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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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STRATEJİK PLANLAMA ÇALİŞMALARİ
Bu bölümde Stratejik Planla ilgili yaptığımız çalışmalar yer almaktadır.
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TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI

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.
Tamamlanan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Stratejik Planını kapsamında il 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.
Plan kapsamında okulların veri girişinin daha hızlı ve verimli hale getirilmesi için online veri
girişi ve izleme sistemi kurulmasına dönük çalışmalar sürdürülmektedir.
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AB PROJELERİ
Bu bölümde AB Projeleri ile ilgili yaptığımız çalışmalar ve yerel projelerimizle ilgili bilgiler
yer almaktadır.
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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN
YÜRÜTTÜĞÜ ERASMUS+ PROJELERİ

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.
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KAPSAYICI EĞİTİME GENEL BİR BAKIŞ ve
EĞİTİMDE DRAMA WEBİNARI

Kapsayıcı Eğitime Genel Bir Bakış ve Eğitimde Drama
Konulu Webinar Çalışmaları Gerçekleştirildi
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ Okul Eğitimi Programı kapsamında Trabzon
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün proje sahibi olduğu "Kapsayıcı Eğitimle Kurulacak Kültürler Arası Köprüler" isimli proje kapsamında Zoom programı üzerinden İl Milli Eğitim Müdürümüz Hızır AKTAŞ'ın katılımıyla "Kapsayıcı Eğitime Genel Bir Bakış" ve “Eğitimde Drama” konulu webinar çalışmaları düzenlendi.
Programa başta konsorsiyum üyesi okullarımız Ali Kemal Aktürk İlkokulu, Zehra Kitapçıoğlu İlkokulu,
Hızırbey Ülkü İlkokulu, Kanuni İlkokulu ve Hızırbey İlkokulu'ndaki öğretmenlerimiz olmak üzere diğer
okullarımızda ve diğer illerde çalışmakta olan öğretmenlerimizin yoğun katılımı ile gerçekleşti.
Projemizin yaygınlaştırılması kapsamında “Kapsayıcı Eğitime Genel Bir Bakış” ve “Eğitimde Drama”
isimli webinar çalışması düzenlendi. Webinarlarımıza Türkiye’nin dört bir yanından ve Azeybaycandan
öğretmenlerimizin katılımı gerçekleşti.

Sunumun ardından programa katılan öğretmenlerimiz, konuyla ilgili deneyimlerini, etkili gördükleri
stratejileri paylaşarak, tüm öğrencilerin kültürel geçmişlerine değer verme, aile katılımını sağlama, öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesine yardımcı olma, sınıf ortamında etkileşime yer veren etkinlikleri uygulama, adalet ve özen gösterme kavramları üzerine özellikle mülteci/göçmen ve diğer dezavantajlı grupların
(engeli olan çocuklar, terörden, afetten etkilenmiş çocuklar, aile içi şiddete maruz kalan çocuklar, istismara
uğrayan çocuklar) farklı problemlerini, onların eğitime, kültüre, topluma katılımına yönelik deneyim paylaşımı gerçekleştirildi.
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KAPSAYICI EĞİTİME GENEL BİR BAKIŞ ve
EĞİTİMDE DRAMA WEBİNARI
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eTwinning
eTwinning Kapsamında çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda yeni
başlayanların faydalanacağı “eTwinning Kılavuzu” hazırlanarak e-kitap olarak ve pdf formatında
hazırlanmış ve okullarımıza gönderilmiştir. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızda ve internet sitemizde
yayınlanarak eTwinningle ilgilenen tüm öğretmenlerimizin hizmetine sunulmuştur.
Covid-19 Salgınında öğrenci ve öğretmenlerimizin evlerinde kısıtlı kalmaları sonucunda zamanlarını
verimli geçirmeleri, evlerinde kalmanın verdiği psikolojik yorgunluktan kurtulmaları ve sınava hazırlanan
öğrencilerimizin motivasyonlarının yükseltilmesi için online eğitimlerimiz kesintisiz bir şekilde
sürdürülmüştür.
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Bu bölümde yerel projelerimizle ilgili bilgiler yer almaktadır.
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OKU’yorum PROJESİ
“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 Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilememiş olup ödülleri
öğrencilerimize ulaştırılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sn. Hızır AKTAŞ tüm öğrenciler adına,
yarışmanın 8. sınıf 1.lerinden olan Furkan KESGİN'i arayarak tebrik etti.
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OKU’yorum PROJESİ
“OKU’yorum” 4. Kitap Okuma Yarışması

14

Trabzon İl MEM Ar-Ge Birimi

Ocak-Haziran 2020 Dönemi

Sayı : 13

YKS SON PROVA

YKS Son Prova" bu yıl online ortamda 18-19 Haziran’da tüm Türkiye’de online ortamda
gerçekleştirildi. Sınava 81 ilden öğrencilerimiz katılarak kendilerini sınav öncesinde deneme şansı buldular.
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KANUNİ EVİ ve TARİHİ MEKANLAR PROJESİ

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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FAKÜLTE GEZİLERİ ve ÖĞRENCİ BULUŞMALARI

A.FAKÜLTE GEZİLERİ
Üniversiteye Yolculuk kapsamında yürütülen Fakülte Gezileri öğrencilerimizin gelecekteki
mesleklerini yaparken karşılaşacakları durumları yerinde görerek onları nasıl bir iş hayatının beklediğini
öğrenme fırsatına sahip olmaları hedeflenmektedir.
2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle 2 haftalık bir süreçte 997 öğrencimizin kariyer günlerine
katıldığı gezilerde dersliklere ve laboratuvarlara giren öğrenciler derslerin nasıl işlendiğini ve üniversite
ortamının nasıl olduğunu yerinde görerek öğrenmişlerdir.
B.ÖĞRENCİ-ÖĞRENCİ BULUŞMALARI
Okullarımızdaki ortaöğretim öğrencileriyle protokol ortağımız Karadeniz Teknik Üniversitesi
öğrencilerinin okullarda bir araya gelerek abi kardeş ilişkisi kurmalarını ve informal bir ortamda
öğrencilerimizin merak ettiklerini sormalarını, bölümleri tanımalarını sağlamak amacıyla başlattığımız
“Öğrenci – Öğrenci Buluşmaları” uygulaması ile öğrencilerimize farklı bir rehberlik faaliyeti düzenledik.
Düzenlediğimiz bu faaliyette üniversite öğrencileri deneyimlerini, çalışma stillerini, hayat
hikayelerini, üniversitede katılmış oldukları proje ve yarışmaları, okumuş oldukları bölümlerin imkanlarını
ve geleceğe dair planlarını anlattılar.
Öğrenci – Öğrenci buluşmaları ile öğrencilerin üniversite öğrencileri ile daha yakın bir iletişime
girmeleri ve onlardan özellikle robotik kodlama alanında eğitim almaları ve dünya çağında yürütülen
projelerden haberdar olarak geleceğe dönük planlarını şekillendirmeleri sağlandı. Projemizin dönütlerinin
alınmasıyla ilgili okul rehberlik servisleriyle işbirliği yapılarak konuyla ilgili raporlar hazırlanacak ve
gerekli değerlendirmeler yapılarak ilerleyen aşamaların planlanmasına başlanacaktır.
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FAKÜLTE GEZİLERİ ve ÖĞRENCİ BULUŞMALARI
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HAYATA DEĞER KAT PROJESİ
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.

Yarışma sonucunda ilk üç dereceye girenlere ödülleri Eylül 2020’de düzenlenecek törenle verilecektir.
Ödül 1: Kapadokya turu paketi (3 kişilik- Yarışmacı Öğrenci + Anne+ Baba)
Ödül 2: GAP turu paketi (3 kişilik- Yarışmacı Öğrenci + Anne+ Baba)
Ödül 3: Eskişehir-Sazova (Disneyland) Turu paketi (3 kişilik- Yarışmacı Öğrenci + Anne+ Baba)
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Trabzon TEKNOLİG Yarışması

TEKNOLİG 1. TUR YARIŞMALARI 3 MART 2020’DE
BÜYÜK BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Trabzon Valiliğimiz himayelerinde Belediyelerimiz, Üniversitelerimiz ve STK'larımızın desteği ile İl
Milli Eğitim Müdürlüğünce "Trabzon Robot Ligi (Drone-Mini İHA, Hızlı Çizgi İzleyen Robot, Mini
Sumo, Teknoyıldızlar, Kodla-yarıştır), Üreten Yenilikçi Okullar, Ulusal Yapay Zeka Yarışması, Ulusal
Siber Güvenlik (Bayrağı Yakala)Yarışması" temalarında "TEKNOLİG (Teknoloji Ligi)" organizasyonu
düzenlendi.
Yarışma 4 tur halinde gerçekleştirilecek olup Ulusal yapay zeka ve Siber Güvenlik yarışmaları ile
finali 10-11 Haziran 2020 tarihinde olacaktır.
Yarışmada Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda yapılan çalışmaların desteklenmesi, Milli
Teknoloji Hamlesine olan ilginin küçük yaşlardan itibaren teşvik edilmesi ve her düzeyde okullarda
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Hali hazırda Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki
okullardaki takımlar TEKNOFEST 2019'da "Uçan Araba Tasarım Yarışmasında (Naci Orhan BBKM) ve
Sürü İnsansız Hava Araçları Yarışması (Trabzon BİLSEM)" kategorilerinde birincilik elde ettikleri de göz
önünde bulundurulduğunda bu organizasyon öğrenci, veli, öğretmen, okul yöneticileri gibi paydaşlarımız
açısından da önem arz etmektedir.
İl Milli Eğitim Müdürümüz Hızır AKTAŞ "Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen
TEKNOLİG'in milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizler öğrencilerimizi sadece akademik olarak değil
sosyal anlamda da yetiştirmemiz gerekiyor. Ülkemizde başlatılan milli teknoloji hamlesine bizlerde
Trabzon olarak destek vermek amacıyla bu projeyi yapmış bulunuyoruz. Öğrencilerimizi hayata hazırlarken
sadece bulundukları zamanı değil yaşayacakları ileri zamanın problemlerini de çözmenin yollarını
öğretmenin peşindeyiz. Bu anlamda katılımcılara teşekkür ediyor projenin öğrencilerimize, şehrimize ve
ülkemize hayırlı olmasını diliyor katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Yarışmaya kategorilerine göre ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinden toplam 189 takım katıldı. Bunun
yanında 16 takımın proje sunduğu Çevre ve Enerji kategorisinde yarışmaların düzenlenmesiyle ilimiz
genelinde Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda çalışmalar sürdürülmekte ve geleceğin bilim insanlarının
yetişmesine katkı sağlanmış olunacaktır.
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Trabzon TEKNOLİG Yarışması
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Eğitim Öğretim Süreci
Trabzon Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Becerileri Merkezi’nde eğitimlerde görev almak üzere 6’sı
tam zamanlı 8’i kısmi zamanlı olmak üzere 14 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
•TEKNOFEST 2020’de 13 takımla Finaldeyiz.
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Kodlayap Yazılı Sınav Gerçekleştirildi ve
Sonuçları Açıklandı
08 Mart 2020 Pazar günü yapılan Trabzon Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Becerileri Merkezi Giriş Sınavı
sonuçları açıklanmıştır. Sınav mevzuatı gereği 70 puan
ve üzeri alanlar, Covid-19 salgını nedeniyle Eylül ayına
ertelenen mülakatlar neticesinde belirlenecektir.

Tasarım Beceri Atölyeleri
Milli Eğitim Bakanlığı Tasarım
Atölyeleri
Eğitmen
Eğitiminde
üç
sorumluluğu ile ilimizi temsil ediyoruz.

Beceri
atölye

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.
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Baykar Savunma Sanayi Teknik Müdürü Sn.Selçuk BAYRAKTAR'dan
"Havali Bilyali Projesi"ne Övgü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn.Mustafa VARANK ilimizi ziyaretinde Naci Orhan Bilgisayar
Bilimleri ve Tasarım Becerileri Merkezinde de incelemelerde bulunmuş ve Havacılık, Teknoloji ve Uzay
Teknolojisi Festivalinde ( TEKNOFEST İSTANBUL) 1.cilik ödülü alan "Havali Bilyali" Projesini Baykar
Savunma Sanayi Teknik Müdürü Sn.Selçuk Bayraktar ile paylaşmıştır.
Baykar Savunma Sanayi Teknik Müdürü Sn.Selçuk BAYRAKTAR, öğrencilerimizin milli uçan araba
"Cezeri"den ilham alarak ürettiği "Havali Bilyali" projelerini resmi twitter hesabından "Boynuz Kulağı
Geçermiş" notu ile paylaşmıştır.
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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.
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TÜBİTAK PROJELERİ
Bu bölümde TÜBİTAK Projeleri ile ilgili yapılan çalışmalar ve geçen projeler yer
almaktadır.
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TÜBİTAK 4006 ve
2204 A-B Araştırma Projeleri

TÜBİTAK 4006, 2014 yılından bu yana, 5 - 12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde
ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak araştırmalarının
sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sunan Bilim Fuarlarına destek
verilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda başvuru yapıp başvurusu kabul edilen tüm okullara 5.000 TL
destek verilmekte iken; destek miktarı 2018-2019 yılı itibariye 6.000 TL’ye, 2019-2020 yılı itibariyle
7000TL’ye yükseltilmiştir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında ilimiz genelinde başvuruda bulunan okulların tamamı destek
almaya hak kazanmıştır. Böylece il genelinde düzenlenen bilim fuarı sayısı bir önceki yıla oranla %67
artış göstererek 97 olmuştur. TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülen 97 okulumuza toplamda
485.000 TL ödeme yapılmıştır. 2019 yılı itibariyle 160 okulumuzun başvuruda bulunduğu programın
bütçesi % 50 azaltılmasına karşın 66 okulumuzun bilim fuarları desteklenmiş 396.000 TL fuarlara ve
33.000 TL de teşvik ikramiyesi olmak üzere 429.000 TL kurumlarımız tarafından hibe olarak
kullanılmıştır. 2020 yılı itibariyle 54 kurumumuzun başvuruları kabul edilmiş olup bütçe üst limiti
itibariyle 378.000 tl kullanılacaktır.
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TÜBİTAK 4006 ve
2204 A-B Araştırma Projeleri
14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri
TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları
Başkanlığınca ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf
öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar
yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı
sağlamak amacıyla Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Teknolojik
Tasarım, Türkçe ve Yazılım olmak üzere 10 alanda, 30 tematik alanda Ortaokul Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışması düzenlenmektedir.
Yarışma gereği projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden
kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış çalışmalar sergilenmektedir.
Covid-19 salgını nedeniyle süreç devam etmekte olup TÜBİTAK’ın duyuracağı takvime göre bölge
ve Türkiye finalleri gerçekleştirilecektir.
14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Sergisine Davet edilen Projeler

S.N

1

2

3

4

5

6

7

8

ÖĞRENCİ AD
SOYAD
SERHAT SÜMER
BERKE ERENAY KARAGÖZ
HAMZA BERA
NUROĞLU
MİR TAHA ÇİL
HASBİ KEREM
ERGÜN
AHMET CERAN
CEYLİN BENGİSU BATUR
ELA İZEM ÇAKAR
SENA NAZ AY
ALEYNA DÜZENLİ
ECE AKIN
ZEYNEP ŞİMŞEK
HÜMEYRA BİRİNCİ
EMİNE BİRİNCİ
YUSUF YILDIRIM

DANIŞMAN ÖĞRETMEN

OKTAY DEMİR

MÜMİN MUHAMMET KALKAN
YASİN KURAK

OKUL

ALAN

TEMATİK ALT PROJE
ALANI

SERUM TAKİP SİSTEMİ

YAZILIM

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

GEÇMİŞTEN GELEN
KİMLİĞİMİZ

TÜRKÇE

KÜLTÜREL MİRAS

ARSAS ŞİFRELEME
YÖNTEMİ

MATEMATİK

ALGORİTMA /
MANTIKSAL TASARIM

PROJE ADI

TRABZON CUMHURİYET ORTAOKULU
TRABZON FARUK BAŞARAN BİLİM VE SANAT MERKEZİ
TRABZON FARUK BAŞARAN BİLİM VE SANAT MERKEZİ

ADEM ALBAYRAK

TRABZON ATATÜRK
ORTAOKULU

HİPERMETROP GÜNEŞ
PANELİ

FİZİK

YENİLENEBİLİR
ENERJİ

HAMDİ GÖKSU

TRABZON MAHMUT
CELALEDDİN ÖKTEN
ANADOLU İMAM HATİP
LİSESİ (ORTAOKUL)

ELEKTROMIKNATISLI
FRENLER KULLANILARAK KAZALARDAKİ
ÇARPIŞMA ŞİDDETİNİN
AZALTILMASI

FİZİK

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ

YEŞİM OĞUL

TRABZON FARUK BAŞARAN BİLİM VE SANAT MERKEZİ

KALIP SÖZLERİ BİLELİM,
BULALIM!

TÜRKÇE

KÜLTÜREL MİRAS

GAMZEGÜL ENGİN

TRABZON IŞIKLAR
ORTAOKULU

DİZİ KARAKTERLERİNİN
GÜNLÜK YAŞANTIMIZDAKİ ETKİSİ

DEĞERLER
EĞİTİMİ

DEĞERLER EĞİTİMİ

SITKI KALAYCI

TRABZON FARUK BAŞARAN BİLİM VE SANAT MERKEZİ

ÜRETİYORUM ÜLKEME
KAZANDIRIYORUM

YAZILIM

TARIM TEKNOLOJİLERİ VE SERACILIK
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TÜBİTAK 4006 ve
2204 A-B Araştırma Projeleri
51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri

TÜBİTAK Öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik
etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla
Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenlemektedir.
50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü kabul
edilen 100 projenin 44’üne sahip olarak bölge birinciliğine sahip oldu. Trabzon ayrıca 11 birincilik ve 22
bölge derecesi alarak, Erzurum Bölge Finallerinde en fazla derece elde eden il olmuştur.
51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü kabul
edilen 100 projenin 34’üne sahiptir. Erzurum Finaline 34 proje ile katılan okullarımız 7 Birincilik, 3
İkincilik ve 5 Üçüncülük kazanarak 15 drece kazanarak bizleri gururlandırmıştır. Emeği gecen tüm
Öğretmen ve Öğrencileri tebrik ediyoruz. Covid-19 salgını nedeniyle süreç devam etmekte olup
TÜBİTAK’ın duyuracağı takvime göre bölge ve Türkiye finalleri gerçekleştirilecektir.
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SEMİNER, KONFERANS, PANEL VB.
ÇALİŞMALAR
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YAPAY ZEKA ile MAKİNE ÖĞRENMESİ
EĞİTMEN EĞİTİMİ

Müdürlüğümüzce yürütülen DOKA tarafından desteklenen Yapay Zeka Makine Öğrenimi
Eğitmen Eğitimi 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında Ar-Ge binasında yapılmıştır.
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EĞİTİMDE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI

Bölgemizdeki eğitim öğretim faaliyetlerinde ortak çalışmaların görüşülmesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin değerlendirmesi, iyi örneklerin
paylaşımı amacıyla düzenlenen 'Eğitimde Bölgesel İşbirliği Toplantısı' ilimizde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde, Artvin, Bayburt, Rize, Gümüşhane, Ordu İl
Milli Eğitim Müdürleri ve Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi,Artvin Çoruh Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Giresun
Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda başta' Üniversiteye Yolculuk Projesi' kapsamında düzenlenen 'YKS Son Prova' başta
olmak üzere 'Münazara Yarışması', 'Teknolig', 'HOPO' projeleri ile eğitim öğretim alanında İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile Üniversiteler arasında gerçekleştirilebilecek tüm işbirlikleri masaya yatırıldı ve
YKS Son Provanın katılımcı illerle uygulanmasına ayrıca gerçekleştirilecek protokoller ile yeni işbirliklerinin kurularak yeni bölgesel projelerin hayata geçirilmesine karar verildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Müdürümüz Hızır Aktaş toplantının önemine vurgu yaparak
katılımcılara teşekkür etti.
Ardından Müdürümüz Hızır Aktaş İl Müdürleri ve Üniversite Rektörleri ile birlikte Müdürlüğümüzün Kodla-Yap binasını ziyaret ettiler.
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EĞİTİMDE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI
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SALGIN SÜRECİNDE ONLİNE EĞİTİMLER

Covid-19 Salgınında öğrenci ve öğretmenlerimizin evlerinde kısıtlı kalmaları sonucunda
zamanlarını verimli geçirmeleri, evlerinde kalmanın verdiği psikolojik yorgunluktan kurtulmaları ve sınava hazırlanan öğrencilerimizin motivasyonlarının yükseltilmesi için online eğitimlerimiz kesintisiz bir şekilde sürdürülmüştür. Bu seminerlere yaklaşık 2176 öğretmenimiz, 3456
öğrencimiz ve 452 velimiz katılım göstermiştir.
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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;
17 doktora tezi,
32 yüksek lisans tezi,
5 makale/araştırma,
19 proje kapsamında araştırma uygulama,
başvurusu olmak üzere toplamda 73 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 2019 - 2020 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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