim, kültür ve sanat, spor ve sağlıklı ya-
şam, değerler eğitimi (sosyal sorumluluk), eğitimde tekno-
loji kullanımı, yılın duyarlı velisi, yılın duyarlı öğrencisi, jüri 
özel ödülü şeklindedir. Projeler Ön değerlendirme, içerik 
değerlendirmesi ve saha değerlendirmesi olmak üzere 3 
aşamalı bir değerlendirme sistemine tabi tutulduktan sonra 
dereceye girenler 9 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak ödül 
töreni ile ödüllerini alacaklar. 

EĞİTİMİN YILDIZLARI-HOPO BAŞVURULARI BAŞLADI 

TÜBİTAK BİLİM FUARLARINA KATILIMDA BÜYÜK ARTIŞ 

      TÜBİTAK, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere yö-
nelik kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üze-
rine araştırma yapabilmek, araştırmalarının sonuçlarını 
sergileyebilmek, eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam 
oluşturabilmek amacıyla 4006 bilim fuarları düzenliyor. Bu 
fuarlarda öğrencilere üretebilmenin heyecanını, ürettiğini 
başkalarıyla paylaşmanın coşkusunu ve bunların kendisinde 
oluşturduğu özgüven duygusunu yaşatmayı amaçlıyor. 
      Bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak son yıl-
larda ciddi artış yapan Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
TÜBİTAK bilim fuarlarına geçtiğimiz yıl 59 okulla katılırken, 
bu yıl yaklaşık %70 artışla 97 okulla fuarlara katılacak. Ni-
san-Haziran 2018 tarihlerinde sergilenecek bilim fuarları 
Trabzon’un tüm ilçelerinde yapılacak. Hayrat, Köprübaşı, 
Dernekpazarı ilçeleri ise bu yıl ilk defa bilim fuarlarına ev 
sahipliği yapacaklardır. 


