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AR-GE BÜLTENİ ÖNSÖZ
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak en önemli önceliğimiz ilimizin eğitimdeki başarısını
Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmak. Bu başarıyı da sadece akademik başarı olarak düşünmüyoruz.
Kültürel ve sportif faaliyetlerde bunun içinde. Hem sınavlarda Türkiye ortalamasını yakalamak hem de
kültürel ve sportif faaliyetlere katılımda Türkiye ortalamasını yakalamak. Bu çalışmalar neticesinde de
ilimizi bu alanlarda Türkiye’de parlayan bir yıldız haline getirmek istiyoruz. Çalışmalarımızı ve
projelerimizi buna göre yapıyoruz.
Hayatın her alanında yer alan araştırma geliştirme çalışmaları, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin
de vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu çalışmalar kurumun gelişmesini, toplumsal ihtiyaçların karşılanmasını
ve her alanda kalitenin artmasını sağlayacaktır. Çağımızda yaşanan gelişmelere paralel olarak değişen
yönetim anlayışı ve eğitimde meydana gelen gelişmeler de eğitimde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini
zorunlu hale getirmiştir. Stratejik planlama, Erasmus+ ve STEM Eğitimi, TÜBİTAK alanında yaptığımız
4004-4006-4007 ve yerel projelerle, iç kontrol sistemi ve sunulan hizmetlerin niteliğine yönelik
çalışmalar yürüten AR-GE Birimi eğitime önemli katkılar sunmaktadır.
Bu doğrultuda Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AR-GE Birimi olarak, başarının
anahtarlarından birinin, bir konuda çaba harcayan insanın ilk adımını desteklemek olduğuna
inanmaktayız. AR-GE çalışmaları kurumlarda farklılık oluşturabilir ve kuruma özgü yenilikçi projeler
üretebilir. Eğitim kurumlarımızın kendilerinden beklenen işlevi yerine getirebilmesi; iyi bir ekip, gerçekçi
bir planlama ve planlanan faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanması ile mümkündür.
İlimizin eğitimine destek için çalışan, eğitime destek sunan, çözüm üreten kişileri ve bütün
fikirleri önemsiyor, teşvik ediyor, faydalı projelerin yaygınlaştırılması için destek veriyoruz. Bu anlayışla
birçok yeniliğe imza attık. İleriki yıllarda da bunun devam edeceğine inanıyorum. Yapılan çalışmalarda
emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve çalışmalarının devamını diliyorum.
Cengiz METE
İl Milli Eğitim Müdürü

ARGE TEŞKİLAT ŞEMASI

Mehmet Ali TİRYAKİOĞLU
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
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2017-2018
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
AR-GE PROJELERİMİZ “ANTEP”
ADI ALTINDA
BİRLEŞTİRİLMİŞTİR.

ANTEP PROJESİNİN TANITIMINI
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR
YARDIMCIMIZ MEHMET ALİ
TİRYAKİOĞLU, OKUL
MÜDÜRLERİ TOPLANTISINDA
YAPMIŞTIR.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında
“Gaziantep genelindeki tüm okullarımızda
uygulamaya koyulan “Sosyal Okul Projesi” ile ilimizde bulunan okul ve öğrencilerin
akademik çalışmaları yanında sosyal, sportif ve sanatsal alanlardaki aktivitelere de etkin
olarak katılmaları sağlaniyor ve yapılan etkinlikler takip edilerek proje sonunda başarılı
okullar ödüllendirilecektir. Bu kapsamda ilimiz genelinde yürütülen “Sosyal Okul Projesi” ile
bu boşluğun doldurulacağı ve okullarımızın dikkati sosyal etkinliklere çekilmistir.Ayrıca bu
projeyle güncellenen müfredat programlarının ana eksenini oluşturan değerler eğitimi ile
öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerimizi çeşitli etkinlikler yoluyla özümsemeleri
gerçekleştirilmektedir.
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İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cengiz
METE' 'nin de katılımıyla İlimizde bulunan tüm
resmi okul müdürleri ile projemizin tanıtım
toplantıları gerçekleştirilmiştir.
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EBA FATİHİ OKULLAR PROJESİ
Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak
sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.
Eğitim, hayatın ayrılmaz
bir parçasıdır. EBA; okulda,
evde, kısacası zamandan ve
mekândan bağımsız olarak
ihtiyaç duyulan her yerde ve
her zaman kullanabilir. Bu da
eğitimin dört duvar dışında da
gerçekleştirilmesini
sağlamaktadır. Bu platformun
amacı;
bilgi
teknolojileri
aracılığıyla
etkili
materyal
kullanımını
destekleyip
teknolojinin
eğitime
entegrasyonunu
sağlamaktır.
EBA, sınıf seviyelerine uygun,
güvenilir ve incelemeden geçmiş
e-içerikler sunmakta, eğitim ve
teknolojideki yenilikleri takip
ederek
gelişmeye
devam
etmektedir.
EBA’da
bulunan
e-içerikler,
alanında uzman ekipler tarafından
üretilmekte; ayrıca Türkiye’de ve dünyada
dijital yayıncılık alanında önde gelen
eğitim firmaları tarafından sağlanan
içeriklerle de zenginleştirilmektedir. Aynı
zamanda eğitim platformumuz öğretmen
ve öğrenci kullanıcı kitlesinin yaptığı
paylaşımlarla birlikte gittikçe büyüyen bir
kaynak havuzu haline gelmiştir.
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EBA FATİHİ OKULLAR PROJESİ
Sosyal bir platform olan EBA
çatısı altında buluşan öğrenmeye ve
paylaşmaya hevesli tüm bireyler
Türkiye’nin dört bir köşesindeki
akranlarıyla işbirliği yaparak ekip
çalışması içinde bulunma fırsatını
yakalayacaktır.

EBA’da bulunan e-içerikler farklı
öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal,
sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip
öğrencileri de kapsamaktadır. Böylece
öğretmen merkezli eğitimden öğrenci
merkezli eğitime geçilmesi daha da
kolaylaşacaktır. Bu da ezberci zihniyetten
uzak, nitelikli kaynakları süzüp araştıran,
yorumlayan ve bilgiden bilgi üretebilen
bireylerin
yetiştiği
bir
ülkenin
temellerinin
atılmasına
yardımcı
olacaktır.
EBA’nın sosyal ağ yapısı
öğretmenleri de ortak bir paydada
buluşturarak eğitime el birliğiyle yön
vermelerini sağlamaktadır. Ayrıca
öğretmenlerimiz,
mesleki
gelişimlerine katkı sunmak amacıyla
düzenlenen eğitimler sayesinde yeni
bakış açıları kazanmaktadır.
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EBA FATİHİ OKULLAR PROJESİ
EBA, sahip olduğu detaylı raporlama sistemiyle karar vericiler için eğitimde
mevcut durumun fotoğrafını çekerek geleceğin eğitim stratejilerinin belirlenmesine katkı
sağlamaktadır. Ayrıca verilen bu anlamlı dönütler sayesinde veliler de çocuklarının aldığı
eğitimin niteliğini EBA üzerinden takip ederek görebilecek, eğitimin iyileşmesine ve
kalitesine katkıda bulunabilecek ve eğitimde eskisinden daha fazla rol almış olacaklardır.
Artık toplum olarak eğitim tüm paydaşların sorumluluğunda olacak, katkılarımızla
büyüyecek ve kendi geleceğimizi şekillendirme imkânına kavuşmuş olacağız.
Bütün
bu özellikleriyle EBA; FATİH Projesinin en temel amacı olan ‘’ eğitimde fırsat eşitliği’’
ilkesini sağlamaya devam edecektir.

İlimiz genelinde uygulamaya konulacak “EBA FATİHİ OKULLAR” projesi ile okullarımızın
sadece akademik başarıları değil bilinçli internet kullanımı da artacaktır. Ayrıca
öğretmen ve öğrencilerimiz arasında EBA yaygınlaşacak ve eğitim ortamı dijital ortama
taşınmış olacaktır. Okul dışı ortamlarda da öğrenciler eğitimlerine devam edecek olup
eğitim sürekli hale getirilecektir.
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Gaziantep Valiliği, Büyükşehir
Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi,
Şahinbey
Belediyesi,
Şehitkamil
Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü
arasında
imzalanan
"SAĞLIKLI
NESİLLER İÇİN BİR ADIM DA SEN
AT " projesi protokolü kapsamında
ilimizde yankı uyandıracak birçok
faaliyet gerçekleştirilecektir.

Öncelikle
şunu
belirtmek
gerekir ki her yapılan güzel eylem,
destek bulduğunda hedefi vurur.
Destek gören fiiller, katlanarak ivme
ve güç kazanır. Bu anlamda İl Milli
Eğitim Müdürümüz Sayın Cengiz
METE, bu projeye tam destek
sağlayarak projenin büyük adımlarla
yol kat etmesinde bir şans olmuştur.
Risk grubunda olan
öğrencilerin tedavi süreci de İl Sağlık
Müdürlüğümüz
tarafından
başlatılacaktır.
Okullarımızda biliyoruz ki
hazır gıdalar, kalitesi düşük ürünler
öğrencilerimize
sunulmaktadır.
Bu
anlamda da projemiz ışığında sağlıklı bir
temel oluşturulacaktır.
Projelerimiz uygulandığı günlerde,
uygulamanın sağlıklı bir şekilde yürümesi
ve nicel veriler çıkarılabilmesi için okul
müdürlerimize ve okulda görev yapan
öğretmenlerimize
anketler
uygulanacaktır.
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Bildiğimiz üzere okullarımızda
toplumumuzun bir parçası olduğunu
yadsıyamayacağımız
kaynaştırma
öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bu projenin
en dişe dokunur bir hedefi de budur.
Eğitimde yapılan yenilik ve çalışmalar çoğu
zaman maalesef bu öğrencilerimizin
dışında gelişmektedir. Bu öğrencilerimize
de toplumda var olduklarını hissettirmek en
kalbi hedeflerimizden birisi haline gelmiştir.
Bildiğimiz
üzere
okullarımızda
toplumumuzun
bir
parçası
olduğunu
yadsıyamayacağımız
kaynaştırma
öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bu projenin en
dişe dokunur bir hedefi de budur. Eğitimde
yapılan yenilik ve çalışmalar çoğu zaman
maalesef
bu
öğrencilerimizin
dışında
gelişmektedir.
Bu
öğrencilerimize
de
toplumda var olduklarını hissettirmek en kalbi
hedeflerimizden birisi haline gelmiştir.
Yapılan çalışmalarda yetenek
taramaları ile yeteneği keşfedilmemiş
öğrencilerimiz keşfedilecektir. Her bir
öğrencinin ruhuna dokunularak geleceği
kurtarılacaktır belki de. ´Her bin çocuktan
bir tanesi mükemmeldir. Bilimsel veriler
ışığında kanıtlanmış olan bu sayı ile nice
çocuğumuza imkanlar sunup yüreklerinden
tutmak, onlara sağlam yol haritası
çizebilmek de hedeflerimiz arasındadır.
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KODLANTEP PROJESİ
Teknolojik bir hayatın içinde doğan ve
yetişen çocuklarımız eğlenme, oyun
oynama, ders çalışma, aile ve
arkadaş
iletişimlerini
tablet
ve
telefonlar
üzerinden
yapıyorlar.
Çocuklar okullarında da birinci
sınıftan
itibaren
tabletleri
kullanıyorlar. Çocukların hayatına
soktuğumuz bu cihazların normal
zamanlarda
da
kullanımını
engelleyemeyiz. Aksine engellemek
yerine, teknolojiyi kullanarak yetişen
genç nüfusu doğru şekilde eğiterek
akıllı cihazları kontrolleri altına
almalarını sağlamalıyız. Kodlama
eğitimi de bu noktada büyük önem
kazanıyor.
Kodlama, Zihinsel Gelişime Katkıda Bulunuyor
Sadece programlar hazırlamak için kodlama öğrenmek gerekmiyor. Bazı ebeveynler bu
konuda çocukların ufak olması nedeniyle çekimser kalıyorlar. Oysa ufak yaşlardan itibaren
kodlama eğitimleri alan miniklerin zihinsel gelişimleri de daha farklı olmaktadır.
Kodlama ile uğraşan çocukların düşünme yapıları olumlu yönde değişmektedir. Çocuklar
hayallerinde canlandırdığı objeleri hareketlendirmek için değişik şekillerde düşünmek
zorundalar. Kodlama yaparken bir çok değişik uyaran ve çevresel koşulları düşünerek çok
boyutlu düşünme yetisi kazanmaktadırlar.
Çocuklar erken yaşta kodlama yapmayı öğrendiğinde;
tasarım odaklı düşünme, sistematik şekilde düşünme,
olaylar
arasındaki
ilişkileri
görebilme, eleştirel düşünme,
problemleri öngörerek çözümler
üretebilme yetileri kazanırlar ve
yaşıtlarından daha farklı şekilde
gelişirler. Buradan kazandıkları
yetiler sayesinde daha yaratıcı
olmakla
birlikte,
ezberci
düşünme yapısından çıkarak
daha
analitik
düşünebilmektedirler.
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KODLANTEP PROJESİ
Kodlama eğitimi sadece bilgisayarlar ile
sınırlı değildir. Disiplinler arası etkileşim yönünden
de önemlidir. Program yapmak hayatımızın bir
parçasıdır
aslında.
Çocuklar
ufak
yaşta
kazandıkları olayları analiz etme, algoritmik
düşünme ve problem çözme becerisi sayesinde
farklı alanlarda da sorunlarla karşılaşması
durumunda
daha
sorgulayıcı
ve
yaratıcı
olabilmektedirler.
Kodlantep
Projesi
kapsamında
kodlantep.gov.tr
uzantılı
websitesi
Türkiye’de açılmış olan gov.tr uzantılı 3.
websitedir. Şuanda websitemiz yayında
olup
veritabanı
düzenlemeleri
yapılmaktadır. Ayrıca website aracılığıyla
öğretmen bilgi havuzu oluşturulmakta ve
eğitimler
randevu
sistemine
göre
düzenlenmesi için gerekli çalışmalar
yapılmaktadır.

Türkiye’de 3 ilde uygulanan projenin diğer
illerden farklı olarak öğretmen ve öğrenci
potansiyelimizle birlikte verilen eğitimlerin çeşitliliği
bakımından ilk sıradadır.Proje kapsamında yeterli
deneyime ulaşan öğretmenlerimiz aracılığıyla
ardunio, mobil uygulama geliştirme, robotik, eiçerik geliştirme ve stem vb. gibi eğitimlerle daha
çok zenginleştireceğiz.
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KODLANTEP PROJESİ
Bu amaçla yapılan Gaziantep İl Milli
Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan
Kodlantep Projesi ile Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi’nin
desteği ile Gezegen evi
personelleri tarafından öğretmenlerimize
eğitim vererek onlar aracılığıyla daha çok
öğrencimize ulaşmayı hedeflemekteyiz. Hafta
içi ve haftasonu olmak üzere 2 grup halinde 2
haftalık eğitimler düzenlenmektedir.

Bu eğitimlerimiz 16 kişiden oluşan 10
gruba toplamda 160 öğretmene verilecektir.
Eğitimler Nisan 2018 tarihine kadar edecektir.
Eğitimcilerimiz ve kursiyer öğretmenlerimizin
tamamı gönüllü olarak gelmektedir.
Kodlantep Projesi kapsamında önümüzdeki
günlerde Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve
Gaziantep
Üniversitesi
şuanda
ortak
çalışmalar yürütüp, bu iki kurumla dijital içerik
geliştirme, STEM, Robotik eğitimlerimizi de
öğretmenlerimize vereceğiz.
Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ileriki
zamanlarda bu eğitim sayısı çeşitliliği arttırmayı ve
daha çok bireye ulaşmayı planlamaktayız. Yapılan ve
planlanan tüm eğitimlerle beraber yıl sonuna kadar
yaklaşık 800 öğretmene eğitim verilmesini planlıyoruz.
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EDEBİYATIMIZIN YERLİ VE MİLLİ SESİ: TARIK BUĞRA PANELİ
Gaziantep TOBB Fen
Lisesi’nde
9 Kasım 2017
tarihinde “Edebiyatımızın Yerli
ve Milli Sesi: Tarık Buğra ”
konulu panel programımız
okuma
gruplarımızdaki
öğrenciler, sorumlu öğretmen
ve idareciler ile İl Milli Eğitim
Müdür
Yardımcılarımız
Mehmet Ali TİRYAKİOĞLU ve
Yusuf TÜFEKÇİ’ nin katılımıyla
gerçekleştirildi.

Programda
okuma
gruplarımızdaki
öğrencilerimizden
Begüm
BALOĞLU, Merve Nida ÇETİN,
Dilara ERBAHÇECİ, Hayriye
KAYA, Kevser ŞİMŞEK isimli
öğrencilerimiz panelist olarak
görev yaptı. Oldukça geniş
katılımla gerçekleşen program
büyük ilgi gördü. Programın
sonunda panelistlerimize ve
öğretmenlerine
katkılarından
dolayı “Teşekkür Belgesi” verildi.
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Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet
İşleri Başkanlığı, Eğitim-Bir-Sen ve
İnsanı Yardım Vakfı
tarafından
yürütülen “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi
Var” Projesi dâhilinde,
çocuklarımızı
küçük
yaşlardan
itibaren
bilinçli,
yardımsever, başkalarının dertleri ile
dertlenen insanlar olarak yetiştirmeyi
esas alan bu kampanya savaş, doğal
afet, hastalık, yoksulluk gibi sebeplerle
Türkiye veya dünyanın bir başka
ülkesinde anne babasını kaybetmiş
çocukların eğitim, sağlık, gıda, giyecek
ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını
karşılamak üzere ülkemizdeki okul öncesi,
ilkokul, ortaokul, lise, özel okul ve Kuran
kurslarındaki öğrencilerin katkı sağlamaları ve
yardımseverliği öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Proje kapsamında ilimiz okullarında tanıtım ve
bilgilendirme toplantıları devam etmektedir.
İlimizdeki okullarda Aralık ayı itibariyle 197
yetime sponsor olunmakta ve bu sayı her geçen
gün artmaktadır.
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HAYDİ KIZLAR YÖNETİME PROJESİ

AMACI
:Kız çocuklarının
yönetimlerde daha etkin rol
almalarını sağlamak.

KAPSAMI: Büyükşehir Belediyesi
ile ortak yürütülen projemizde İl
Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı
okulların 11. Ve 12. Sınıflarında
okuyan
kız
öğrencileri
ile
yürütülmektedir.Toplamda
320
öğrenciye ulaşılarak İl Milli Eğitim
Müdür
Yardımcımız
Sayın
Mehmet
Ali
TİRYAKİOĞLU,
Büyükşehir
Belediye
Başkanı
Fatma ŞAHİN ve Yönetimdeki
diğer bayanların katılımıyla da 2
oturumda gerçekleştirildi.
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HER ZAMAN BİRLİKTE-4 PROJESİ

Öğrencilerin terör örgütleri tarafından istismar edilmelerini önlemek ve polis gençlik
kaynaşmasına katkıda bulunmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen bu
proje kapsamında seçilen okullar ile sosyal kültürel etkinlikler yapılmaktadır. Proje ile 1120
öğrenciye ulaşılması hedeflenmektedir
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HİZMETİ GELİŞTİRME PROGRAMI OKUL POLİSLİĞİ,
GÜVENLİ İNTERNET GÜVENLİ EĞİTİM VE AKRAN
ZORBALIĞI PROJELERİ

Öğrencilerin
okula
devam
amaçlarından
sapmalarını
önlemek,
internetle ilgili zararlı durumlardan onları
korumak ve kendi güvenliklerini ne
şekilde sağlayabileceklerini öğretmek
amacıyla
İl Emniyet Müdürlüğü ile
ortaklaşa
yürütülen
bu
projeler
kapsamında 86 okulda 26778 öğrenciye
seminerler verildi. Haziran ayına kadar
ilimiz Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde
bulunan tüm okullarda bu seminerlerin
verilmesi planlanmaktadır.
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İnovasyon Haftası kapsamında 24 Kasım 2017 Cuma Günü TİM & TEB ve Gaziantep
İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Teknopark Girişim Ev´inde ilkokul öğrencilerine maker
eğitimi verildi. Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde bulunan 8 okuldan toplam 64 öğrenciye
kodlama, makey makey ve 3boyutlu yazıcı eğitimi verildi.

16

Make Tomorrow Projesi 45 Kasım 2017 Tarihlerinde
Gaziantep´te
Gerçekleşti.
MakeTomorow Türkiye programı
çerçevesinde: Gaziantep´de Intel,
TTGV, Gaziantep İl Milli Eğitim
Mdürlüğü ve Gaziantep Kent
konseyi´nin
destekleriyle
gerçekleşen ve öğretmenlere şu
anda kullanıma hazır olan
teknoloji kitleri kullanılarak 2
günlük uygulamalı elektronik ve
programlama eğitiminden kareler...
Eğitim alan öğretmenlerin 2017-2018
eğitim yılı güz dönemi içerisinde 9. ve
10. sınıf öğrencilerine Intel ve TTGV
tarafından
sağlanacak
Make
Tomorrow Proje Kiti ve Eğitim İçeriği
ile eğitim vermesi ve öğrencilerin bu
malzemeler ve aldıkları eğitimleri
kullanarak sağlık, çevre ve enerji ve
akıllı
şehirler
alanlarında
çevrelerindeki sorunlara çözümler
bulacak ürünler oluşturmaları ve son
olarak,
En başarılı 50 projenin Ocak veya
Şubat 2018’de kamuoyu ile paylaşılacak
bir etkinliğe hazır hale getirilmesi,
sertifika ve ödül töreni yapılması ve
başarılı projelerin kamuoyuna sunulması
aktiviteleri hedeflenmektedir
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İlimizde konaklayan ve eğitim
alan
Suriyeli
Öğrencilerimizin
bulunduğu 15 okuldan 2000 Öğrenciye
yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge
birimi koordinesinde bağlama, gitar,
futbol, voleybol ve resim kursları
açılmıştır. Bu kurs faaliyetleri devam
ederken öğrencilerin tüm malzeme ve
kırtasiye ihtiyaçları SODES programı
tarafından finanse edilmektedir. Bu
süreç içerisinde öğrencilerin sadece
akademik başarıları için değil aynı
zamanda sosyal-kültürel değerlerinin de
oluşması amacıyla proje süresince
Futbol
–Voleybol
Turnuvası
düzenlenmektedir. Projenin kültür basamağında ise kardeş toplumların evrensel dili olan
müziği kullanarak ülkelerarası bağı güçlendirmek amacıyla iki ülke arasında ortak müzik
eserlerinin sergileneceği bir koro kurulacaktır. Bu koronun en önemli özelliği ise Suriyeli ve
Gaziantep’teki
öğrencilerden
karma
olmasıdır. Koro yıl sonu faaliyeti olarak
Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezinde
dinleti olarak sunulacaktır. Gaziantep ili
tüm okullarında “Suriye ve Türkiye Dost
Ülke”
temalı
resim
çalışmaları
yaptırılarak komisyon tarafından seçilen
resimlerin sergilenmesi sağlanacaktır.
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ÜNİVERSİTE TANITIM GÜNLERİ

.
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, 04 - 05 Aralık 2017 tarihleri arasında
Zeugma Mozaik Müzesi Kongre Ve Sergi Salonunda eğitim fırsatlarını Türkiye’nin her
köşesine ulaştırma hedefiyle EDUCATÜRK (Boyut Grup) aracılığıyla “Yüksek Öğretim
Günleri” düzenlenmiştir. Gaziantep ilinde bulunan bütün liselerdeki 11. ve 12. sınıf
öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen Üniversite Tanıtım Günleri kapsamında öğrencilerimize
ulaşabilmek amacıyla 21 üniversite stand açarak gerek üniversiteleri gerekse meslek
seçimlerine yönelik bilgiler vermişlerdir.
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eTwinning ve ERASMUS PLUS PROJELERİ YAZMA EĞİTİMİ ATÖLYE
ÇALIŞMALARI

Eylül ve Aralık 2017 döneminde Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Nizip ilçelerimizde toplamda
413 Öğretmenimize 30 kişilik gruplar halinde eTwinning ve Erasmus Plus Projeleri Yazma
Eğitimi Atölye Çalışması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 13 Okul ziyaretinde 241 Öğretmenimize
eTwinning ve Erasmus Plus Projeleri bilgilendirmesi gerçekleştirilerek il geneli toplamında 684
Öğretmenimize ulaşılmıştır.
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eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından eTwinning
faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve kaliteli projeler üretilmesi için
gerçekleştirilen bölgesel çalıştay 12-14 Ekim 2017 tarihlerinde Gaziantep
ilinde yapıldı.

Yenilik ve Eğitim vTeknolojileri Genel
Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve
Projeler Daire Başkanı M. Hakan BÜCÜK,
Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Daire
Başkanı Mehmet RÜŞEN ve Gaziantep İl Milli
Eğitim Müdürü Cengiz METE’nin katılım
sağladığı çalıştaya Gaziantep Üniversitesi
Öğretim Üyesi Mehmet BAŞARAN çağrılı
konuşmacı
olarak
katıldı.
Çalıştaya
Gaziantep,
Adana,
Adıyaman,
Hatay,
Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Mersin,
Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere 10 ilden
farklı branş ve seviyeden eTwinning
faaliyetine yeni başlayan 160 öğretmen ve il
koordinatörleri katıldı. 20 gönüllü öğretmenin
yaptığı projelerin tanıtım stantları da
çalıştayda yer aldı. Üç gün boyunca devam
eden
çalıştayda,
eTwinning
Nedir?,
eTwinning’de öğretmenlere sunulan kişisel ve
mesleki gelişim imkanları nelerdir?, Eğitimde
Değişim ve Dönüşüm, EBA eTwinning
Entegrasyonu, Eğitimde Teknoloji kullanımı,
Web 2.0 araçları, Proje tabanlı eğitim, STEM,
Kodlama, Bilinçli ve Güvenli İnternet
kullanımı, kalite etiketi kriterleri konularında
eğitimler verildi.
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eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından eTwinning bölgesel
çalıştay yapıldı.
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Hatice Seyit Çeker İlkokulu eTwinning Projesi
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TUBİTAK 4006 PROJE TOPLANTISI

9 ilçeden 200’ün
üzerinde
öğretmenin
katılımıyla gerçekleştirilen
toplantıda,
projeleri
gerçekleştirirken
nelere
dikkat edilmesini, fuarların
nasıl
hazırlanmasını,
harcamaların
nasıl
faturalandırılması
gibi
konulara değinildi. Soru
cevap şeklinde devam eden
toplantı çok verimli geçti.
TÜBITAK projeleri tanitim
toplantimiz BİDEB Müdürü
Mustafa Orhan da katıldı.
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TÜBİTAK’ın
lise
ve
ortaokul
öğrencilerine
yönelik
olarak
düzenlediği “TÜBİTAK Araştırma
Projeleri Yarışması” ile ilgili olarak
Gaziantep İl Milli Eğitim Arge Birimi
olarak ilimizdeki dokuz ilçede bu
yarışma
hakkında
bilgilendirme
toplantıları gerçekleştirildi.
Bu
yarışmanın
temel
amacı
öğrencilerin
sosyal
ve
eğitim
hayatında
karşılaştıkları
ve
duydukları problemler veya sıkıntılar
üzerinden; genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, soru sormaya, merak etmeye teşvik
etmek suretiyle, yaşanılan problem ve sıkıntılara çözüm aramaya yönlendirmektir. Öğrencilerin
gerek şahsını ve gerekse toplumu ilgilendiren problemleri kavrama ve çözme yeteneğini açığa
çıkarmaktır. Bir problemin tanımlanmasından çözümüne kadar aşılması gereken ve belirli
prensipler ile yürütülen tüm süreç,
akademik ortamlarda Araştırma
Projesi olarak tanımlanmaktadır. Bu
yarışmaya katılan genç beyinler
problemin
oluşturulmasında,
kullanılacak
materyallerde
ve
gerçekleştirilecek çözüm yöntemleri
noktasında bir “özgün fikir” sahibi
olabilirler ve danışman öğretmenleri
gözetiminde
özgün
fikirlerini
araştırma projesine dönüştürebilirler.
Unutulmamalıdır ki, ortaya çıkan fikir
basit; fakat çok orijinal ve pratik bir çözüme yönelik olabilir. Geçmişte görülmüştür ki, çok büyük
başarıların her birinin temelini çoğu kere küçük yeni fikir ve basit araştırmalar oluşturmuştur.
Son olarak proje çalışmalarında temel
amaç, okullarımızdaki öğrencilerin bizzat
proje çalışmalarında yer almalarını
sağlayarak düşünen, sorumluluk alan,
çevresinde
gördüğü
ve
duyduğu
problemlere duyarlı, kurgulayan ve üreten
nesillerin
nitelik
kazanmalarını
sağlamaktır.
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Şanlıurfa
TUBİTAK 4007 Bilim
Şenliği
nde
STEM
Gaziantep ekibi olarak
Atölye çalışmasında yer
aldık.

TUBİTAK
tarafından desteklenen
Bilim Şenliği ne katılan
Gaziantep İl Milli Eğitim
STEM ekibini onlarca
öğrenci, veli ve yoneticiler
ziyaret etti. Ekip Şenliğe
´Atık
Malzemelerden
STEM´ ile katıldı. STEM
Koordinatörü
Süleyman
KALE İlimizde ve Ülkemizde
STEM
Farkındalığı
oluşturmak için farklı eğitim
yöntemleri ile bu tür
projelerde yer alacaklarını
belirtti.
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Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Eğlenerek Öğreniyorum, Gaziantep Doğa ve
Bilim Kampı” adlı TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimimizin kapanışı il milli eğitim müdürümüz
Cengiz METE, il milli eğitim müdür yardımcılarımız Mehmet Ali TİRYAKİOĞLU ve Yusuf
TÜFEKÇİ ile Doç. Dr. Dilek ERDURAN AVCI’nın katıldığı tören ile son buldu
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İl Müdürümüz Cengiz METE
ilimizde ilk defa gerçekleştirilen
bu projenin örnek teşkil ederek
sayısının daha da artmasını
ümit ettiklerini ifade etti. 6 gün
süren
projede
okul
dışı
öğrenme ortamlarında fen ve
doğa
eğitiminin
gerçekleştirildiği projede Gizem
Doğan Yaşayarak Öğrenme
Merkezi, Hayvanat Bahçesi,
Gezegen Evi ve Bilim Merkezi,
Ekolojik Bina, Botanik Bahçesi,
Tilmen Höyük’ü, Zincirli Ören,
Yesemek Açık Hava Müzesi,
Dülük Baba Tabiat Parkı ve
Zeugma
Mozaik
Müzesi
ziyaretleri gerçekleştirildi. Bu
mekânlarda alanında uzman,
aralarında
akademisyenlerin
de bulunduğu eğitimci kadrosu
ile gerçekleştirilen eğitimlerde
yaparak
yaşayarak
öğrenmenin ön planda olduğu
atölye
ve
etkinlikler
gerçekleştirildi. Projenin değerlendirme ve kapanış toplantısı, katılımcı öğrenci ve
öğretmeler ile proje ekibinin sertifikalarının verilmesi ile son buldu.
Projemiz ile ilgili yapılan etkinlik
ve aktivitelere ait görsellere
https://www.gaziantepdogavebili
mkampi.com/ proje sitesinden
ulaşılabilmektedir.
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Gaziantep Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz METE
tarafından yapıldı. Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tanıtım toplantısına Şehitkamil ve
Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürleri, il Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Ölçme ve
Değerlendirme Merkezi il koordinatörü Mehmet Ali TİRYAKİOĞLU katıldı. İl Milli Eğitim
Müdürü Sn. Cengiz METE konuşmalarında eğitimin değişmez yapısı olan ölçme ve
değerlendirmenin gerekliliğini ifade etti. Yapılan Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tanıtımının
yanı sıra katılımcı öğretmen arkadaşlara Açık Uçlu Soru hakkında bilgi verildi.
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İl İzleme Araştırması
Ölçme değerlendirme
uygulamalarını
izleme
araştırma
ve
geliştirme
projesi
kapsamında
5.
sınıflara yönelik il izleme
araştırması 80 okulda 10502
öğrenci ile yapıldı. 5. sınıflara
yönelik yapılan araştırmada
öğrencilerin
yenilenen
müfredatla
birlikte
kazanımları
edinme
düzeylerinin tespit edilmesi,
eksik öğrenmelerinin ortaya
konması, öğrenci,
veli,
öğretmen ve yöneticilere geri
bildirim verilmesi amaçlandı.
Araştırma Türkçe, matematik
ve fen bilimleri dersinde
testlerin
uygulanması,
öğrenci,
öğretmen ve
yönetici
anketlerinin
uygulanması
ile
gerçekleştirildi.
Araştırma
sonucunda
taraflara
geri
bildirim verilirken her okulun
da üstün ve zayıf yönlerine
yönelik bir rapor verilecek.
Araştırma sonucunda hiç bir
şekilde öğrenci, sınıf, okul
veya
ilçe
sıralaması
yapılmayacak. Söz konusu
araştırmanın
istenildiği
şekilde
yürütülmesi
konusunda özverili çalışma
yürüten
il
yöneticilerine,
Ölçme
Değerlendirme
Merkezi
Ekiplerine
ve
öğretmenlerimize
teşekkür
ederiz.

30

İzleme sınavına katılacak olan
okul müdürleri ve rehber
öğretmenlerin katılımıyla İl
İzleme Sınavı bilgilendirme
paneli yapıldı. Panelde İl Milli
Eğitim
Müdür
Yardımcısı
Mehmet Ali Tiryakioğlu ve
Ölçme Değerlendirme Merkezi
çalışanları tarafından gerekli
bilgilendirmeler sunum ve
soru-cevap
şeklinde
okul
müdürleri
ve
rehber
öğretmenlere aktarıldı.
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Gaziantep
Ölçme
ve
Değerlendirme
Merkezi
eğitimlerini devam ediyor. İl Milli
Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet
Ali TİRYAKİOĞLU öncülüğünde
yürütülen
eğitimlerimiz
tüm
hızıyla
devam
etmektedir.
Eğitimizin 2. kısmında 100
öğretmen
arkadaşımızla
buluşarak
Ölçme
ve
Değerlendirme Merkezi ve Açık
Uçlu
Sorular
hakkında
bilgilendirme çalışması yaptık.
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PLC EĞİTİMİ
Verilen eğitim, henüz iş hayatına
atılmayan
gençlere,
sonraki
hayatlarında
iş
bulmalarını
kolaylaştıracak nitelikler kazandırması
sağlanırken, diğer taraftan işletmelere
kalifiye
personel
ihtiyacının
karşılanmasına katkıda bulunulmuş
olacaktır.

Müdürlüğümüz ile İpek Yolu
Kalkınma Ajansı ortaklığında; ilimizde
bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu
Liselerinde Elektronik, Endüstriyel
Elektronik, Mekatronik ve Otomasyon
bölümlerine devam eden öğrencilere
ve öğretmenlere
"UYGULAMALI
MEKATRONİK
PLC
EĞİTİMİ"
Gaziantep Üniversitesi Teknopark
Mechatronic PLC Traınıng Center da
uygulanmıştır.
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Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme
Merkezi´nde
yapılan
´OYNA
ÖĞREN YAŞA´ projemiz ile Orta
okul 5.sınıf öğrencilerimize sabah
saat:9.00
ile
öğleden
sonra
saat:16.00 arasında çeşitli imkanlar
sunulmaktadır.
Öğrencilerimiz
okullarımızdan
Gaziantep
Büyükşehir
Belediyesi
´nin
belirlediği
otobüslerle
alınıp
dönüşte de yine aynı araçla
okullarına teslim ediliyor.

Büyükşehir
Belediyemiz
ile
birlikte
yürüttüğümüz bu proje ile özellikle ilimizde
dezavantajlı
bölgelerimizde
yer
alan
okullarımızda eğitim gören öğrencilerimizin
yüreğine dokunmayı amaçlıyoruz.
Öğrencilerimiz bu proje sayesinde Gaziantep
Erikçe Ormanı içindeki Macera Park´ında belki
de hiç unutamayacakları bir gün geçiriyorlar.
Eğitimle oyunun harmanlandığı yeni bir dünya
sunuyor çocuklarımıza.
Biliriz ki çocukluk dönemi hayatımızın
yörüngesini belirleyen yaşanması elzem bir dönem. Ve birçok insan hayatının özellikle de bu
döneminde şahit olduğu anılarını geleceğe taşır. Belli olaylar ve anlar zihinlere kazınır. İşte
hedefimiz de bu projenin çıkış noktasını oluşturuyor.
Ailelerimizden veli izin belgeleri alıyoruz.
Ailelerimiz de bu konuda bilgilendiriliyor.
Bir öğretmenimiz de izinli olarak o gün
öğrencilerimizin başında duruyor. Ayrıca
Macera Park´ında bu konu bağlamında
çalışan
arkadaşlarımız
da
büyük
destekçimiz olmaktadır. Bu halka ile
güvenlikli ve neşeli bir gün daha bu
öğrencilerimizin hazinesinde yer alıyor.
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Büyükşehir Belediyemiz ile Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol ile ´Obezite ile
Mücadele Projesi’ kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi´nde diyetisyen olarak görev
yapan Esra Çarık ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü son sınıf
öğrencileri ile Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerimizdeki ortaokullarda eğitim gören öğrencilere
eğitim çalışmaları yapılmıştır.
Eğitimler:
8-9-10 Kasım´da Hasan Celal Güzel Ortaokulu,15-16-17 Kasım Aslı Alevli; 22-23-24
Kasım´da Ali Küncülü Ortaokulu ve 29-30 Kasım´da Gazi Ortaokulu´nda yapılmıştır.

35

GENÇ BAŞARI ŞİRKET PROGRAMI

Genç Başarı Eğitim Vakfı ile ortaklaşa
yürütülen Genç Başarı Şirket Programı
28.11.2017 tarihinde başladı. Bu programın
amacı:
Gençlerin
yaşam
kalitelerini
geliştirmek, serbest girişim, iş yaşamı ve
ekonominin
değerinin
anlaşılmasını
sağlamak,
ekonominin
yararlarını
ve
uygulamalarının anlaşılmasını sağlamak,
işgücünü arttırma ve yönetme becerileri
kazandırmak, bireysel ve aile hayatlarında
finansal yönetim uygulamaları için yardımcı
olmak, girişimciliğin öneminin anlaşılmasını
sağlamak, günün ekonomik koşullarına uyum
gösterebilmelerini sağlamaktır.
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EĞLENEREK ÖĞRENİYORUM PROJESİ

Eğlenerek
öğreniyorum
projemiz
için
öncelikle
atıl
durumda
olan
bir
odamızı
amacına uygun hale getirdik.bu
odada öğrencilerimiz için Sanat
Atölyesi,Zeka oyunları,kütüphane
ve satranç oynayacakları bir alan
oluşturuldu. Öğrencilerimiz serbest
çalışma saatleri dersi ve resim
derslerinde bu odayı aktıf halde
kullanmaları
amaçlandı.Öğrencilerimizin böyle
bir ortamı ilkkez görecekleri ve
mutlu bir verimli bir şekilde
eğlenerek öğrencilere bir şeyler
kazandırmayı hedefledik.
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DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi uygulaması, yeni güncellemelerle devam
etmektedir.2008-2009 eğitim öğretim yılından itibaren tüm resmî ilköğretim kurumlarının 4-8.
sınıflarında uygulanan DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi’ne ilişkin güncellemeler yapılarak
Sistem, ortaöğretim 9-12. sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde kullanıma sunuldu.
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28.11.2017
Şahinbey,29.11.2017
Şehitkamil,30.11.2017
Yavuzeli
ve
Araban,01.12.2017 İslahiye ve Nurdağı,05.12.2017 Karkamış ve Oğuzeli ve son olarak
07.12.2017 de Nizip’de gerçekleştirilen DynEd Bilgilendirme toplantılarına; İlçe DynEd
Koordinatörü Şube Müdürlerimiz, il DynEd Koordinatör Yardımcımız, İlçe Koordinatör
Yardımcısı İngilizce Öğretmenlerimiz ve İlkokul, Ortaokul ve Lisede görev yapan tüm
İngilizce öğretmenlerimiz katıldı.
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GAZİLER DİYARINDAN ŞEHİTLER MEKÂNINA-2
PROJESİ

Terör örgütlerinin propagandalarını etkisiz hale getirerek şiddete yönelen
aşırılıkları önlemek, öğrencilerin tarih bilincini artırmak, öğrencilere milli birlik ve
beraberlik duygusu aşılayarak birlikte yaşama refleksini geliştirmek amacıyla İl
Emniyet Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen bu proje
kapsamında 2 öğretmen, 40 öğrenci ve 10 emniyet görevlisiyle 1.11.2017 tarihinde
Çanakkale gezisi yapıldı.
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Gazi Şehrin Kurtuluş Sergisi

Gaziantep ili, Yavuzeli içesi Birleştirilmiş sınıflı Elmacık İlkokulu öğretmenimiz Serap
Karahanlı Asil Türk Milletinin kadim şehri, Gazi şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 96.
gurur yılına ithafen hazırlamış olduğu afişi öğrencilerine ve de tüm mahalle halkımıza
tanıtıyor.
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Eğitim ve Öğretim alanında özgün ve
modern
uygulamaların
geliştirilmesi,
yaygınlaştırılması ve ödüllendirilerek teşvik
edilmesi amacı ile bakanlığımız tarafından
“Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri”
düzenlenmektedir. 2016-2017 Eğitim Öğretim
yılı Güneydoğu Anadolu Bölgesel Ödül Töreni
16 Kasım 2017 tarihinde İlimizde yapıldı.

Yarışmaya 3357 proje başvurusu yapılmış
olup, bu projelerden 106 tanesi ödül almaya hak
kazanmıştır. İlimizdeki törende 3 İl’den 6 proje
ödül almış olup, ödül almaya hak kazan projeler
arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Kurumsal
bazda
Olumlu
Tutum
ve
Davranışlar
Kategorisinde Bölgesel ödül almaya hak
kazanmıştır.
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BİR VELİ OKUR TÜM ÖĞRENCİLER ÖRNEK ALIR

Alkan mesleki ve teknik anadolu
lisesi türk dili ve edebiyatı
öğretmenleri olarak eğitimin ve
öğretimin okulda başlayıp ailede
şekillendiğine
inanıyoruz.
Bu
amaçla günlük işler, koşturmacalar
ya da artık benden geçti diyen
velilerimize ulaşmak için yola
çıkıyoruz.
Kitap
okumanın
alışkanlığa dönüşmesi için ailelere
de kitap okumayı sevdirerek
öğrencilere onların da rol model
olmasını hedefliyoruz
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TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE İSTİYORUZ PROJESİ

Sağlıklı
yaşamanın
sağlıklı çevre ile mümkün
olduğu
bilincinin
aşılanması. Yaşadığımız
çevrenin temiz, sağlıklı,
göze hoş gelen güzel bir
yer olması için gerekli
çalışmalar yapılmıştır.

Okul içinde temizlik ile ilgili
slogan ve pankart hazırlanmıştır.
Hazırlanan döviz ve pankartlarla
ilçe merkezine doğru çevre
temizliği yapılarak ve slogan
atılarak
yürüyüş
yapılmıştır.
Yakındaki okullara giderek orada
ki
öğrencilerde
farkındalık
oluşturulmaya çalışılmıştır.
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İLİMİZDE “ÖĞRENCİLER SİNEMA İLE BULUŞTU”

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)
arasında sağlanan iş birliğiyle öğrencilerimizde ve toplumda milli ve kültürel değerler
yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme
getirerek öğrencilerimizi hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine
katkıda bulunmak ve çevresine daha yararlı bireyler yetiştirmek amacıyla imzalanan
“Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor Etkinliği” İş Birliği Protokolü kapsamında; İlimizde ilk
uygulama 22 Ekim - 22 Aralık tarihleri arasında (hafta içi) yapılmıştır.

İlimizdeki etkinlik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce belirlenen Sankopark Avşar ve
Prime Mall Prestij Sinemalarında yapılmıştır. Öğrencilere sinemada patlamış mısır ve su
ikram edilmiştir. 24.648 öğrenci sinemaya gitmiş olup 19.303 öğrenci ise ilk defa sinemaya
gitmiştir. Öğrencilerin okuldan sinemaya taşınma işlemi ise İlimiz Büyükşehir Belediyesi
tarafından ücretsiz yapılmıştır. Sinemalarda İksir (Animasyon), Evliya Çelebi Ölümsüzlük
Suyu (Animasyon), Son Mektup, Ertuğrul 1890 ve 120 filmler öğrenciler tarafından
izlenilmiştir.

46

HATİCE SEYİT ÇEKER İLKOKULU EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
Haftanın 3 günü bazen de 4 günü ( Cumartesi
de dahil) halkoyunları çalışmamız var. bu
çalışmaya diğer sınıflardan 2 benim sınıftan
ise 20 öğrenci katılıyor çalışmanın olduğu
günler çalışmanın başlama ve bitiş saatlerini
velilere mesaj atıyorum. çalışma süresince
düzeni ve devamlılığı sağlamak amacıyla
öğrencilerin başında bekliyorum ve çalışma
bitiminde
birkaç
öğrenciyi
evlerine
bırakıyorum. Çalışmaya katılan öğrenciler
arasında zaman içinde takım ruhu oluştu.

Kavga , şikayet vs olayları azaldı. Kendine
güvensiz, içine kapalı öğrencileri özellikle
halkoyunları çalışmalarına yönlendirdim bu
öğrencilerim artık daha bir sosyal, daha rahat
kendilerini ifade ediyorlar ve özgüvenleri gelişti.
Sınıfta bir kavanozumuz var bu kavanoza
bir miktar bozuk para bıraktım. Öğrencilerimden
acıkan, susayan veya kantinden bir ihtiyacını
alması gereken fakat o gün için üzerinde para
olmayanlar bu kavanozdan para alarak o gün
için ihtiyaçlarını gideriyor ve ertesi gün getirip
aldıkları kadarını kavanoza tekrar bırakıyorlar. Böylece öğrenciler arasında izinsiz eşya alma.
veya birisinin parasını çalma olayı sıfıra
indi. Borç almayı ve geri ödemeyi
öğrendiler. Ayrıca aç susuz ders dinleme
eziyetinden kurtuldular.
4 yıldan bu yana okulumuzda engeliler
yararına
‘MAVİ
KAPAK
TOPLAMA
KAMPANYASI’
Düzenliyorum. Yılın
başında her sınıfa boş bir su damacanası
veriyorum. Kapakları ne için toplamamız
gerektiğini açıklıyorum.şişeler doldukça
yeni boş şişe temin ediyorum ve her yılın
sonunda Engeliler Dernegi başkanını da okula davet ederek okulda yapılan törenle kapakları
teslim ediyorum. Bu kampanya ile hem öğrencilerde engeliler konusunda bir farkındalık
oluştu, hem kampanyayı tüm okul benimsedi , sahiplendi Öyle ki yaz tatilinde bile
okulumuzda öğrencisi olsun olmasın insanlar müdür beyin ve benim evimize gelip poşet
poşet topladıkları kapakları bıraktılar.
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ŞAHİNBEY OKULLARI ÇOCUK TİYATROSU- SAHNE
ÇOCUKLARIN PROJESİ

İnsanların kişilik gelişimlerinin en önemli, en verimli ve en kalıcı evresi olan çocukluk çağında,
öğrencilerimizin evrensel değerleri ve toplumun ahlaki değerlerini kavramaları, özümsemeleri büyük
önem taşımaktadır.
Öğrencilerin
salt
öğretimle yarış atı haline
getirilmeleri
kişilik
gelişiminde
ve
bireyin
sosyalleşmesinde sonradan
telafisi imkânsız birtakım
problemlere yol açmaktadır.
Biz de ‘Ağaç yaşken eğilir.’
düşüncesinden
hareketle
öğrencilerimizin
küçük
yaşlarda
değerlerimizi
kavramaları,
yaşayarak
oynayarak tatlı bir rekabetle
öğrenmeleri için Sahne
Çocukların… dedik.
İlçemize
bağlı
Anaokul ve İlkokullar ile
bünyesinde
anasınıfı
bulunan diğer okullarımızda
eğitim
görmekte
olan
çocuklarımızın,
toplum
içerisinde yaşamanın gereği
olarak toplumsal duyarlılık
sahibi, evrensel ve ahlaki
değerlere bağlı, topluma
yararlı
bireyler
olarak
yetişmelerine katkı sağlamak
adına (İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün
Sosyal
Okul Projesi Kapsamında)
Şahinbey Okulları Çocuk
Tiyatrosu- Sahne Çocukların
Projesi uygulamaya konuldu.

48

Yavuzeli Kaymakamlığı ve Yavuzeli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İşbirliğiyle "Öğrencilerimiz Sinemayla Buluşuyor" Projesi

Yavuzeli Kaymakanlığı ve Yavuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile sosyal,
sportif ve kültürel faaliyetler kapsamında İlçemiz genelinde bulunan tüm ortaokul ve lise
öğrencilerimizin sinema ile buluşmasını sağlıyoruz
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Öğretmen ve Öğrencilerimizle Buluşuyoruz

Yavuzeli İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
olarak
dönem
sonuna kadar tüm öğrenci ve
öğretmenlerimize
sınıf
ortamında merhaba diyebilme
hedefimiz kapsamında İlçe
Kaymakamımız ile birlikte tüm
öğrenci ve öğretmenlerimizle
buluşuyoruz.

50

SINIFIMLA OLUMLU DAVRANIYORUM
Her hafta belirli kriterler doğrultusunda ve olumlu davranış gösteren tüm sınıf şubeleri
arasından birinin haftanın birincisi seçilir. Seçilen sınıfa okul idaresi ve öğretmenlerin ortak
olarak kararlaştırdığı ödül verilir. Projenin ikinci aşamasında haftanın öğrencisi seçilirken
kullanılan kriterlere belli puanlar verilir. Ay sonunda en çok puan toplayan sınıf ayın sınıfı
seçilir. Seçilen sınıfa okul idaresi ve öğretmenlerin ortak olarak kararlaştırdığı ödül verilir.
Haftanın ve ayın sınıfı seçiminde kullanılan kriterlere belli puanlar verilmektedir ve yıl
sonunda en çok puan toplayan sınıf yılın sınıfı olarak seçilir.
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Okul Bahçem , Oyun Bahçem Olsun
1- Çocuklarımızın oyun alanları olan okul
bahçesini daha eğlenceli hale getirmek
2- Çocuklara okul bahçesinde, onların
yaratıcılığını destekleyecek oyun alanları
sunmak
3-Okul bahçesini bir beton yığını halden ve
görüntüsünden uzaklaştırıp eğitim ortamı
haline dönüştürmek
4-Çocukların
desteklemek

psiko-motor

gelişimlerini

Büyük bir alana sahip olan okul bahçesi
gerek maddi yetersizlikler gerekse fiziki
şartlar yüzünden verimli bir şekilde
kullanılamıyordu. Bu bağlamda öncelikle
okul bahçesi renklensin ve çocuklar için
başlı başına bir eğitim ortamı olması
amaçlanarak proje başlamıştır. Projeyi
gerçekleştirirken öğrenciler, veliler ve okul
personelinin
birlikte
çalışmasıyla
katılımcılar
arasındaki
ilişkinin
geliştirilmesi sağlandı ve bu bağlamda
proje
işbirliği
içinde
aktif
katılım
sağlanarak tamamlandı.
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OĞUZELİ OKUYOR PROJESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim
yılında başlatmış olduğumuz ve
2017-2018 Eğiti-Öğretim yılında
devam eden “Oğuzeli Okuyor”
projemizn ile bugüne kadar
15.000 haneye veli ziyaretimiz
gerçekleşmiştir. Bu projemizin
hayata geçirilme gerekçelerinden
birisi; öğrencilerimizin geneli metin
seslendirme
yapmakta,
okuduğunu anlayan, anladıklarını
ifade edebilen öğrenci sayımız az
seviyede olmasından kaynaklıdır.
Kitap okuma oranlarında ülke olarak yeterli
düzeyde değiliz. “Oğuzeli Okuyor” projesi bu
ihtiyaçtan dolayı hayata geçirilen bir projedir.
“Model Alma Öğretim Yöntem Tekniğine”
öğrencilere doğru rol model olarak ”Oğuzeli
Okuyor” projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü koordinesinde tüm öğretmenler,
idareciler olarak personelin tamamı veli
ziyaretleri yaparak gidilen her evde en az yarım
saat kitap okuyup, öğrenci-veli-öğretmen işbirliği
gibi bilgilendirici makalelerle kitap okumanın
önemi anlatılarak ve bu içeriğe sahip kitaplar
velilere
verilerek
okuyup
bilgilenmeleri
sağlanması amaçlanmaktadır.
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OĞUZELİ OKUYOR PROJESİ

“Oğuzeli Okuyor” projesiyle kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amaçlanmaktadır.
Gönüllük esasına dayandığı için bütün öğretmenlerimizin kendi veli iletişimini artırmak,
öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için projeye gönüllü destek verecekleri
düşünülmektedir. Oğuzeli Okuyor projesinde amaç bu projeye destek veren ve vermek
isteyen kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte ailelerin evlerine gidilerek kitap okumanın
önemini vurgulamak ve birlikte kitap okumaktır. Oğuzeli Okuyor projesi ile kazanımlarımız
arasında; öğrencilerimizin okuduğunu anlaması, eleştirel düşünmesi, uluslararası düzeyde
yer alan “PISA”, ”TIMS” gibi ölçme değerlendirmelerde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi
ve velinin bu konularda öğrenciye tam ve doğru bir şekilde destek olması amaçlanmaktadır.
Çünkü öğrencilerimiz ne kadar çok okursa o kadar daha fazla ifade becerileri gelişecek ve
eleştirel düşünme yeteneğini kazanacaklardır.
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Projesi 15 Ekim tarihinde Başladı ve
15 Mayıs 2018 Tarihine kadar sürecek.
Proje doğrultusunda öğrencilerimize
annesi veya babası kitap okuyacak.
Öğrencimiz hazırlamış olduğumuz
çizelgelere kitabın kahramanını, anlatılmak
istenen ana konuyu kitabın sayfasını
yazıyor. Bu şekilde proje sonunda en çok
kitap okuyan öğrenci velilerimizden 5
tanesini yine öğrencilerimizden 10 tanesini
çeşitli ödüllerle ödüllendirilmiştir.

Projemizin uygulanması ile ilgili proje
yürütücülerimiz Okul Müdürümüz Mustafa
YILDIRIM,
Müzik
Öğretmeni
Nida
ALTUNTAŞ, Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Ceylan FIRATHAN, Sınıf Öğretmenimiz
MUNİRE
AYDIN,
Okul
Aile
Birliği
Başkanımız Mehmet AĞBALIK’ DAN
oluşmaktadır. Öğrencilerimize gerek yerel
imkânlarımızla gerekse kütüphanemizden
kitaplar veriliyor. Projemiz Öğrenci ve
velilerimiz tarafından çok sevildi.
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Nizip Sanayi Esnafı Ve Çırak Öğrencileri Okuyor

1
8 ekim 2017 saat 14.00´da açılışı
gerçekleştirilen kütüphanenin açılışına
kaykamımız sayın kemal şahin, il milli
eğitim müdürümüz sayın cengiz mete,
il milli eğitim müdür yardımcımız sayın
metin kılıçparlar, protokol amirleri, oda
başkanları, esnaflar ve velilerimiz
katıldı.
Kütüphanemizde her gün 1
saat
çırak
öğrencilerimizle
ve
öğretmenmenlerimizle; fırsat buldukları
her anda da sanayi esnafımız okuma
etkinliği yapmaktadır.
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Okulumuz,
genel
anlamda göç alan ve Suriyeli
vatandaşlarının bulunduğu,
maddi
durumları
zayıf,
sosyal-kültürel
düzeyleri
yetersiz
olan
ailelerin
bulunduğu
bir
okuludur.
Bilindiği
üzere
eğitim;
öğretmen-öğrenci ve veli
üçgeninde gerekleşen bir
süreçtir. Bu ayaklardan biri
aksayınca
diğerlerini
de
olumsuz etkilemektedir. Her
ne kadar öğretmen ve
öğrenciler ellerinden gelen
gayreti gösterseler de velileri
işin
içine
çekemeyince
istenilen başarıyı yakalamak
mümkün
olmuyor.
Bu
nedenle, projemiz bir yıllık
süreçte planlandığı üzere her aylık farklı bir konuyu işleyerek velilerin bilinçlenmesini ve okul
ile olan bağının güçlenmesini amaçlamaktadır.

Özet olarak projenin gerekçesi evde öğrencisine nasıl yardım edeceğini bilmeyen
velileri öncelikle bu konularda eğitmek ve bilinçli bir anne-baba olabilmek için onlara
rehberlik etmektir.
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Bir Kütüphane Değişir, Bir Çocuk Değişir

1- Kütüphaneyi daha modern ve işlevsel hale getirmek
2- Öğrencilerin kütüphaneye olan ilgilerini arttırmak ve olumlu algı oluşturmak
3-Öğrencide sorumluluk bilinci oluşturmak
4-İlkokuldan itibaren zamanının çoğunu okulda geçiren çocukların hayatlarına olumlu
katkılar sağlayabilmeleri için etkin ve ihtiyaçları karşılama konusunda yeterli düzeyde olması
gereken bir kütüphane oluşturmak
Okulda kitap okuma ve kütüphane kullanım oranını arttırmak amacıyla kütüphanenin fiziki
görünümünün modern bir yapıya kavuşturulması için iç mekan yenileme çalışmaları, yeni
donatım malzemeleri sağlanması.
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Bahçeşehir Üniversitesi ve
Garanti
Bankası
işbirliğinde
Müdürlüğümüzün
koordinatörlüğünde
ilkokul
3.ve
4.sınıf öğrencilerimize 24 Aralık
2017 tarihlerinde Kodlama ve
Robotik
atölyelerinde
eğitimler
verildi.
24 Aralık Pazar günü
gerçekleştirilen atölyede, 8-13 yaş
arası çocuklarımıza kodlama eğitimi
verilerek “Tasarım Odaklı
Düşünme”
ve
“Proje
Geliştirme”
yaklaşımı
anlatıldı.
Aynı
zamanda
aileler
için
de,
akademisyenler
tarafından
“Dijital
Çağda
Çocuk
Yetiştirmek” ve “Aile İçi
İletişim” temalı interaktif sınıf
eğitimleri verildi.
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Evin Küçük Mühendisleri Projesi” Gaziantep'te

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Limak Vakfı’nın
işbirliğinde düzenlenen “Evin Küçük Mühendisleri Projesi” basın tanıtımı, Gezegenevi ve
Bilim Merkezinde yapıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN’in; “Evin Küçük Mühendisleri
Projesi”nin paydaşı olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “0-17 yaş arası 794 bin
gencimizin yaşadığı Gaziantep, yüzde 38’lik genç nüfusuyla bu proje için çok doğru bir
başlangıç noktası olacak” dedi.“Bu proje Gaziantep’ten çıkacak ve büyüyecek’’ dedi.
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Değerler Eğitimi

Değerlerimiz eğitiminde jürilerce yapılan değerlendirme
sonucunda ayın sınıfı seçilen öğrenciler ile İlçe Kaymakamımız,
Belediye Başkanımız kahvaltıda buluşarak ardında sınıf
başkanına plaketini sunarak örnek davranışları takdir etmiş
oluyoruz
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BU DEĞERLER DÜNYALARA DEĞER PROJESİ
Değer, bir toplum tarafından benimsenmiş olan milli, manevi, insani duygu, düşünce,
davranış ve kıymetlerin tamamı olarak ifade edilebilir. Değerler bir toplumun yaşam biçimini
düzenleyen gelenek, görenek, örf, adet ve ananelerdir. Değerlerin tamamı toplumun
kültürünü oluşturur.
Değerler eğitimi ise toplumda var
olan milli ve manevi kuralların nesiller
boyunca
devamını
sağlayan,
toplumların nesiller boyunca öz
benliğini
koruyarak
varolmasını
sağlayan kuralların gerek aile, gerek
okul gerekse de toplumda bir bütün
halinde
öğretilmesini
sağlayan
faaliyetlerin tümüdür.
Özellikle 2017-18 eğitim öğretim
yılında
yenilenen
müfredat
çalışmalarında değerlerimiz okullarımızda daha yoğun bir şekilde işlenmeye başlamıştır.
Zaten
öğretmeye
çalıştığımız
değerlerimizin
öğrencilerimiz
tarafında daha iyi içselleştirilmesi
sağlamak adına “ adalet, dostluk,
dürüstlük, öz denetim, sabır,
saygı,
sevgi,
sorumluluk,
vatanseverlik,
yardımseverlik”
değerlerinden oluşan “Bu değerler
dünyalara
değer”
projemizi
yapmaya karar verdik.
Projemizde ilk olarak ele alınan
değerimiz olan “Yardımseverlik”
değeri kapsamında bir sınıfımız
tarafından
sınıfta
oluşturulan
kumbarada biriken paralarla yine o
sınıfta
okuyan
Suriye’li
öğrencimizin ailesine temel gıda
malzemeleri yardımı yapılmıştır. Bu
yardımlar öğrencilerimiz tarafından
Suriye’li ailemize ulaştırılmıştır. Bu
şekilde
öğrencilerimiz
yardımseverliği
de
yaparak
yaşayarak öğrenmiş oldular.

62

BİR KİTAP BİR FİLM
Projenin Amacı
-Velilerde okuma alışkanlığı ve zevki
geliştirmek.
-Velileri çocuk eğitimi
bilgilendirmek.

konusunda

-Türkçeyi
etkili
ve
konuşmalarını sağlamak.

güzel

-Velilerin
birlikte
güzel
geçirmelerini sağlamak.

vakit

-Veli okul işbirliğini geliştirmek.
-Velilerin sosyalleşmesini sağlamak.
-Farklı fikirlere saygı
öğrenemek(Hoşgörü)

duymasını

-Bilgi edinmek amacıyla kitap kullanma becerisini artırmak.
Hedef Kitle
Bu proje özellikle okuma yazma bilmeyen velilerinde okul etkinliklerine katılımını sağlamak.
-Veli okur yazarlık oranını artırmak.

-Okuma becerisini bir üst seviyeye çıkarmak.

-Bir filmi eleştirel gözle izleme becerisini kazandırmak.
-Herhangi bir konudaki fikrini sözlü olarak ifade etme becerisini kazandırmak.
-Eğitici film seçme
becerisini kazandırmak.

ve

izleme

Beklenen Yarar
-Bu proje sonunda veli sosyalleşir,
okula karşı olumlu bakış açısı
kazanır. Kitap okuma alışkanlığı ve
zevki gelişir.
-Bir konuda fikrini belirtme-farklı
fikirlere saygı duyma beceriş gelişir.
-Konulu film seçme beceriş kazanır.
-Okuma yazma beceriş gelişir.
-Türkçeyi etkili ve güzel konuşur.
-Veliler arası iletişim artar.
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