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Hızır AKTAŞ
Milli Eğitim Müdürü
Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, Sayın Bakanımızın bizlerle paylaştığı ve sadece eğitim
camiamızda değil, toplumun tüm katmanlarında büyük karşılık bulan “2023 Eğitim Vizyonu” yeni bir başlangıcı,
yeni bir heyecanı ve oluşumu ifade etmektedir.
Zengin bir medeniyet birikimini temsil eden, dünyada ve münhasıran coğrafyasında liderlik libasını
giyinmiş, genç ve dinamik nüfusa sahip, geleceğe dair idealleri ve iddiaları olan ülkemizin hedeflerine ulaşması,
nesillerini nitelikli bir eğitim-öğretim sistemiyle buluşturmasına bağlıdır.
Kaliteli eğitim-öğretim ise öğrencilerin zihni gelişimlerini kolaylaştırmaktan, onlara ufuk kazandırmaktan,
manevi yönlerini güçlendirmekten geçmektedir.
Bizler, Trabzon olarak “2023 Eğitim Vizyon Belgesi”ni yakinen inceleyip, felsefesini ve şifrelerini
çözerek, tüm birimlerimizce eşgüdümlü bir şekilde, Bakanlığımızın öngördüğü yol haritası doğrultusunda
çalışmalarımıza devam etmekte; yavrularımızı yeni dünya koşullarına, yeni bir anlayışla hazırlamanın gayreti
içerisindeyiz.
Çocuklarımızı, sadece akademik bilgi ve becerilerle donatmıyor aynı zamanda medeniyetimizin kavi ve
kadim değerleriyle de bezeyip mükellef bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda yerel, ulusal ve küresel
düzeyde birçok projemiz uygulanmaya devam etmekte, tecrübeli ve dinamik AR-GE birimimiz tarafından
ilimizdeki tüm öğretmenler ve öğrencilerimizle fikir paylaşımı yapılarak yenileri üretilmektedir.
Bir yandan da Kodlama Eğitimi Merkezimizde, geleceğin endüstrisine yön verecek yazılım, bilişim ve
uzay mühendislerini küçük yaşta keşfedip yetiştirmekte, onlara büyük bir mana yükleyip mesai harcamaktayız.
Türkiye Cumhuriyeti devletinin seksen bir ilinden biri olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yapmaya
çalışıp adil, insan merkezli, öğretmen temelli, kavramda evrensel, uygulamada yerli, esnek, beceri ve görgü
odaklı, hesap verebilir, sürdürülebilir bir şekilde, ülkemize en büyük katma değeri sağlama ve Bakanlığımızı en
iyi biçimde temsil etme azmi içerisinde ter döküyoruz.
Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda AR-GE birimimizin etkinliklerini bütün ortaklarımızla
paylaşmaya devam edeceğiz. Bu tanıtım kitapçığımızda Müdürlüğümüzce yürütülen, bu sene ilk defa uygulanan
projeler, eğitimde örnek uygulamalar, stratejik planlama çalışmaları, ulusal projeler, TÜBİTAK projeleri, AB
projeleri ve yerel projelere ilişkin paylaşımları göreceksiniz. Bu vesileyle çalışmalarımıza katkı sunan tüm
ekibimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.
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Mesut KAŞ
Milli Eğitim Şube Müdürü
Her şeyin hızla geliştiği günümüzde, eğitim anlayışı da değişmekte ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri
bünyesinde kurulan Ar-Ge Birimleri de eğitimin Ar-Ge’sini yapmakta ve bunun yolunu araştırıp, bu amaç
doğrultusunda projeler geliştiren birimlerdir.

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi olarak yaptığımız çalışmaların, ürettiğimiz projelerin
beceri ve görgü odaklı kısımları mahalli olabilmekle birlikte, tüm projelerimiz, kavramda evrensel, uygulamada
ise Trabzon orijinli ve yerlidir.
Yaptığımız tüm çalışmalara, ürettiğimiz projelere, öncelikle okulları ve öğretmenleri sürece dâhil ederek,
gerekirse ikna ederek başladık. Çünkü temel amacımız, Bakanlığımız 2023 eğitim vizyonunda da belirtildiği
üzere “çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı,
kültüre meraklı nitelikli ahlaklı bireyler yetiştirmektir.
Bunun yegâne yolu da eğitimin dört temel unsuru, öğrenci- ebeveyn-öğretmen- okuldan ve bu unsurların
birlikteliğinden geçmektedir. Bu birlikteliği sağlayacak olan da öğretmenin gönüllüğü, özverisi, fedakârlığıdır.
Çünkü bir eğitim sistemi, özellikle okul ve öğretmen omuzları üzerinde kurulur, kurgulanır, onların niteliğini
aşamaz. Bu yüzden öğretmenin niteliğini, okullarımızın performansını artırmak, çalışmalarımızın ana
omurgasıdır. Yürüttüğümüz tüm projelerde onları baş aktör yaptık. #SadeceHeyecanıOlanlarÜretir sloganıyla
gençliğimiz için, geleciğimiz için üretmelerini istedik. Eğitim şehri Trabzon’un, ürettiği başardığı ve yetiştirdiği
ile geldiğimiz nokta ortadadır.
Ar-ge Birimi olarak ürettiğimiz projelerimizle, yaptığımız diğer çalışmalarımızla, okullarımıza kattığımız
heyecanla, Bakanlığımız eğitim vizyonu doğrultusunda hedefler koyduk. Milli Eğitim Müdürümüzün şahsında
Müdürlüğümüzün riyasetinde bu hedeflere ulaşma noktasındaki gayretimizin, Ar-Ge Birimi ekibimizle ve
okullarımızla birlikte artacağını belirtmek isterim.
Hep dediğimiz gibi yine diyoruz ki #SadeceHeyecanıOlanlarÜretir.
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Ar-Ge Nedir?

Eğitim, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya
mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, bilgiye dayalı sistematik olarak
yeni projeler üretebilmek, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları
geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalar olarak tanımlanmaktadır.
AR-GE, kişinin, toplumun ve kültürün bilgi birikimini artırmak ve bu birikimin yeni
uygulamalara yol açması amacıyla sistematik bir temele dayalı yapılan yaratıcı işleri
kapsar.
Temel Araştırma: spesifik bir uygulama veya kullanım olmadan, araştırılan konunun
temeli ve gözlemlenen gerçeklerine dair yeni bilgi kazanılması için yapılan deneysel veya
teorik çalışmadır.
Uygulamalı Araştırma: yeni bilgi kazanılması için yapılan özgün araştırmadır. Fakat bu
temel araştırmadan farklı olarak, spesifik bir pratik uygulamaya veya amaca yöneliktir.
Deneysel Gelişim: yeni malzeme, ürün ve araçların üretimine; yeni işlemlerin,
sistemlerin, hizmetlerin kurulmasına veya hâlihazırda üretilmiş veya kurulmuş olanların
geliştirilmesine yönelik, mevcut bilgiye dayalı sistematik çalışmasıdır.
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BÜLTEN DÖNEMİ İYİ ÖRNEKLER
Bu bölümde okullarımızda gerçekleştirilen örnek çalışmalardan biri yer almaktadır.
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Eğitimde İyi Örnekler 2019
2019 yılı itibariyle İlimizde 8. kez
düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler
paylaşımında, komisyonlarca belirlenen
çalışmaların
sunumlar
halinde
katılımcılara
tanıtılması,
uygulama
atölyeleri ile katılımcıların yaparak ve
yaşayarak
öğrenme
ortamlarını
deneyimlemeleri ve sergi çalışmaları
olmak üzere uygulamalar içermektedir.
Paylaşımda
bulunacak
çalışmaların
seçiminde alanında uzman kişilerden oluşan komisyonlar marifeti ile bilimsellik, amaca uygunluk,
anlaşılırlık, hedef grubun sürece katılımı, farklı gruplarla iş birliği, özgünlük, uygulanabilirlik gibi
değerlendirme ölçütleri olarak kullanılmaktadır.

Eğitimde İyi Örnekler Trabzon 2019 Paylaşımı, paylaşıma yapılan başvuruların birbirleriyle
rekabet ettiği ya da başvuruların iyiden kötüye doğru sıralandığı bir yarışma olmayıp eğitim
personelimizin geliştirdikleri örnekleri birbirleriyle paylaşmalarına ve model teşkil etmelerine
imkân sağlayan bir ortam oluşturmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda geliştirilen seçme araçları ile
paylaşımda sunulacak kaliteli örneklerin seçilmesi, paylaşıma açılan örnekler ile katılımcıların
öğrenme fırsatlarını geliştirmesi amaçlamaktadır. Başvurusu yapılan iyi örneklerin sadece
paylaşımda sunulmak üzere geliştirilmesi değil; eğitim sürecine yeni bir katkı sunmak, gelişim
sağlamak gibi amaçlar için geliştirilmesi ve paylaşılması önemsenmektedir.

Bu kapsamda;
•

İyi örnekleri paylaşıma açmak ve yaygınlaştırmak,

•

Kurumlarımızın, eğitim öğretim faaliyetleri sürecinde iyi örnekler ortaya koyabilmeleri
doğrultusunda motive edilmelerini sağlamak,

•

Farklı ve yeni uygulamaları ortaya çıkararak, insan kaynaklarından maksimum düzeyde
istifade edilmesi yoluyla kamu kaynaklarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlamak,

•

İyi örneklerin, ilimizde ve ülkemizde yerel, ulusal ve uluslararası programlara katılımlarını
teşvik ederek uygulamaların yaygınlaşmasının sağlaması hedeflenmiştir.
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Akçaabat Söğütlü Anaokulu
Araştırıyorum-Öğreniyorum-Paylaşıyorum
Bu projemizdeki amaç çocukların merak ve ilgi düzeylerini arttırmak, konularla alakalı bilimsel
araştırma süreçlerini keşfetmesini sağlamak ve çocukların sunum yapma yoluyla öz güven, sosyal
beceri ve dil gelişimi kapasitelerini arttırmaktır. Projemiz Söğütlü Anaokulu İyilik sınıfında
öğrenim gören 23 öğrenci ve velisi ile başlamış ve devam etmektedir. Proje kapsamında öncelikle
içinde çocukların henüz karşılaşmamış olabileceği kelimeler bulunan hikaye kitapları okunmuş ve
bu kelimelerden yola çıkılarak bir merak duvarı oluşturulmuştur. Çocuklar velileri ile birlikte
merak ettikleri konuları araştırarak bunlarla ilgili bir sunum hazırlamış, bunu arkadaşlarına
sunmaya devam etmektedirler. Bu süreç sonunda merak eden, merak ettiğini araştıran ve toplumun
karşısında kendisini ifade edebilen bireyler haline gelmeleri beklenmektedir.
Bu projenin sonucunda hedeflenen çocukların merak duygularının gelişmesi ve bunu merak ettiği
konular hakkında hangi yollar ile bilgi edinebileceklerini öğrendikleri görülmüştür. Bu kapsamda
aynı çocuklar ile tekrar anekdot kayıtları tutulmuş ve ilk tutulan anekdot kayıtları ile karşılaştırma
yapılmıştır
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Ortahisar Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu
AVRASYANIN GÖKKUŞAKLARI
Projemizdeki amaç işitme engelli öğrencilerimize şehrimizin kültürünü eğlenceli etkinliklerden
oluşan ürünleri derslerimizde kullanarak sunumlar yapıp kültürümüzle ilgili bilgileri daha kalıcı
hale getirerek taıtmak. Güvenli internet ve web 2 araçlarını işitme engelli öğrencilerimize tanıtmak
ve aktif bir şekilde bu araçları kullanarak bazen araştırma bazen etkinliklerde bu araçları
kullanmalarını sağlamak. Şehrimizin yemeklerini yapmak, türküsünü işaret diliyle söylemek,
turizmini, coğrafyasını tanımak ve tanıtmak. Öğrencilerimize paylaşmayı, birliktelik oluşturmayı
öğretebilmek. Okul veli iş birliğini artırmak. Öğretmenler arası işbirlikçi çalışmalar planlayarak
okulda sevgi ortamını artırmaktır. Projemiz sonucunda öğrencilerimizin sosyal becerileri gelişmiş,
web 2.0 alanında yeterlilikleri gelişmiştir.
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Araklı Merkez İlkokulu
Ailenle Öykünü Düşle, Sanal Oyunla Beynini Köreltme
Bu proje 21 yy’da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki internet ve oyun bağımlılığının çocuklar
ve aileleri üzerindeki sosyal, psikolojik, bedensel zararlarının sınıf içine yansıması sonucu
gerekçelendirilerek harekete geçilmiş bir çalışmadır. Amaç çocuklarda ve ailelerde oluşan sosyal
medya ve sanal oyun bağımlılığına ayrılan zamanı, beraber üretime, düşünmeye, y kuşağı olan
ailelerin z kuşağı olan çocuklarını tanımalarını sağlamaya yöneltecek beceriler geliştirmektir.
Bunun için ailelere 10 sözcük ve bir defter verilmiştir. Yuvanın önemi için metafor olarak kuş
evleri
kullanılmıştır. Aileler birer haftalık periyotlarla çocukları ile birlikte bir öykü yazmaları
istenmiştir.7 günü çocuğu yazmış,7 gün sonra çocuğun hikaye örgüsünün devamını 7 gün aile
getirmiştir. Bu birey anne, baba, abla, abi olabilecektir. Hikayeler resimlidir. Görsel ifade çocuklar
için önemli ve önemli ipucudur. Hikayeler rehber öğretmen eşliğinde velilerle değerlendirilmiş ve
çocukların, ilgi, yetenek, korku, geleceğe dair hayalleri buradan yakalanmıştır. Anneler, babalar
hayretler içinde kalmış . Yazmakta zorlanan veliler çocuklardan büyük beklentiler konusunda
kendilerini sorgulamıştır.%80 oranında telefon ve oyundan uzak kalabildiklerini söylemişlerdir.
Kuş evleri çay bahçelerine asılmış ve üretimin, doğanın her türlü sanal oyundan daha kıymetli
olduğunu anlamışlar. Sıcak yuvanın bilgisayardan önemli olduğunu kitaplarının arasına yaptıkları
ayraçlara yazmışlardır. Kitaplarını okuyun, çocuk ve annelerin ortak olarak yazdığı. Çok
eğleneceksiniz...Siz de yapmak isteyeceksiniz. Emin olun...
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Düzköy Düzalan İlkokulu
Annemle Bir Etkinlik, Okulumla Bin Etkinlik
Düzköy İlçesi’ndeki öğrencilerde sosyal hayat kısıtlılığı ve kaliteli vakit yetersizliğinin önüne
geçmek, anneleri yapılacak etkinliklere dahil ederek öğretmen-öğrenci -veli sac ayağını
güçlendirmek ve veli- okul ilişkilerini sağlamlaştırmak için yapılan projemizde birçok sanat
alanına ve faaliyete yönelik etkinlikler yapılmış, okulumuzdaki nihai faydalanıcıları da içinde
olmak üzere belirli bir yaş sınırında kalmayıp, tüm yaş aralığındaki katılımcıları içine almıştır.
Projemiz yaparak-yaşayarak öğrenmeyi sağlamanın yanı sıra, içinde aktif öğrenmeyi barındıran,
öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirerek sınırlı bir eğitimi değil, yaşam boyu öğrenmeyi amaçlayan
ve uygulamaya döken, bu yönüyle de her okulda uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği mümkün
olan bir projedir.
Okulumuzda 100 öğrenci ile sanatsal faaliyetlere katılım anketi düzenlenmiş ve öğrencilerin okul
dışı faaliyetleri ne kadar gerçekleştirdiği incelenmiştir. Bunlarla birlikte yapılan anket analizlerine
göre okulumuzdaki öğrenci ve velilerimizin, okulumuzda düzenlenecek sosyal ve kültürel
faaliyetlere katılması konusunda bir ihtiyaç duyulmuş, projemiz bu gerekçe ile oluşturulmuştur.
Projemiz süresince sinema, tiyatro, müze gezileri, fotoğraf yarışması ile okul dışı faaliyetler,
hikaye önlüğü, abeslank maket ev, tuval boyama, ahşap boyama, kahvaltı etkinliği, aile
seminerleri, kukla çalışması, şiir okuma yarışması, kumaş çanta boyama etkinliği ve eğitsel oyun
yarışları ile okul içi faaliyetler düzenlenmiştir.
Tüm çalışmalar yapılırken, projemizin yaygınlaştırılması için yerel basında ve okul web sitesinde
faaliyetlerle ilgili haberlere yer verilmiş, velilerle bir whatsApp grubu kurulmuş, projemize ait
facebook ve instagram sayfaları açılmış, ilçemizin tüm okullarının panolarında projemizin afişine
yer verilmiştir.
Yapılan tüm etkinliklerde hedefler gerçekleştirilmiş, anneler etkinliklere aktif olarak dahil edilmiş,
annelerin çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirmeleri imkan tanınmış, okul-veli-öğrenci sacayagı
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Akçaabat Salacık İlkokulu
Kültür Neferleri
Akademik başarısı yüksek olmasına rağmen kültürel değerlerden yoksun, geçmişiyle bağını
koparmış, teknoloji bağımlısı olmuş, hem kültürel hem duygusal yozlaşma içine girmiş bireylerin
insanlığa ve ülkemize verdiği zararların son zamanlarda artış göstermesi; ülkemizin ve insanlığın
geleceği açısından tedirgin edici boyutlara ulaşması gerekçesiyle “Kültür Neferleri” projesine
başlandı.
Projeyle tarih bilinci olan, gelenek-göreneklerine bağlı, okuyan, yorumlayan, geçmişten aldığı
güçle geleceğini tesis eden, vatan-millet-ecdat sevgisiyle dolu, “Kültürlü insan nasıl olmalı?”
sorusunun cevabını kendinde bulan bireyler yetiştirmek amaçlandı. Bu amaca ulaşmak için eğitim
öğretim yılı 8 aya ayrılıp her ay, tarihimiz ve kültürümüzdeki önemli olaylar ve şahsiyetler göz
önünde bulundurularak “ Ecdadımız Sınıflarda, Atamızın İzinde, Ne Olursan Ol Yine Gel, Trabzon
Muhafızları, Yaşayalım-Yaşatalım, Bir Hilal Uğruna, Rotamız Amasya, 11 Ayın Sultanı” diye
isimlendirildi. Bu aylarda 110 kişiden oluşan ilkokul-ortaokul öğrencileriyle çeşitli faaliyetler
düzenlendi.
Dersliklere Türk büyüklerinin ismini verip Türk büyükleriyle ilgili pano ve sunum yarışması
düzenlenmesi, Atatürk Köşkü’nün, Trabzon’daki çeşitli müzelerin ve tarihi yerlerin gezilmesi,
yöremizdeki el sanatlarının yapıldığı yerlerin gezilmesi, kitap okuma yarışmalarının düzenlenmesi,
resim ve fotoğraf sergilerinin gezilmesi, Giresun-Samsun ve Amasya’ya gezi yapılması, okulda
eski Ramazan etkinliklerinin yapılması gibi faaliyetlerle; yaşadığımız şehir ve yakın çevre
öğrencilerimize tanıtıldı, öğrencilere ecdat ve vatan sevgisi aşılandığı gözlendi, okuma alışkanlığı
ve sevgisi kazandırıldı. Gözlemlenen bu sonuçlar geleceğimize dair umutlarımızı artırdı. Kültürel
devamlılığın sağlanması açısından “KÜLTÜREL MİRASIMIZ GELECEĞE AYNAMIZ”
sloganımızda ifade ettiğimiz gibi öğrencilerimizin öğrendiklerini nesilden nesile aktarabileceği,
ileride vatanı için faydalı işler yapacak bireyler olarak
yetişmeleri uzun vadedeki olası yararlar olarak
belirtilebilir.
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Ortahisar Osman Altıntaş Ortaokulu
Bir Yastıkta Bin Yürek
Bu projenin amacı, yukarıda özellikleri
belirtilen ve projede yer alan otizmli bireylerin
sahip oldukları çeşitli yetersizlik durumlarını
iyileştirmeye çalışmak ve bu bireylerin
toplumla bütünleştirilmesi sürecine katkı
sağlamaktır.
Bu amaç doğrultusunda projenin alt
amaçları; Projeye katılan otizmli bireylerin;
sosyal etkileşimdeki yetersizlikler, dil ve
iletişim becerilerindeki yetersizlikler ve
takıntılı, sıra dışı davranış örüntüleri alanlarında
sahip oldukları yetersizliklerde gelişimler
sağlamak, projeye dahil olan gönüllü ortaokul
öğrencilerinde otizm farkındalığı sağlamak,
projeye katılan gönüllü öğretmen adaylarında otizm farkındalığı sağlamak, projenin
gerçekleştirildiği Trabzon şehrinde otizm farkındalığı sağlamak şeklinde sıralanabilir. Projenin
önemli misyonlarından biri olan “akran etkileşimi” nin sağlanabilmesi adına gönüllü öğrencilerin
bu projede yer alması oldukça önemsenmektedir.
Projenin ana amacı “Yastık vb.” ürünler ortaya koymamakla birlikte, süreç sonunda her biri
diğerinden farklı, başka eşi olmayan birçok sergi ziyaretçisi tarafından “muhteşem” bulunan
ürünler elde edilmiştir. Bununla birlikte projenin gerçekleştirildiği Trabzon ilinde yaşayan tüm
toplum bu projenin hedef kitlesi olarak nitelendirilebilir. Proje sonunda proje okulunda öğrenim
gören otizmli öğrencilerin takıntılı ve sıradışı davranışlarında ve duyusal hassasiyetlerinde azalma
olduğu gözlenmiştir. Proje, bir grup öğrenci ile
çeşitli ürünler ortaya çıkarmanın ötesinde bir
farkındalık kazandırma amacını gütmektedir.
Bu nedenle farklı seviyelerde gönüllülerle
çalışılmış ve yaygınlaştırma faaliyetlerine
özellikle önem verilmiştir. Bu proje, herhangi
bir alanda (resim, müzik spor vb.) herhangi bir
materyal veya araç gereç (farklı türde boyalar,
enstrümanlar, spor malzemeleri) kullanılarak
çeşitlendirilebilir ve genişletilebilir.Projenin,
bu projeyi takip eden ve sergi ziyaretinde
bulunan okul müdürleri ve farklı branşlardan
öğretmenlerle özel eğitim öğretmenlerine bu
konuda fikir vereceği düşünülmektedir. Farklı
branşlarda görev yapan öğretmenler, özel
eğitim öğretmenleri ile birlikte benzer projeler
yürütebilirler.

12

Trabzon İl MEM Ar-Ge Birimi

Temmuz-Aralık 2019 Dönemi

Sayı : 12

Beşikdüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
CNC Atölyesi Kardeşimin Hediyesi
CNC Tezgahını kullanarak üretim yapmayı ve ürettiğini paylaşmayı hedefleyen projemiz çıkış
noktası olarak kendisine organik oyuncak konusunu seçmiştir. Günümüzdeki oyuncakların
birçoğunda zararlı kimyasal maddeler kullanıldığından projemiz bu konudaki eksikliğin yine
üretimle çözüleceğine inanmış ve kurum bünyesinde oluşturduğu proje ekibiyle en azından mahalli
düzeyse bu konuya dikkat çekmek istemiştir. CNC tezgahları artık üretimin değişmez bir parçası
konumuna gelmiştir. Günümüzde çeşitli boyutlardaki CNC tezgahlarıyla fabrikalar üretim
yapmaya başlamış bu da fabrikalardaki insan gücünün gün geçtikçe azalmasına yol açmıştır.
Kalifiye insan ihtiyacı ise her geçen gün artmaktadır. Projemiz de işte bu 2 ihtiyaç üzerine
kurulmuştur: Üretim ve Sağlık. Projemiz kapsamında öğrencilerimiz derslerinde öğrendikleri
bilgileri somutlaştırma imkanını bulmuş ve ürettiklerini de paylaşarak üretmenin hazzını
yaşamışlardır. Öğrencilerimiz tamamen kendi tasarladıkları organik oyuncakları daha sağlıklı
oyuncaklara ulaşmaları için okul öncesi kurumlarla paylaşmışlardır. 6 ay süren projemizin
esnasında öğrencilerimiz öncelikle bilgisayar üzerinde çizimler yaparak oyuncaklarını tasarlamış
daha sonra ise tasarladıkları oyuncakları CNC tezgahında üretmişlerdir. Öğrencilerimiz yaparakyaşayarak öğrenme felsefesini tam manasıyla uygulamışlardır. Projemizin 3 hedef kitlesi vardır. 1Üretimin başındaki 15-18 yaş aralığındaki öğrencilerimiz 2- 3-6 yaş aralığındaki okul öncesi
öğrencileri ve 3- Projenin devamlılığını sağlayacak olan 12-15 yaş aralığındaki ortaokul
öğrencileri.Bu sene ilk adımını attığımız projemizi uzun yıllar devam ettirerek kurum bünyesinde
şirketleşmesi ve kendi sermayesini oluşturarak etki alanını her geçen yıl daha da arttırması
hedeflenmektedir.
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STRATEJİK PLANLAMA ÇALİŞMALARİ
Bu bölümde Stratejik Planla ilgili yaptığımız çalışmalar yer almaktadır.
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Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Plan Çalışmaları

Stratejik yönetim ve planlama yaklaşımını kamu yönetiminin temel unsurlarından biri haline
getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu kuruluşlarının geleceğe dönük
olarak stratejik planlarını hazırlamaları ve bütçelerini planda öngörülen misyon, vizyon, amaç ve
hedefleri ile uyumlu olacak biçimde performans programlarına dayalı olarak oluşturulması
gerektiği hükme bağlanmıştır.
Bakanlığımız için çok önemli olan 2023 Vizyon belgesi doğrultusunda hazırlanan 2019-2023
Stratejik Planı çalışmaları kapsamında Türkiye genelinde seçilen 5 pilot il (Ankara, İstanbul, İzmir,
Trabzon, Kahramanmaraş) arasında yer aldık. Bunun yanında Mersin’de gerçekleştirilen İzleme ve
Değerlendirme Semineri ile Afyonda

düzenlenen çalıştaya

katılarak İl Milli Eğitim

Müdürlüğümüzün Stratejik Planını tamamladık.
İl içinde tam bir uyum olması ve planların birbirlerini desteklemesi için daha öncesinde
3 haftalık bir çalışma kapsamında hazırlanan İlçe Stratejik Planlarında son düzenlemelerin
yapılması için 18 ilçenin ekipleri toplanarak önce ilçe planları, ardından tüm okul ve kurumlarımız

için hazırlanmış olan 2019-2023 Stratejik Planlarının incelenmesi ile ilimizdeki tüm eğitim
kurumlarının stratejik planları Bakanlığımızın 2019-2023 Stratejik Planı ve Vizyon 2023 belgesi
hedefleri doğrultusunda hazır hale getirilmiştir.
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AB PRÖJELERİ
Bu bölümde AB Projeleri ile ilgili yaptığımız çalışmalar ve Yerel Projelerimizle İlgili Bilgiler
yer almaktadır.
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2019 Yılı Kabul Edilen Erasmus+ Projeleri

Sıra No Başvuran Kurum/Kuruluş Adı

Proje Adı

İlçesi

Saffet Cebi Mesleki Ve Teknik
Anadolu Lisesi
Arsin Organize Sanayi Bölgesi
MTAL

Trabzonlu Gençler Fiber Optik Altyapı
Araklı
Konusunda Uzmanlaşıyor
Makinede Teknoloji Kullanımı Stajı

Arsin

3

Beşikdüzü Anadolu Lisesi

Beşikdüzü

4

Akkese İlkokulu

5

Of Anadolu İmam Hatip Lisesi

Web 2 İle Eğlenceli Dersler
Ne Kurbanım Ne Zorbayım Akranımla
Bir Yoldayım
Her Şey Seninle Başlar

6

Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi

7

Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi

8

Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi

9

Prof İhsan Koz İlkokulu

Journalism As A Learning Tool
Ortahisar
No Water - No Life, No Water - No PeaOrtahisar
ce
Europrojects: Integrating Transnational
Student Research Projects Into The Up- Ortahisar
per Secondary Curriculum.
Healthy, Active Lifestyle
Ortahisar

10

Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi

Old Places- New Spaces

11

Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi

Around Cultures Sharing Heritage TreaOrtahisar
sures

1
2
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2019 Yılı Kabul Edilen Erasmus+ Projeleri

Sıra No

Başvuran Kurum/Kuruluş Adı

Proje Adı

İlçesi

12

Pelitli 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu We Are What We Eat

Ortahisar

13

Kanuni Anadolu Lisesi

Touching The Past To Reach The Future

Ortahisar

14

Bener Cordan Ortaokulu

Taking A Learning Journey On The Steam Ortahisar

15

Çukurçayır Ortaokulu Müdürlüğü

Yabancı Dil Eğitiminde Üç Yenilikçi YönOrtahisar
tem: Kısa Film, Drama, Clil (3in1)

16

Hasan Ali Yücel İlkokulu

Zorbaliktan Arkadaşlığa Uzanan Yol

Ortahisar

17

Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu

Çocuklar Susmasın Diye!

Ortahisar

Gencim Gelecek Benim

Ortahisar

18

Ortahisar İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü

19

Atatürk MTAL

Öğrenen Lider Öğretmenlerle Öğrenciler
Yeteneklerini Keşfediyor

Ortahisar

20

Zübeyde Hanım MTAL

Serebral Palsi'de Engelsiz Bir Yaşam İçin

Ortahisar

21

Sürmene Türk Telekom MTAL

Yelkenler Fora, Rotamız Avrupa

Sürmene

22

Salpazarı Ayten Yılmaz MTAL

Yaşlı Bakımında Kalite İçin Avrupa HareŞalpazarı
ketliliğiı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019 Yılı Proje Teklif
Çağrıları Döneminde Kabul Edilen Projeler

Sıra No İlçe

Okul

Proje Adı

1

Arsin

Arsin Anadolu Lisesi

Gençlik Fuat Sezgin İn İzinde Yürüyor.

2

Akçaabat

Akçaabat Mevlüt Selami Yardım
Ortaokulu

Emniyetli Kemer

3

Şalpazarı

Şalpazarı Çok Programlı Anadolu
Rengarenk Dokun Yaşama
Lisesi

4

Sürmene

5

Sürmene Yakup Kalafatoğlu
Ortaokulu

Hayatına Değer Kat Sağlığın İçin Kulaç
At!

Sürmene

Sürmene Cevher Özden MTAL

Hayata Dört Nala!

6

Düzköy

Düzköy Nazım Kayhan MTAL

Düzköy Kodlama Seferberliği (Kodlama
Karavanı)

7

Ortahisar

Ali Soylu AİHL

Büyük Çağ

8

Çaykara

Çaykara Çok Programlı Anadolu Bu Çevre Emanettir Sana Temiz Bırak
Lisesi
Yarınlara

9

Ortahisar

Sosyal Bilimler Lisesi

Doğa Ve Yaşam

10

Yomra

Temel Ve Kebire Çalık İHO

Stres Yapma Spor Yap

11

Ortahisar

Faruk Başaran BİLSEM

Ekolojik Okuryzarlık

12

Ortahisar

Trabzon Kız AİHL

Randevumuz: Fuat Sezgin
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İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Yürüttüğü
Erasmus+ Projeleri
Sanat ve Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor
Müdürlüğümüzün sahibi olduğu “Sanat Bilim ve Teknolojinin Uyumu ile Yenilikçi Eğitim” adlı
proje 24 ay süreli ve 120.604,00 Avro bütçeli bir projedir. Projenin ortakları Polonya Zywiec Belediyesi ve
Bulgaristan Pernik Bölge Eğitim Müdürlüğüdür. Projemizin yerel ortakları ise Trabzon Üniversitesi ve
Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesidir.

Projenin temel amacı özellikle akademik becerileri düşük olan meslek lisesi öğrencilerimizin bilim
teknoloji ve sanat destekli ders dışı etkinlikler yoluyla okul hayatına entegrasyonunu ve devamlılığını
desteklemektir.
“Sanat
Bilim
ve
Teknolojinin
Uyumu
ile
Yenilikçi Eğitim” projesinde 12
öğrenci ve 10 öğretmenin
doğrudan
yurtdışı
hareketliliklerden faydalanması
beklenmekte
olup
yerel
faaliyetlere ise yaklaşık 50
öğretmen ve 60 öğrencinin
katılması planlanmaktadır.

Bulgaristan Hareketliliği
Gerçekleştirildi
Öğrenci Öğrenme Aktivitelerinde uygulanan
“Geleneksel
Sanatımda
Öğreniyorum”,”Yemek
Pişirme
Sanatı
Atölyesi”,”Geri Dönüşüm Atölyesi” ile
“Kodlama
Robotik”
atölyelerinde
öğrencilerimiz farklı dsiplinlerde yeni
becerileri
deneyimleme
fırsatı
buldular.Ayrıca daha önceki öğretmen
eğitimlerinde
oertaya
çıkan
atölye
çalışmalarındaki öğrenme materyallerinin
test çalışmaları da Trabzon Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerice
test edilerek uygulandı

20

Trabzon İl MEM Ar-Ge Birimi

Temmuz-Aralık 2019 Dönemi

Sayı : 12

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Yürüttüğü
Erasmus+ Projeleri

Kapsayıcı Eğitim ile Kurulacak
Kültürlerarası Köprüler!
Müdürlüğümüzün sahibi olduğu, konsorsiyum üyesi Ali Kemal Aktürk İlkokulu, Zehra Kitapçıoğlu İlkokulu, Hızırbey Ülkü İlkokulu, Kanuni İlkokulu, Hızırbey İlkokuluyla birlikte gerçekleştirilecek “Kapsayıcı
Eğitim ile Kurulacak Kültürlerarası Köprüler!” adlı proje 20 ay süreli ve 62.216,00 Avro bütçeli bir projedir.
Bu projemizle; katılımcı öğretmenlerimizin, öğrencilerin akademik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda Avrupa'da çok kültürlülük kapsamında eğitim almalarını sağlayarak ders materyallerini, ders planlarını, öğretim stratejilerini, öğrenme ortamını, eğitsel hedefleri kapsayıcılık anlayışına göre
düzenlemelerini, Kapsayıcı Eğitim yöntem ve teknikleri uygulama konusunda becerilerini ve yeterliliklerini arttırmalarını, öğrenciler arasında kültürlerarası köprüyü kurabilmelerini ve birbirini anlayan, birbirine
değer veren bireyler yetiştirmelerini amaçlamaktayız.
Bu genel amaç doğrultusunda öğrencilere; kendi etnik kültürü ve diğer kültürlerle etkileşim kurabilmelerini
sağlayacak beceri, tutum ve bilgiyi edindirmek, temel okuma, yazma ve hesaplama becerilerini kazanmada
yardımcı olmak, kültürlerarası etkileşimi ve kültürlerarası bakış açısını kazandırmak, önyargıları kırarak
farklı kültür, ırk, etnik köken ya da dinlere karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeye yardımcı olmaktır.

İspanya Hareketliliği Gerçekleştirildi

Öğretmenlerimiz; öğrencileri tanımayı ve farklılıklara inanmayı, tüm öğrencilerin kültürel geçmişlerine
değer vermeyi, aile katılımını sağlamayı, öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesine yardımcı olmayı,
sınıf ortamında etkileşime yer veren etkinliklere dönük eğitimler alarak yeterliliklerini geliştirmişlerdir.

21

Trabzon İl MEM Ar-Ge Birimi

Temmuz-Aralık 2019 Dönemi

Sayı : 12

eTwinning

Müdürlüğümüz AR-GE Binasında ve Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi
Merkezi’nde farklı zamanlarda Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Kursu, eTwinning Proje Hazırlama Teknikleri
ve WEB 2.0 araçları seminerleri verilmektedir. Seminerlere çeşitli okullardan ve branşlardan öğretmenler
katılmaktadır. Katılımcı öğretmenlere, “eTwinning“ platformunda projelere ortak bulma, proje oluşturma,
etkinliklere ve çevrimiçi seminer/kurslara katılma konusunda bilgiler verilmekte ve bu platformun daha
fazla kullanması konusunda öğretmenler teşvik edilmektedir.

İlimizde 2018 yılında 1265 öğretmenimiz kayıtlı iken 2019 yılında bu oran %18 artış göstererek
1502 öğretmen sayısına yükselmiştir. Ve 2018 yılında 685 olan proje sayımız 2019 yılında % 21 artış
göstermiş olup 827 proje sayısına ulaşmıştır. Ayrıca Eğitimde İyi Örnekler toplantısında düzenlenen tören
ile 2018 yılında ödül alan öğretmenlerimizin belgeleri takdim edildi.
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eTwinning
2019 eTwinnnig Ulusal Kalite Etiketi Kazanan Okullar ve Yürütücü Öğretmenler

ÖĞRETMENİN ADI SOYADI

OKUL

Nazife Çelik

Ortahisar Mahmut Celaleddin Ökten AİHL

Dilek Aydın

Tonya Feride Ahmet Şener Ortaokulu

Bahar Olgun Gemici

Beşikdüzü İmkb Fen Lisesi

Suzan Topal

Yomra Merkez Ortaokulu

Şeyma Sinan Bağçiçek

Yomra Yavuz Selim İlkokulu

Selçuk Kahyaoglu
Hatice Sağlam

Vakfıkebir Fevziye İlk/Ortaokulu
Ortahisar Kanuni Anadolu Lisesi

Canan Köksal Şişman

Ortahisar Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu

Aynur Angın Korkmaz

Şalpazarı AİHL

Sebahat Karabulut

Ortahisar Boztepe İlkokulu

Ayşe Çakır

Ortahisar Pelitli 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu

Neşe Yaylı

Yomra Merkez Ortaokulu

Dilek Karsli
Rukiye Hilal Genç
Asiye Aygün
Nazmiye Sevim Türkyılmaz

Yomra Merkez İlkokulu
Yomra Merkez Ortaokulu
Ortahisar Yol-İş Sendikası Ortaokulu
Ortahisar Yol-İş Sendikası Ortaokulu

Ayşegül Küçükaydin Inan

Yomra Merkez İlkokulu

Yasemin Gören

Beşikdüzü Anadolu Lisesi

Zübeyde Demirbaş

Ortahisar Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu

Fatma Önder-Şal

Ortahisar Hasan Ali Yücel İlkokulu

Çağlar Aksoy
Samet Salih
Süheyla Kofoğlu
Derya Günçiçek

Vakfıkebir Çavuşlu Ortaokulu
Ortahisar Zehra Kıtapçıoğlu Anaokulu
Of Şehit Ahmet Türkkan ÇPAL
Ortahisar İskenderpaşa Orta Okulu

Esen Güler Kuvvet
Yıldız Kara

Ortahisar Kanuni Anadolu Lisesi
Ortahisar Kanuni Anadolu Lisesi

İlknur Balçın

Araklı Saffetcebi Ortaokulu
23
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eTwinning
2019 eTwinnnig Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirilen Okullar ve Yürütücü Öğretmenler

ÖĞRETMENİN ADI SOYADI
Nazife Çelik
Dilek Aydın
Bahar Olgun Gemici
Şeyma Sinan Bağçiçek
Hatice Sağlam
Canan Köksal Şişman
Sebahat Karabulut
Ayşe Çakır
Neşe Yaylı
Rukiye Hilal Genç
Ayşegül Küçükaydin Inan
Zübeyde Demirbaş
Fatma Önder-Şal
Yıldız Kara
İlknur Balçın

OKUL
Ortahisar Mahmut Celaleddin Ökten AİHL
Tonya Feride Ahmet Şener Ortaokulu
Beşikdüzü İmkb Fen Lisesi
Yomra Yavuz Selim İlkokulu
Ortahisar Kanuni Anadolu Lisesi
Ortahisar Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu
Ortahisar Boztepe İlkokulu
Ortahisar Pelitli 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu
Yomra Merkez Ortaokulu
Yomra Merkez Ortaokulu
Yomra Merkez İlkokulu
Ortahisar Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu
Ortahisar Hasan Ali Yücel İlkokulu
Ortahisar Kanuni Anadolu Lisesi
Araklı Saffet Cebi Ortaokulu

2018 yılında eTwinning Okul Etiketi almaya hak kazanan okullarımız:
•

Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi

•

Vakfıkebir Cumhuriyet Ortaokulu

•

Beşikdüzü Anadolu Lisesi

Ayrıca eTwinning SELFIE Aracının pilot uygulaması için Trabzon’dan 4 okulumuz seçilmiştir. 2023
Eğitim Vizyon Belgesi’nde, “Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm” teması
dahilinde dijital becerilerin gelişmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda dijital becerilerle ilgili
politikaların ve uygulamaların güçlendirilmesine katkı sağlayacak olan SELFIE: okul yönetimi, öğretmen
ve öğrenci boyutunda dijital teknoloji kullanımını destekleyecek şekilde tasarlanmış bir öz-düşünüm
aracıdır.
İlimizden pilot uygulamaya seçilen okullar:
•

Vakfıkebir Fevziye İlk/Ortaokulu

•

Vakfıkebir Cumhuriyet Ortaokulu

•

Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi

•

Beşikdüzü Anadolu Lisesi
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YEREL PRÖJELER
Bu bölümde Yerel Projelerimizle İlgili Bilgiler yer almaktadır.
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OKU’yorum Projesi
“OKU’yorum” 4. Kitap Okuma Yarışması
Bu yıl 4.’sü gerçekleştirilerek geleneksel hale getirilmek istenen “Kitap Okuma Yarışması”
Müdürlüğümüz ve proje ortağımız Büyükşehir Belediyesi tarafından aynı anda duyuruldu.
Bu yarışma sayesinde, öğrencilerimizin okuma alışkanlığını dört duvar arasından çıkarıp okuma
eyleminin tüm yıla yayılması hedeflenmektedir.
Müdürlüğümüze bağlı tüm okullarda 2’den 12.sınıfa kadar öğrenim gören öğrencilerin, geçen yaz
tatilinde okudukları sınıf seviyelerindeki kitaplardan sorumlu olarak katıldığı yarışma, 17 Kasım 2019
tarihinde 31 sınav merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 14.000 yakın öğrencinin 8 kategoride
yarıştığı yarışmada ödül töreni Ocak 2020 de gerçekleştirilecektir.
4. Kitap Okuma Yarışmasında dereceye girerek her seviyede 1. olan öğrencilere dizüstü bilgisayar,
2. olan öğrencilere tablet, 3.olan öğrencilere bisiklet hediye edilecek. Mansiyon ödül almaya hak kazanan
öğrenciler ise Trabzon Kültür gezisi ile ödüllendirildiler.
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Ulusal Liseler Arası Münazara Turnuvası
Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği (ANADER)
işbirliğinde, TÜGVA ve Ortahisar Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek Ulusal Liseler Arası Münazara
Yarışması başvuruları başladı.
Turnuvada Dünya, Avrupa ve Türkiye üniversitelerarası şampiyonalarının kabul ettiği “Parlamenter
Stili” formatı uygulandı. Turnuva öncesinde Trabzon geneli okullardan gelen öğrenciler, danışman
öğretmen ve jürilerin katıldığı seminerlerde Münazara ve Hitabet Derneğinden gelen eğitmenler tarafından
“sistem nedir, münazara kuralları nelerdir, münazara nedir ne değildir” eğitimleri verilerek münazırların
turnuva öncesi bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.
Bu yıl Cemil MERİÇ’in anısına düzenlecek yarışmaya ülke genelinden 153 takım başvurusu
gerçekleşmiştir.
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Kanuni Evi ve Tarihi Mekanlar Projesi

Trabzon’un tarihi ve kültürel değerlerinin öğrencilere tanıtılması, öğrencilerin milli, manevi, evrensel
değerleri benimsemeleri, günümüzü sağlıklı bir biçimde kavrayabilmeleri, geçmiş tecrübelerden
faydalanarak geleceğe yönelik hedefler belirleyebilmeleri amacıyla, Trabzon Valiliği koordinasyonunda
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trabzon İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği ‘Kanuni Evi Gezi Etkinlikleri’ projesi Sayın Bakanımız Süleyman
Soylu’nun imzasıyla 2017-2018 eğitim– öğretim yılı itibariyle yürütülmeye başlandı.
Bu projeyle özellikle 7. sınıf öğrencileri olmak üzere öğrencilerimize Trabzon’u fetheden Fatih
Sultan Mehmet, Trabzon’da valilik yapan Yavuz Sultan Selim, Trabzon’da doğup çocukluğunu burada
geçiren Kanuni Sultan Süleyman ve Trabzon’u üç kez ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk tanıtılmaktadır.
Öğretmenler sunum esnasında tarihi olaylarla ilgili hikâyelere yer vererek öğrencilerde ahlâk şuuru
uyandırmaktadır. Gezinin sonunda öğretmenlerin sorduğu soruları cevaplayan öğrencilere padişah,
şehzade, yeniçeri ve sultan kıyafetleri giydirilmektedir.
Kanuni Evi Ziyaretlerinden ilimiz genelindeki tüm 7. sınıf öğrencilerinin yararlanması
planlanmaktadır. Bu ziyaretlerde öğrenci ulaşımı ve yapılan yiyecek içecek ikramları Büyükşehir
Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.
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Eğitimin Yıldızları HOPO

İlk defa 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Müdürlüğümüz tarafından yürütülen ve kısa adı “HOPO”
olan “Her Okulun Projesi Olsun” Yarışması, 22 Kasım 2018 tarihinde Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile Anadolu Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolü gereği “Eğitimin Yıldızları – HOPO” adını
almıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında “Her Okulun Projesi Olsun ki Eğitimin Yıldızları Olsun”
sloganı ile çağrıya açılan yarışmada, sosyal çözüm üretilmesinin ve proje tabanlı araştırmaların
ödüllendirilerek teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
Aynı zamanda Anadolu Vakfı tarafından Türkiye’nin değişik illerinde başarıyla yürütülen, “Değerli
Öğretmenim Projesi” kapsamında verilen eğitimlerin bir çıktısı olan Eğitimin Yıldızları-HOPO Proje
Yarışmasına bu yıl 287 farklı okuldan 438 proje başvurusu yapılmıştı. Bu yıl henüz daha yeni başvuruya
çıkılmasına rağmen şimdiden 300 proje başvurusunu geçen yarışmada her yıl heyecan ve kalite giderek
artmaktadır.
Proje Kategorileri:

Özel Kategoriler:

Bilim Kategorisi

Yılın Anaokulu Ödülü

Spor ve Sağlıklı Yaşam Kategorisi

Yılın İlkokulu Ödülü

Kültür ve Sanat Kategorisi

Yılın Ortaokulu Ödülü

Sosyal Sorumluluk ve Değerler Eğitimi Kategorisi

Yılın Lisesi Ödülü

Teknoloji Kategorisi

Yılın Duyarlı Velisi Ödülü

Doğa Duyarlılığı ve Çevrecilik Kategorisi

Yılın Duyarlı Öğrencisi Ödülü

Sosyal ve Finansal Girişimciliği Kategorisi
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Hayata Değer Kat Projesi
Hayata Değer Kat Projesi “Değerlerin kadar değerlisin’’ sloganıyla öğrencilerin, sosyal
kişisel gelişimini, duygusal zekâlarını geliştirmeyi hedeflemektedir.
Bugün

baktığımızda

gençlerin

toplumsal

değerlere

yabancılaştığını,

şiddete

eğilim

gösterdiklerini değer yargılarında zedelenme olduğunu, daha çok yalnızlaşıp sanallaştıklarını
(bilgisayar ve internet bağımlılığında artış olduğunu), iletişim kopukluğu yaşadıklarını, sosyal
bağımlılık ve dayanışma ruhunun yok olduğunu görmekteyiz.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada, gençlerin kültürel, sosyal, sanatsal, bilimsel
gelişimini desteklemek amacıyla her yıl binlerce gençlik projesi gerçekleştirilmektedir. Bizde de bu
projeler daha yaygın hale getirilerek, devlet desteği ile güçlendirilmeli kanısındayız. Toplum olarak
gençleri yüksek ideallere özendirici, millî ve manevi değerleri sevdirici ve benimsetici çalışmalara hız
vermek gerekmektedir. Aksi durumda, kendine ve içinde yaşadığı kültürün değerlerine yabancılaşmış
bir gençlikle karşı karşıya kalacağımız unutulmamalıdır.

30

Trabzon İl MEM Ar-Ge Birimi

Temmuz-Aralık 2019 Dönemi

Sayı : 12

Trabzon TEKNOLİG Yarışması
Bu yarışmanın temel amacı “düşün, tasarla, yap, yarıştır” sloganıyla genç beyinleri düşünmeye,
gözlem yapmaya, soru sormaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırma ve araştırmalarını ürüne
dönüştürebilmelerine yönlendirmek ve teşvik etmektir.
Bu bağlamda, projelerin değerlendirilmesinde göz önüne alınacak en önemli husus, projeye kaynak
olan fikrin proje sahibi öğrenci/öğrencilerin eseri olmasıdır. Bu fikir basit; fakat çok ilginç ve pratik bir
çözüme yönelik olabilir. Çünkü büyük başarıların her birinin temelini küçük fikir ve araştırmalar
oluşturmuştur. Büyük buluşlar, küçük fikir kıvılcımlarıyla başlar ve iklim bulursa yeşerir.
Geleceğin profesyonelleri olarak gördüğümüz öğrencilerimizle sürdürülebilir bağ kurmak,
öğrencilerimizde ‘sürdürülebilirlik’ kültürüne dair bir algı oluşturmak, gelecekte hepimizin daha sağlıklı bir
dünyada yaşamasını sağlayabilmek, hayatta karşılaştığımız problemlerin sayısını azaltmak, ülkemizin ve
insanlığın sorunlarına yönelik yenilikçi, girişimci, teknoloji ve üretim odaklı çalışmalar yapmaları için
merak oluşturmak ve fırsatlar yaratmaktır.
Trabzon TeknoLig Yarışması 2 ana kategoriden ve 2 ulusal yarışmalardan oluşmaktadır.
Trabzon Üreten Yenilikçi Okullar Kategorisi
1. Temada “Çevre ve Enerji” projeleri
2. Temada “Ulaşım” projeleri
3. Temada “Afet, Acil Durum ve Sağlık” projeleri
Trabzon Robot Ligi Kategorisi
1. Çizgi İzleyen Robot Yarışması
2. Hızlı Çizgi İzleyen Robot Yarışması
3. Drone Yarışması

4. Mini Sumo Yarışması
5. Kodla Yarıştır Yarışması
6. Serbest Yarışması
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Trabzon TEKNOLİG Yarışması
Trabzon Teknoloji Ligi (TEKNOLİG) kapsamında Valimiz Sayın İsmail USTAOĞLU başkanlığında
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
Üniversitesi, Trabzon Teknokent, Ortahisar Belediyesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Türkiye
Gençlik Vakfı Trabzon İl Temsilciliği, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Direnç.net ve TÜSİDAM arasında
iş birliği protokolü imzalandı.
Protokol kapsamında Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine
yönelik olarak "Trabzon Robot Ligi, Üreten Yenilikçi Okullar, Siber Güvenlik ve Yapay Zekâ" ana
kategorilerinde yarışmalar düzenlenecektir.

Geleceğin profesyonelleri olarak gördüğümüz öğrencilerimizle sürdürülebilir bağ kurmak,
öğrencilerimizde 'sürdürülebilirlik' kültürüne dair bir algı oluşturmak, gelecekte hepimizin daha sağlıklı bir
dünyada yaşamasını sağlayabilmek, hayatta karşılaştığımız problemlerin sayısını azaltmak, ülkemizin ve
insanlığın sorunlarına yönelik yenilikçi, girişimci, teknoloji ve üretim odaklı çalışmalar yapmaları için
merak oluşturmak ve fırsatlar yaratmaktır.
Hızlı bir şekilde gelişen ve değişen dünyamızda hiç şüphesiz ki en önemli kaynağımız ve sermayemiz
çocuklarımızdır. Onları yeteri derecede ve zamanın gerektiği şekilde donatabilirsek ülkemiz yüzyılın en
önemli merkezlerinden biri haline gelecektir. Bu sebeple Trabzon orijinli TEKNOLİG Projemiz
öğrencilerimizin ufuklarını ve vizyonlarını inkişaf ettirecek; özelde Trabzon'umuza genelde ise ülkemize
büyük katkılar sunacaktır.
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Eğitim Öğretim Süreci
Trabzon Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Becerileri Merkezi’nde eğitimlerde görev almak üzere 5’i
tam zamanlı 8’i kısmi zamanlı olmak üzere 13 öğretmen görevlendirilmiştir.
Öğretmenler uzman oldukları alanlarda derslerde görevlendirilmiş, çerçeve plan geliştirilerek bu

çerçevede eğitimler verilmiştir.
Bunların yanı sıra İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinden proje geliştiren öğrencilere danışmanlık
hizmeti verilmiş, ulusal ve uluslararası yarışmalara bir çok proje geliştirilmiştir.

Yarışmalar - Elde Edilen Başarılar

•TEKNOFEST 2019 Uçan Araba Tasarım Yarışması 1.’si

•TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışmalarında Kodlama Alanında Bölge 2.liği
•Bayer bilim projesinde başarı Ödülü
•First Lego League Yarışmasında “En iyi Mekanik

Tasarım” Ödülü

•Oyunumu Kodluyorum (4 Proje)
•Teknofest 2019’a 10 takımla katılım
•Sabancı Vakfı “ Yarını İnşa et” projesinde finalisti
•MEB Robot yarışmasına 4 Takım ile farklı alanlarda katılım
•Ulusalda “Yapay zeka” temalı grafik tasarım alanında afiş tasarım yarışması
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Nesnelerin

I.O.T Internet Of Things Nesnelerin interneti, fiziksel
nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle
bağlantılı olduğu iletişim ağıdır. Nesnelerin tekil
anahtar ile işaretlenerek İnternet altyapısı üzerinden
birlikte çalışabilmesi ve bu sayede küçük parçaların
toplamından daha büyük değerler oluşturulması
öngörülmüştür. Habitat Derneği ile yürütülen proje
kapsamında verilen eğitimde Raspberry Pi kartı ile
yapılabilecek uygulamalar ve örnekler üzerine
çalışılmıştır.

Güvenli İnternet ve Siber Güvenliğe Giriş
Sunumu Gerçekleştirildi
Müdürlüğümüz ARGE- Kodlama Birimi tarafından Faruk
Başaran Bilim Sanat Merkezinde, Bilim Sanat Merkezi
öğrencilerine yönelik
"Güvenli İnternet ve Siber
Güvenliğe Giriş" Sunumu gerçekleştirildi. Eğitime katılan
öğrencilere bilgi güvenliği, veri güvenliği, siber
güvenlikte temel kavramlar ve günlük hayatta dikkat
edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmeler
yapıldı, soru cevap kısmında öğrencilerin merak ettikleri
sorular cevaplandı.

İlimizde Görevli Öğretmenlere Programlama
ve İnovasyon Eğitimi Verildi
Müdürlüğümüz Ar-Ge birimi ve Ankara ili Çankaya
ilçesinde faaliyette bulunan Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı tarafından öğrencilere programlama ve
inovasyon odaklı yetenek kazandırmak amacıyla, "
Yarını İnşa Et" kurumsal sosyal sorumluluk programı
kapsamında öğretmen eğitimi verilmiştir. Eğitimler 16
17 Şubat tarihlerinde 08-17:00 saatleri arasında İl Milli
Eğitim Müdürlüğü AR-GE binasında Arduino ve Proje
Eğitimi olarak verilmiştir.
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Tasarım Beceri Atölyeleri
Milli Eğitim Bakanlığı Tasarım Beceri Atölyeleri
Eğitmen Eğitiminde üç atölye sorumluluğu ile ilimizi
temsil ediyoruz.
Milli Eğitim Bakanlığı Tasarım Beceri Atölyeleri
Eğitmen Eğitiminde Afyonkarahisar ilinde üç atölye
sorumluluğu ile ilimizi temsil ediyoruz. Türkiye´nin her
ilinden gelen öğretmenlerle merkezimizde edindiğimiz
tecrübelerimizi paylaşıyoruz.

Selçuk Bayraktar Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Becerileri
Merkezi´nde
Türkiye’nin ilk milli SİHA Sistemi
Bayraktar TB2’nin mimarı olan, Baykar
Teknik Müdürlüğü (CTO) ve T3 Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevlerini
yürüten
Selçuk
BAYRAKTAR;
kodlaYAP projesini yakından incelemek
üzere Trabzon Bilgisayar Bilimleri ve
Tasarım Becerileri Merkezi´ni ziyaret
etti. Ziyareti esnasında kodlaYAP projesi
ile verilen eğitimleri, yapılan projeleri
yerinde inceledi. Derslikleri ve proje
sınıflarını
tek
tek
inceleyen
BAYRAKTAR , Trabzon´da iki yılı aşkın
süredir sürdürülen kodlaYAP projesi hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerle sohbet ederek, Milli teknoloji
hamlesi doğrultusunda yürütülen projeler,
Deneyap projesi ve teknofast hakkında da bilgiler verdi. Ortak hedefler doğrultusunda yapılan bu
çalışmaların meyvelerini millet olarak kısa sürede toplayacağız, dedi. Ülke gündemine kodlama yazılım ve
robotik konularını getirdiklerini, bu eğitimlerin, çabaların özellikle 10-15 yıl sonra daha somut olarak ülkeye
direkt katkı sunacağını söyleyen BAYRAKTAR, bu tip eğitimlerin genelde modern yapılarda verildiğini,
ama Trabzon´da böylesine tarihi bir binada kodlama eğitimlerinin verilmesinden oldukça etkilendiğini de
sözlerine ekledi. Ziyareti sonunda İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mesut Kaş, kodlaYAP proje öğretmenleri,
öğrenci ve velileri ile hatıra fotoğrafı çekildi. Teknofast yarışmalarına kodlaYAP projesi ve ilimiz adına
katılacak olan, 60 öğrenciden oluşan 12 farklı takımımıza başarılar diledi. İl Milli Eğitim Şube Müdürü
Mesut Kaş´a ve kodlaYAP proje öğretmenlerine çalışmalarından ötürü tebriklerini dile getirdi.
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Kodlayap Hayal Et Tasarla Üret Şenliği Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Becerileri
Merkezi'nde Başladı

İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş’ın ev sahipliğinde Vali İsmail Ustaoğlu, Kodlama Merkezi
hayırseveri İşadamı Naci Orhan’ın kızı Nuray Koçer, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla Trabzon Naci
Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Becerileri Merkezinde “Kodlayap-Tasarla Üret Şenliği”
gerçekleştirildi.
Şenlikte teknoloji konusunda gelmiş olduğumuz nokta ve öğrencilerimiz ile öğretmenlerimizin
teknolojiye bakış açısı gözler önüne serildi.
Kodlayap Tasarla üret şenliğimizde; Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Becerileri
Merkezindeki öğrencilerimizin ve 18 ilçede okullardan ulusal ve uluslararası yarışmalara başvurusu kabul
edilmiş veya ödül almış projeler arasından seçilen 12 atölye çalışması, 40 yazılım projesi, 36 sergi projesi
ve 16 mekanik projesi il genelindeki binlerce proje arasından seçilerek katılımcıların ziyaretine açıldı.
Sergilenenler arasında Elektronik Robotik Atölyesi, MBOT ile Robotik Atölyesi, Lego İle Robotik
Atölyesi, 3D Modelleme Atölyesi, Maker Atölyesi, Yarışma, Temalı Drone Pisti, Yarışma, Temalı Sumo,
Kodla Çalıştır Atölyesi, Grafik Tasarım Yarışması, 3D Proje Sergileme ve Uygulamalı Deneyim Atölyesi,
Siber Güvenlik Atölyesi (TÜSİDAM- UITSEC işbirliğinde), Uygulamalı Lego Robotik Atölyesi, Ulusal
düzeyde gerçekleştirilen Grafik Tasarım Yarışmasında ön eleme sonrasında 100 eser arasından seçilen İlk
on eserin sergisi, Elektronik uygulama Atölyesi, Grafik Tasarım Proje Sergileme ve Animasyon
Uygulamalı Deneyim Atölyesi, Mobil Programlama Proje Sergileme Atölyesi, Yazılım ve Robotik Proje
Sergileriyle Sayın Valimiz başta olmak üzere tüm katılımcıların büyük beğenisini topladı.
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Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyon Belgesinde “dijital öğrenme, dijital eğitim ve materyalleri”
sıkça vurgulanırken yine Bakanlık tarafından bizzat uygulanan ve her il için planlanan “tasarım beceri
atölyeleri” ve yine hemen hemen her ilde kodlama, yazılım, robotik temelli eğitim çalışmaları
sürdürülmektedir. Bu nedenle Trabzon olarak okullarımızda, ilçe kodlama yazılım atölyelerimizde ve ilin
üst düzey öğrencilerinin eğitilmesini amaçladığımız Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Becerileri
merkezimizde yapılan çalışmalar ve kazandıkları başarılar göstermektedir ki hayırseverlerimizin,
belediyelerimizin ve diğer kurumların eğitime verdikleri destekler ilimizde kesinlikle en iyi şekilde
değerlendirilmektedir.
Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi 2023 Vizyonuna yakışır şekilde yetiştirmek için Milli Eğitim
Müdürlüğünce 2018-2019 mahalli hizmet içi eğitimlerde “kodlama, yazılım, robotik temelli eğitimin 11
farklı alanında öğretmenlerimize 140 tane kurs açarak okullarımızın, öğretmen ve öğrencilerimizin bu
sürece daha aktif katılmaları sağlanmaktadır.

37

Trabzon İl MEM Ar-Ge Birimi

Temmuz-Aralık 2019 Dönemi

Sayı : 12

TEKNOFEST
Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Becerileri Merkezi öğrencileri Uçan Araba
Tasarım Yarışmasına ‘Havalı Bilyali’ takımıyla,‘Mobil Uygulama Aracılığı ile Bluetooth Kontrolü Modem
Devreye Alma/ Devre Dışı Bırakma Modülünün Geliştirilmesi’ ve insanlık yararına teknoloji alanında
‘Uyaran Kapı’ projeleriyle finallere katıldılar. Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi ise, Robotik
Fetih 1453 ve İnsansız Su Altı sistemleri kategorisindeki ‘Çaka Bey’ takımı, Uluslararası Savaşan İHA
Döner Kanatlı kategorisinde “Tayfa” takımı ve diğer alanlarda da ‘ Minik Dahi’, “Dönüşümcüler”, ‘Yerli
Mucitler’, takımlarıyla Teknofest 2019 da yerlerini aldılar. Finalde Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat
Merkezi Tayfa Takımı Uluslararası Savaşan İHA Döner Kanatlı kategorisinde 1.lik ödülünü alırken, Trabzon
Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Beceri Atölyesi 'Havalı Bilyali' takımıyla Uçan Araba Tasarım
Yarışmasında
1.lik
ödülünü
kazanarak
Trabzon’umuza
iki
birincilik
armağan
etti.
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Senin Fikrin Bizim Geleceğimiz
Toplumumuzun ortak geleceği paydasında öğrencilerimizin
hayallerini geliştirmek; yaşadığımız çağın koşullarını, çocuklarımızın
bugünü ve geleceği için anlamlı kılmak amacıyla Müdürlüğümüzce
"Senin Fikrin Bizim Geleceğimiz" sloganı ile öğrencilerimizin
projelerine

alanında

uzman

öğretmenlerimiz

tarafından

destek

verilmektedir.
Proje fikrini geliştirmek ve projesini hayata geçirmek isteyen
öğrencilerimizin

http://trabzonarge.meb.gov.tr/seninfikrin/

linki

üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ulusal Afiş Tasarım Yarışması
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu;
Günümüzün ve geleceğimizin en önemli teknolojilerinden biri olarak
gösterilen

yapay

zeka

hakkında

öğrencilerimizde

farkındalık

oluşturmak, onları bu alanda araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla

Müdürlüğümüz tarafından Türkiye geneli tüm ortaokul ve lise
öğrencilerine yönelik düzenlenmesi planlanan "Kodlayap—Hayal Et
Tasarla Üret Şenliği" başlıklı Ulusal Afiş Tasarım Yarışması
şartnamesi, yarışma afişi ile araştırma, yarışma ve sosyal etkinlik
izinleri başvuru formu bakanlık tarafından yayınlandı. Öğrencilerimiz
Türkiye geneli 89 farklı eser ile yarışmaya başvurmuşlardır.
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TÜBİTAK PRÖJELERİ
Bu bölümde TÜBİTAK Projeleri ile ilgili yapılan çalışmalar ve geçen projeler yer
almaktadır.

40

Trabzon İl MEM Ar-Ge Birimi

Temmuz-Aralık 2019 Dönemi

Sayı : 12

TÜBİTAK 4006 ve
2204 A-B Araştırma Projeleri

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak TÜBİTAK Karnemiz incelendiğinde 2019 yılında
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında 67 okulumuz Bilim Sergilerini gerçekleştirdi. 2204 A Lise
öğrencileri yarışmasında Erzurum Bölgesinde yer alan ilimiz sergiye davet edilen 100 projenin 44’ünün
sahibi, 12 alanın 11’inde bölge Birincisi olarak Bölgenin Lideri olmuştur. 2204 B Ortaokul öğrencileri
yarışmasında 2018 yılına göre başarıda % 100 artış sağlanmıştır.
2020 yılı içinde bu başarıların devam ettirilmesi için Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Erdal
KARADUMAN’ın katılımıyla programların tanıtımını ve değişiklikleri öğretmenlerimize aktarıldı.
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SEMİNER, KÖNFERANS, PANEL VB.
ÇALİŞMALAR
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DİJİTAL OYUN TASARIMI VE STEM

Trabzon Merkez Fen Lisesinde Pusula Yayıncılık
Yayın Yönetmeni Mehmet Arslantunalı, Öğretim
Görevlisi Doktor Yavuz Samur ve Programlama
Eğitmeni Ferdi Battal'ın katılımlarıyla günü ilimizde
görev yapan Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerine ve
diğer ilgili öğretmenlere "Dijital Oyun Tasarımı ve
STEM" konulu sunum gerçekleştirildi.
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Ar-Ge Birimi tarafından verilen eğitimler

Müdürlüğümüz ARGE birimince düzenlenen Proje Hazırlama Yöntem ve Uygulamaları Kursu
(PCM), Proje Yürütme ve Muhasebeleştirme Kursu, AB Proje Hazırlama Teknikleri Kursu, e-Twinning
Projesi Hazırlama Teknikleri Semineri (1. Kademe) ve e-Twinning Ve Web 2.0 Araçları Kullanımı ve
STEM alanlarında istekli öğretmenlerimize seminerler ve kurslar verilmiştir.
Ayrıca Trabzon Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi Merkezince;
Temel BT, Temel Algoritma ve Kodlama, Temel Elektronik ve Arduino, Oyun Temelli Blok Kodlama,
Mbot İle Robotik , Grafik Tasarım, Metin Tabanlı Programlama, Arduino Uygulamaları ve Lego, Grafik
Canlandırma, Visual Studio- C# , App Inventor, 3D Yazıcı İle Modelleme Tasarım ve Üretim eğitimleri
verilmektedir.

Araştırma İzinleri

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki
okul ve kurumlarda: kamu kurum ve kuruluşlarının ve
araştırmacıların yapacakları ulusal ve uluslararası
araştırma faaliyetleri ile yarışma ve sosyal etkinlik
izinlerine Araştırma izni talebi olarak ilimizde 2018-2019
eğitim-öğretim döneminde Temmuz-Aralık 2019 tarihleri
aralığında;
9 doktora tezi,
20 yüksek lisans tezi,
1 makale/araştırma,
13 proje kapsamında araştırma uygulama,
başvurusu olmak üzere toplamda 43 izin verilmiştir.
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TRABZONLU ÖĞRENCİLER
İLAÇLARI ÖĞRENİYOR
Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İLAFAR (İlaç ve Farmasötik
Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolü “ilacı keşfet ve
akılcı kullan” sloganı ile Valimiz İsmail Ustaoğlu önderliğindevimzalandı. Proje ile ortaöğretim
öğrencilerinin ilaç konusunda araştırma kapasitesi ve meraklarının geliştirilmesi hedeflenmekte.
Ayrıca proje ile akılcı ilaç kullanımı konusunda öğrenciler ve ailelerinin bilinçlendirilerek
farkındalıklarının artırılması faaliyetlerinde bulunulacaktır. Karadeniz Teknik Üniversitesi İLAFAR
tarafından ilaca ait her tür eğitim, bilinçlendirme toplantıları, İLAFAR laboratuvar ziyaretleri ve benzeri
bilimsel etkinlikler ortaöğretim okullarında gerçekleştirilecektir
Eğitimler sayesinde kurumların kurumsal kapasitelerini iş birliği ile etkin kullanımı ve ortaöğretimde
yer alan eğitim çağındaki bireylerin ilaç kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor.
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MİSAFİR ÇOCUKLAR TRABZON'DA

. Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon İl Göç İdaresi
Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ilimizde okul çağında bulunan ve herhangi
bir eğitim kurumuna devam etmeyen ve göç ile ülkemize/şehrimize gelen çocukların tespit edilmesi, tahsis
edilen eğitim ortamlarında rehabilite edilmesi amaçlanan bu projemizin protokolü imza töreni Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu önderliğinde gerçekleştirildi

Proje sayesinde kurumların kapasitelerinin etkin kullanımı ve sokakta kalan/yer alan eğitim çağındaki
bireylerin karşılaşabilecekleri ve/veya karışabilecekleri olumsuz durumların engellenmesi ve eğitim
hayatına katılması amaçlanıyor.
Projede Trabzon Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir sınırları içinde bulunan alanlarda okul çağında
olup sokaklarda yer alan çocukların tespiti ve merkeze erişimini sağlayacak, eğitim merkezinin yiyecek ve
içecek tadilat, tamirat ve eğitim malzeme ihtiyacını karşılayacaktır.
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim çalışmaları için fiziki mekânlar tahsis ederek eğitim
çalışmalarında görev alabilecek uygun branşlarda öğretmen desteği sağlarken Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü uzman insan desteği sağlayacak.
Proje ile birlikte Trabzon'umuzda yaşayan ama okula gitmeyen yabancı öğrencilerin yaşam
standartlarının yükseltilerek güvenli bir ortamda fırsat eşitliğinin sağlanması hedefleniyor
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TRABZON'DAN EĞİTİME YENİ DESTEK

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetimi arasında
hazırlanan “Ortaöğretimden Yükseköğretime Giderken” protokolü Valimiz İsmail Ustaoğlu önderliğinde
katılımıyla imzalandı. Proje ile öğrencilerimizin özgüvenlerini geliştirebilmeleri hedeflenmekte.
Proje sayesinde öğrencilerin toplum içinde veya topluluk önünde kendilerini daha rahat ifade
edebilmeleri, farklı görüşleri bir arada yaşatabilme olgunluğunu kazanmaları, teknik ve mesleki becerilerini
arttırabilmeleri amaçlanıyor. Ayrıca mesleki seçimleri noktasında kendi farkındalıklarını uyandırabilmeleri,
üniversite ve bölüm seçiminde geniş bir perspektife sahip olmaları sağlanacak.
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda lise seviyesindeki öğrencilere yönelik
gerçekleştirilecek farkındalık seminerleri ile teknik ve mesleki eğitimlere katılacak öğrencilerin eğitimi ve
bu sürecin planlanarak öğrencilerin araştırmalara dayalı düşüncelerini iş ve mesleki hayatlarına farkındalık
oluşturarak aktarabilmeleri hedefleniyor.
Seminerler ve eğitimler her iki tarafın görevlendireceği uzman personeller marifetiyle
gerçekleştirilecek. Bu eğitim ve seminerler neticesinde belirlenecek öğrenci ve projelerin sanayici ve iş
adamlarımız tarafından desteklenmesi için gerekli çalışmalar hayata geçirilecektir..
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DEĞERLİ ÖĞRETMENİM PROJESİ
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı arasında imzalanan
protokol gereği, ilimizdeki öğretmenlere yönelik sosyal girişimcilik, etkin iletişim, liderlik ve Proje
Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimleri vermeyi amaçlayan, Anadolu Vakfı işbirliğinde yürütülen “Değerli
Öğretmenim” projesiyle öğretmenlerin kişisel gelişimlerine destek vermek, kendi yetenekleri
doğrultusunda farkındalık oluşturmak ve vizyonlarını geliştirmek hedeflenmektedir.
Katılımcılarımız, klasik seminer anlayışından çok daha keyifli ve kaliteli zaman geçirdiklerini ve çok
daha istekli oldukları bir eğitim süreci yaşadıklarını belirtmişlerdir. Sosyal Girişimciliğin ne olduğunu,
neden gerekli olduğunu, sosyal girişimciliğin hayatımızın hangi alanlarında yer alması gerektiği ve bu
konuda öğrencilere nasıl yardımcı olabilecekleri hakkında bilgiye ulaştıklarını ifade etmişlerdir.
Proje kapsamında Öğretmenlere Sosyal girişimcilik, etkin iletişim, Liderlik, Proje Döngüsü Yönetimi
(PCM) eğitimlerinin yanı sıra öğrencilere 2018 yılında 12. sınıflara Mülakat teknikleri ve CV hazırlama
teknikleri eğitimi de eklenmiştir.
Bu işbirliği kapsamında; 2016’dan itibaren;
Öğrenci Sosyal girişimcilik başlığı ile 17Eğitim sonucu 1.600 öğrenciye,
Proje Döngüsü eğitimi (PCM) başlığı ile 11 Eğitim sonucu 580 öğretmenimize,
Öğrenci Koçluğu Eğitimi başlığı ile 13 Eğitim sonucu 1100 öğretmenimize,
Yönetişim Yetkinlikleri başlığı ile 8 Eğitim sonucu 900 idareci ve öğretmenimize,
İnovasyon eğitimi 100 öğretmenimize,
10 Sosyal Girişimcilik eğitimiyle 1.000 öğretmenimize,
Mülakat teknikleri ve CV hazırlama Teknikleri başlığı ile 5 eğitimle 650 12.sınıf öğrencisine ulaşılmıştır.
Farklı başlıklarla 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca da eğitimler devam etmektedir.
Bu eğitimler sonucunda birçok proje faaliyete geçmiştir.
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YEMEKTE DENGE PROJESİ
Proje, ilk olarak 2011-2012 eğitim-öğretim yılının II. döneminde uygulanmaya başlanmıştır. Şu an
projenin uygulanageldiği 10 pilot ilden biri olan ilimizde, 50 okuldan 1.081 öğretmen ve 26.080 öğrenci ile
proje devam etmektedir. Proje kapsamında okul öncesi, 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik materyal
destekli uygulamalar yapılmakta, öğretmenlerimize eğitimler verilmekte, her yıl yarışmalar düzenlenerek
süreç taçlandırılmaktadır.
Temel amacı temel eğitim çağındaki (ana sınıfı 1. 2. 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören) çocukların
fizyolojik ve psikolojik açıdan kaliteli ve uzun bir yaşam sürdürmeleri için yeterli ve dengeli beslenme
alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamak olan projenin ilimizde başarıyla yürütülmesi için gerekli tüm
hazırlıklar bu yıl da sürdürülmektedir.

“GELECEK İÇİN Ar-Ge” PROJESİ
Gençlerin ileri teknolojilerle tanıştırılması, Ar-Ge faaliyetlerine aktif katılımlarının artırılması ve
yenilikçi fikirlerinin desteklenmesinin amaçlandığı, ileri düzey teknoloji eğitimlerinin ülkemiz ve şehrimiz
açısından önemi ve ileri teknoloji eğitimlerinin tüm ilçelerimizde verilmesini içeren "Gelecek İçin Ar-Ge"
projesi SANLAB Simülasyon Firması ortaklığında yürütülmektedir.
"Gelecek İçin Ar-Ge" projesi kapsamında SANLAB Firmasının kurucusu ve aynı zamanda devlet
tarafından silikon vadisine gönderilen ilk Türk girişimci olan Salih Kükrek ilimizdeki çeşitli okullarda
öğrencilerle buluşup gençlerin teknoloji girişimciliği yönünün güçlendirilmesi ve teknolojide millileşme
hamlesine katkı sunulması amaçlı konferanslar verdi.
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