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SPOR ŞEHRİ GAZİANTEP
PROJESİ

ayın Val�m�z Davut Gül’ün önderl�ğ�nde kurulan Spor Şehr� Gaz�antep projes�, �l�m�z özel�nde tüm 

Sçocukların spora er�ş�m�n� sağlamak, amatör ve profesyonel kulüplere sporcu yet�şt�rmek ve 
çocukların bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı b�reyler olması �ç�n sporu yaşam tarzı hal�ne 

get�rmeler�n� hedeflemekted�r. Spor Şehr� Gaz�antep projes� kapsamında;  750 okulumuzda spor kulüpler� 
kurulmuştur.  Bu sayede tüm okulların spor �le buluşturulmasının yanı sıra öğrenc�ler�m�ze spor branşı 
seç�m�ne yönel�k rehberl�k h�zmetler� sunulmuştur. Okullarda kurulan spor kulüpler�n�n sürekl�l�ğ�n� 
sağlamak ve spor kulübü kültürü oluşturmak �ç�n  �l�m�zde 100.000 l�sanslı sporcu hedeflenm�şt�r. 

Eylül 2019 tar�h�nde l�sanslı 
sporcu sayısı 18.785 �ken Ocak 

2020 �t�bar�yle sayı 155.688 
l�sanslı sporcu oldu. Haz�ran 

ayı �ç�n konulan bu hedefe 6 ay 
önces�nden ulaşıldı.

Okullarımızın sorunları d�nlen�ld� ve 
proje hakkında soruları cevaplandı.

9 �lçede 16 toplantı gerçekleşt�r�ld�. 
Toplantıya okul yönet�c�ler� ve beden 
eğ�t�m� öğretenler� katıldı. Toplantılarda 
Spor Şehr� Gaz�antep projes�n�n amacı 
ve hedefler� anlatıldı. 100.000 l�sanslı 
s p o r c u  h e d e fi  d o ğ r u l t u s u n d a 
okullarımıza l�sans çıkartma ve sağlık 
raporu hakkında b�lg� ver�ld�.

Tüm �lçelerde, malzeme 
desteğ� taleb�nde bulunan  750 

okula  Basketbol, voleybol, 
futbol, badm�nton, dart, futsal, 

masa ten�s�, Floor Curl�ng, 
J�mnast�k m�nder�, tekvando ve 

karate g�b� b�r çok branşta 
malzemeler dağıtımı 

gerçekleşt�r�ld�. 
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 “Sosyal Okul” projes� okullarda gerçekleşt�r�len sosyal, kültürel, enerj� tasarrufu, okul-a�le �ş 
b�rl�ğ�, sport�f, sanatsal, proje ve okuma faal�yetler� alt başlıklar altındak� b�r d�z� çalışmayı 
�çermekted�r.  Sosyal Okul projes� kapsamında okullar arası farklılıkların azaltılmasına yönel�k 
yapılan örnek çalışmaların yaygınlaştırılması, desteklenmes� ve proje sonucunda da başarılı 
okulların ödüllend�rmes� �le eğ�t�mde kal�ten�n arttırılması amaçlanmaktadır.

Gaz�antep İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğüne bağlı tüm kademelerdek� resm� okullarda uygulanmakta olan 
“Sosyal Okul” projes�, akadem�k başarının yanı sıra sosyal, kültürel, sport�f, sanatsal, meslek� 
faal�yetler, uluslararası ve yerel projeler vb. başlıklar altında okul ve öğrenc�ler�n yeterl�l�kler�n� ve 
farkındalıklarını en üst sev�yeye taşımayı hedeflemekted�r.

Proje kapsamında 71 Anadolu 
ve Fen L�ses�, 6 İmam Hat�p 
L�ses�, 59 Meslek� Tekn�k ve 
Anadolu L�ses�, 92 Anaokulu, 
326 İlkokul, 329 Ortaokul ve 7 
Özet Eğ�t�m okulu olmak üzere 
toplam 890 okul başvuru 
yapmıştır. Proje faal�yetler� 
kapsamında Val�l�k Makamınca 
73 öğretmen ve yönet�c�ye 
Başarı Belges� ver�lm�şt�r.

İk�nc� uygulama dönem� olan 
2018-2019 eğ�t�m öğret�m 
yılında projeye �l genel�nde her 
kademeden ortalama %81'e 
oranında katılım sağlanmıştır. 

SOSYAL OKUL PROJESİ
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 “Sosyal Okul” projes� okullarda gerçekleşt�r�len sosyal, kültürel, enerj� tasarrufu, okul-a�le �ş 
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�çermekted�r.  Sosyal Okul projes� kapsamında okullar arası farklılıkların azaltılmasına yönel�k 
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kapsamında Val�l�k Makamınca 
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Başarı Belges� ver�lm�şt�r.
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SOSYAL OKUL PROJESİ
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kul başarısını etk�leyen okul yönet�m�, akran, a�le, öğret�m yöntem tekn�kler ve rehberl�k g�b� faktörlerde 

O�y�leşt�rme ve gel�şt�rme sağlayarak Meb V�zyon 2023 hedefler� doğrultusunda Gaz�antep �l� akadem�k 
başarı oranının Türk�ye ortalamasının üzer�ne çıkarmak amaçlanmaktadır. 2023 Eğ�t�m V�zyon 

Belges�nde okullar arası �mkân farklılıklarının azaltılması hususu üzer�nde yoğun olarak durulmuş ve bu 
alanda pol�t�kalar gel�şt�r�lmes� gerekt�ğ� ayrıca bel�rt�lm�şt�r. Bu amaçla Gaz�antep İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü 
tarafından “Gaz�şeh�r Eğ�t�mde N�tel�ğ�n Arttırılması Projes�” kısa adıyla “GENAP” projes� 2019-2020 Eğ�t�m 
Öğret�m yılından �t�baren başlanarak uygulamaya konulmuştur.

Ÿ 8) Başarı, başarısızlık, devamsızlık ve terk nedenler�n�n 
araştırılması ve azaltılması

Ÿ 10) Vel� z�yaretler�n�n daha anlamlı şek�lde yapılması

Ÿ 14) Moral, mot�vasyon etk�nl�kler�n�n arttırılması

Ÿ 9) Ölçme ve Değerlend�rme s�stem�n� kal�tel� şek�lde 
eğ�t�me entegre ed�lmes�

Ÿ 13) N�tel�kl� Öğretmen eğ�t�mler�n�n düzenlenmes�

Ÿ 15) Değerler eğ�t�m� uygulamaya dönük olarak ver�lmes�

Ÿ 12) Ün�vers�te İle okul arasındak� bağı güçlend�rmek
Ÿ 11) Koçluk ve mentorlük s�stem�n�n get�r�lmes�

Ÿ 16) Okul Yönet�c�ler�n�n Meslek� Becer�ler�n�n Arttırılması

Ÿ 2) Okul a�le �şb�rl�ğ�n�n arttırıcı etk�nl�kler yapılması
Ÿ 3) Eğ�t�mde bütünsel yaklaşımın sağlanması
Ÿ 4) Kazanım bazlı eks�kl�kler�n tesp�t� ve eks�kl�kler�n 

g�der�lmes�

Ÿ 6) Eğ�t�m kampları oluşturulması

Ÿ 5) Eğ�t�mde yeterl�ğ� n�tel�ğe ulaşamayan öğrenc�lere 
destek eğ�t�m ver�lmes�

Ÿ 1) Okul rehberl�k faal�yetler�n�n yen�den düzenl� ve 
s�steml� olması

Ÿ

Ÿ 7) Öğrenme Şenl�kler�n�n düzenlenmes�

GAZİŞEHİR EĞİTİMDE NİTELİĞİ 
ARTTIRMA PROJESİ (GENAP)

Ÿ GENAP Projes� hedefler doğrultusunda çocukların b�reysel, 
akadem�k ve sosyal gel�ş�m amaçlarına yönel�k etk�nl�kler 
� z l enecek ,  değe r lend � r � l ecek  ve  des tek lene rek 
�y�leşt�r�lecekt�r. Bu gel�ş�m model�yle tüm kademelerde 
yarışma ve rekabet odaklı değ�l, paylaşım temell� b�r anlayış 
ben�msenecekt�r.

Ÿ İl�m�zde bu kapsamla çalıştay düzenlenm�ş olup tüm resm� 
okullarımızın katılımıyla b�lg�lend�rme toplantıları yapılmıştır. 

Ÿ GENAP projes� b�rey� çok yönlü gel�şt�ren, okulu yaşam alanı 
olarak gören ve b�reye zamana uygun yen� becer�ler 
kazandırmak anlayışına sah�p eğ�t�mle �lg�l� tüm aktör, 
STK'lar, eğ�t�m send�kaları, ün�vers�teler vb. kuruluşların �ş 
b�rl�ğ�yle ortaya koymak, öncel�ğ�m�z olacaktır.

Ÿ Eğ�t�m �le �lg�l� tüm �y�leşt�rmelere yönel�k pol�t�ka, stratej� ve 
eylemler�n başarı kazanmasında, en temel b�r�mler sınıf ve 
okuldur. Bu nedenle okulların eğ�t�m s�stem�m�z�n, �ç�nde 
bulundukları �l, �lçe ve muh�t�n öncel�kler� doğrultusunda 
amaçlara sah�p olmaları ve bu amaçları gerçekleşt�rmek �ç�n 
faal�yetler�n� düzenlemeler�, eylem planları hazırlamaları okul 
başarısında �y�leşme sağlamanın ön koşuludur.

PROJE HAKKINDA

PROJENİN HEDEFİ
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GAZİŞEHİR ÖĞRENCİ
MECLİSLERİ

"Gaz�şeh�r Okul Mecl�sler�" projes� öğrenc�, öğretmen 
ve �darec�ler�n b�rl�kte karar almalarına �mkân 
sağlamaktadır. İl�n en üst düzey yönet�c�s�nden 
öğrenc�ye kadar herkes�n aynı mecl�ste yer alması, 
tüm paydaşların/üyeler�n karar verme ve yönet�m 
sürec�nde akt�f olması, projen�n gönüllülük esasına 
göre yürütülmes� , okullar arasında �şb�rl�ğ� 
sağlayarak eğ�t�mde kal�ten�n artmasına �mkan 
sağlayacağı düşünülmekted�r. Bu mecl�sler�n en 
öneml� özell�ğ� ağırlıklı olarak öğrenc�lerden oluşması 
ve c�ns�yet dağılımının eş�t olmasıdır. 

u proje Gaz�antep İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğüne 

Bbağlı okullarda eğ�t�m�n n�tel�ğ�n�n arttırılması, 
karar alma ve yönet�m konusunda katılımcılığın 

sağlanması, öğrenc�-öğretmen-yönet�c� �şb�rl�ğ�n�n 
artırılması ve kurumsal kapas�ten�n gel�şt�r�lmes� 
amacıyla hazırlanmıştır.

09

Çalışma kapsamında Gaziantep iline bağlı tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde Gazişehir öğrenci 
meclisleri kurulmuştur. Bunun yanında ilde Gazişehir İl Meclisi, ilçelerde Gazişehir İlçe Meclisleri 
kurulmuştur. Gazişehir Öğrenci meclisleri olarak il, ilçe ve okul bazında her ay toplantılar 
yapılmaktadır. İl genelinde yapılan ağaç dikim etkinliği, Müze gezileri, gazi yarı maratonu vb 
etkinliklere katılım sağlanmıştır. Her ay meclis olarak birçok faaliyet yapılmaya devam edilmektedir.

Bu proje geleceğ�m�z� emanet edeceğ�m�z çocuklarımızın ve gençler�m�z�n karar veren, 
problem çözeb�len, m�ll� ve manev� değerler�ne bağlı, �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde çalışab�len, sorumluluk 
sah�b�, sağlam karakterl� ve yen�l�kç� b�reyler yet�şme sürec�nde öğrenc�n�n her yönüyle 
gel�ş�m�n� sağlamaya yardımcı olması açısından öneml�d�r.
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Proje kapsamında okul kütüphaneler�n� zeng�nleşt�rmek amacıyla k�tap toplama kampanyaları 
düzenlenmekte, �l halk kütüphaneler�ne üyel�k teşv�k ed�lmekte, Gaz�antep İl M�ll� Eğ�t�m 
Müdürlüğüne bağlı okullarda öğretmenler arasında k�tap okuma halkaları oluşturulmakta, 
öğrenc�ler�n a�leler�yle k�tap okumalarını sağlayacak etk�nl�klere yer ver�lmekte, k�tap okuma �le 
�lg�l� farkındalık etk�nl�kler� yapılmakta, okullarda k�tap okuma saat� uygulaması 

u projen�n amacı Gaz�antep’te tüm kes�mlerde k�tap okuma oranını arttırmak, her b�reye k�tap 

Bokuma alışkanlığını kazandırmaya çalışmak, 2023 V�zyon Belges� hedefler� kapsamında 
öğrenc�ler�m�z�n çok boyutlu gel�ş�m�n� desteklemek ve n�hayet�nde okullarda b�r okuma 

ekos�stem� oluşturmaktır. 

“BEN OKUYORUM,
GAZİANTEP OKUYOR” PROJESİ

Ÿ 21 Aralık 2019’da “Hayd� Gaz�antep en uzun gecey� b�rl�kte 
aydınlatalım!” sloganıyla sosyal medya farkındalık kampanyası 
düzenlenm�şt�r. Kampanya kapsamında gün boyunca 
öğretmenler tarafından ev z�yaretler� düzenlenm�ş, öğrenc�ler 
anne, baba  ve öğretmenler�yle k�tap okuma etk�nl�ğ� 
gerçekleşt�rm�şt�r. Tw�tter üzer�nde yapılan etk�nl�k paylaşımları 
�le ülke genel�nde farkındalık oluşturulmuştur.

Ÿ Eylül ayında yapılan okuma kampanyası net�ces�nde 
öğretmenler tarafından 5428  ev z�yaret� yapılarak vel� ve 
öğrenc � le r le  b � r l � k te  evde k � tap  okuma ça l ışması 
g e r ç e k l e ş t � r � l m � ş t � r .  S o s y a l  m e d y a  ü z e r � n d e n 
#benokuyorumgaz�antepokuyor et�ket� �le paylaşımlar yapılarak 
projeye d�kkat çek�lm�şt�r.

Ÿ 822 okulda düzenl� olarak okuma saat� uygulaması 
yapılmaktadır.

Ÿ 709 okulda öğretmenler k�tap okuma halkası oluşturmuş ve aynı 
k�tabı okuyarak k�tap �le �lg�l� söyleş�ler gerçekleşt�rm�şt�r. 

Ÿ 607 okul tarafından kütüphane gez�ler� gerçekleşt�r�lm�ş ve 
öğrenc�ler halk kütüphaneler�ne üye yapılmıştır.

Ÿ Toplamda 2778  öğretmen ve 14337 öğrenc�  halk 
kütüphaneler�ne üye olmuştur. 
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gerçekleşt�r�lmekted�r. 

ANADOLU MEKTEBİ
YAZAR OKUMALARI

l�m�zde 4 yıldır akt�f olarak devam etmekte olan Anadolu Mekteb� Yazar Okumaları Projes� 

İkapsamında  Nec�p Fazıl KISAKÜREK okumaları �l panel�m�z 27.11.2019 tar�h�nde Vehb� 
D�nçerler Fen L�ses� Konferans salonunda gerçekleşt�r�ld�. Nec�p Fazıl KISAKÜREK'e a�t 

her b�r� 20'üzer�nde eser� okuyarak yazarımızı tanımaya, anlamaya ve anlatmaya çalışan 5 
panel�st öğrenc�m�z� �l�m�z�n üst düzey yönet�c�ler� ve değ�ş�k okullarımızdan 150 öğrenc�m�z 
d�nleme fırsatı yakaladı. Panel programının tamamlanması �le proje kapsamında 
öğrenc�ler�m�z Seza� KARAKOÇ Okumalarına başladılar.
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“2023 V�zyon  Belges� Temel 
Pol�t�kası’nda bel�rt�ld�ğ� üzere, 

eğ�t�m öğret�m�n tüm 
paydaşlarının �ht�yacı olan k�ş�sel, 
sosyal ve meslek� gel�ş�m�ne katkı 

sağlamak ve n�ha� olarak da 
öğrenc�ler�n tüm alanlarda 

�lerleme göstermeler�n� 
desteklemekt�r.“

Eğ�t�m Akadem�s�  kapsamında; öğrenc�, 
öğretmen, yönet�c� ve vel�lere yönel�k 
düzenl� olarak eğ�t�mler yapılmaktadır. 
Ver � lecek eğ� t �mler,  fark l ı  eğ� t �m 
bölgeler�ndek� okullarımızın �ht�yaç 
anal�zler�  doğrultusunda bel�rlenerek, 
eğ�t�mler�n, ün�vers�teler �le �şb�rl�ğ� 
�çer�s�nde alanda uzman akadem�syenler 
tarafından ver�lmes� sağlanmaktadır. 
Yapılan eğ�t�m faal�yetler� b�l�msel 
çalışmalarla desteklenerek, faal�yet 
sonunda alınan dönütlere göre daha 
sonrak� eğ�t�mler�n programlanması 
yapılmaktadır.

GAZİANTEP EĞİTİM 
AKADEMİSİ
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TÜBİTAK ÇALIŞTAYI VE
TUBİTAK PROJELERİ

G ü n  s ü r e n  ç a l ı ş t a y ı m ı z  � l e 

5Öğretmenler�m�z proje hazırlama sürec� 
ve sonrası �le �lg�l� b�lg� sah�b� olmaları 

amaçlanmıştır. Bu çalıştaya �l�m�zde yer alan 
p�lot okullardan 85 öğretmen katılmıştır.

TÜBİTAK  4004-4005-4007 PROJELERİ 
HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI
Tar�h:18-22 Kasım 2019

TÜBİTAK 2204 ARAŞTIRMA PROJELERİ 

TÜBİTAK 2204 araştırma projeler � 
hazırlama ve süreç b�lg�ler�n� arttırmak 
amacı �le 245 öğretmen�n katılımıyla 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. gerçekleşt�r�lm�şt�r.

TÜBİTAK 4006 ÖĞRETMEN 
BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

4006 proje hazırlama ve başvuru sürec� 
hakkında öğretmenler�m�z�n yeterl�l�kler�n� 
arttırmaya yönel�k gerçekleşt�r�lm�şt�r. Tüm 
�lçeler�m�zde yapılan çalışmalar sonucunda 
652 öğretmen�m�ze ulaşılmıştır. 15
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Yapılan eğ�t�m faal�yetler� b�l�msel 
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GAZİANTEP EĞİTİM 
AKADEMİSİ
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YAYIN KOORDİNATÖRLERİ
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lkokul, ortaokul ve l�se sev�yeler�nde k� öğretmenler. Gezegen ev�nde düzenlenen robot�k 

ikodlama ve 3B yazıcı eğ�t�mler� düzenlend�. Robot�k kodlama etk�nl�kler� 4 hafta ve haftalık 4 
saat  olarak, 3B yazıcı eğ�t�mler� 3 hafta ve haftalık 4 saat  olarak düzenlend�. 2018 – 2019 

eğ�t�m öğret�m yılında 600 öğretmene, 2019 – 2020 eğ�t�m öğret�m yılının 1. dönem�nde 640 
öğretmene eğ�t�m ver�ld�.

ROBOTİK KODLAMA VE
3B YAZICI EĞİTİMLERİ

YAYIN KOORDİNATÖRLERİ

2019 – 2020 
eğ�t�m öğret�m 

yılının 1. 
dönem�nde 640 

öğretmene 
eğ�t�m ver�ld�.
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YAYIN KOORDİNATÖRLERİ

B Kod Haftası (Code Week 05-20 Ek�m 2019), herkes �ç�n kodlama ve d�j�tal okuryazarlığı 

Aeğlencel� ve �lg� çek�c� b�r hale get�rmey� amaçlayan b�r  �n�s�yat�fid�r. Kodlamayı öğrenmek, 
çevrem�zde hızla değ�şen dünyayı anlamamıza, teknoloj�n�n nasıl çalıştığına da�r anlayışımızı 

gen�şletmem�ze, yen� fik�rler� keşfetmem�ze, yen�l�kler �ç�n becer�ler�m�z� ve yetenekler�m�z� 
gel�şt�rmem�ze yardımcı olur.

AB KOD HAFTASI
CODEWEEK

Bu kapsamda 346 
okulda toplam 
29490 öğrenc� 
CODEWEEK 
etk�nl�kler�ne 

katıldı.
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l�m�zde sosyo-kültürel sev�yes� düşük a�leler�n yaşadığı bölgelerdek� öğrenc�ler�m�z�n, a�le yaşantıları 

İyoluyla ed�nd�kler� zorbalık davranışlarını ve ş�ddet eğ�l�mler�n� küçük yaşta önlemek ya da anlamlı 
düzeyde azaltarak, akadem�k ve sosyal gel�ş�mler�n�n  önündek� engeller� ortadan kaldırmaktır. 

Müdürlüğümüz bünyes�nde kurulan GAZİŞEHİR B�l�m, Eğ�t�m, Kültür ve Spor Derneğ� �le İl M�ll� Eğ�t�m 
Müdürlüğümüz �şb�rl�ğ�nde hazırlanan “Dostluk B�ze İy� Gelecek” Projes� Kasım-2019 ayında İç�şler� 
Bakanlığı S�v�l Toplumla İl�şk�ler Genel Müdürlüğü tarafından h�be almaya hak kazanmıştır. Dostluk B�ze İy� 
Gelecek Projes�n�n hedef k�tles�, 5000 öğrenc� ve 1000 vel�d�r. Projen�n uygulanacağı okullarda görev yapan 350 
öğretmen n�ha� faydalanıcıdır.  Proje Aralık ayı �t�bar�yle uygulanmaya başlamıştır. 

Ÿ

Ÿ Okul yönet�mler�nce bel�rlenen b�r tar�hte projede yer alan 
okullarımızda “ Dostluk Şenl�ğ�” yapılacaktır. Beden Eğ�t�m� 
öğretmenler� tarafından tasarlanan ve k�tap hal�ne get�r�len 
bahçe oyunları bu şenl�kte sınıf öğretmenler� tarafından 
öğrenc�lere oynatılacaktır. 

Ÿ Proje sonunda  BİLİMSEL TESTLER uygulanacak ve kapanış 
toplantısında öğrenc�ler�n proje sürec�nde yer aldığı 
etk�nl�klerden oluşan halka açık b�r fotoğraf serg�s� yapılacaktır.

Ÿ Projede hazırlanan “Akran Zorbalığı Öğretmen Kılavuz K�tabı” 
ve ş�ddet ve zorbalığı önley�c� “Bahçe Oyunları K�tabı” özgün ve 
hâl�hazırda ulusal anlamda örneğ� olmayan yen�l�kç� 
uygulamalardır. 

Ÿ Proje kapsamında, akran zorbalığı konusunda farkındalık 
yaratmak ve zorbalık �le başa çıkma yöntemler�n� göstermek 
�ç�n okullardak� ell�şer öğrenc� �le “Canlı Heykel Serg�s�” etk�nl�ğ� 
düzenlenecekt�r. Etk�nl�kte öğrenc�ler 3-4 k�ş�l�k gruplar �le 
kend�ler�ne ver�len temayı harekets�z şek�lde canlandıracak ve 
d�ğer öğrenc�ler�n bu serg� alanını gezmeler� ve önler�ndek� 
tanıtıcı kartlardan b�lg� ed�nmeler� sağlanacaktır.

Ÿ Proje kapsamında hazırlanan ve p�lot uygulaması yapılmış olan 
k�taplar e-k�tap hal�ne dönüştürülerek, proje b�t�m�nde İl M�llî 
Eğ�t�m Müdürlüğü �nternet sayfasına ve M�llî Eğ�t�m Bakanlığı 
EBA web portalına d�g�tal olarak yüklenerek k�tapların  
yaygınlaştırılması, yerel ve ulusal anlamda tüm öğretmenler�n 
kullanımına sunulması sağlanacaktır.

DOSTLUK BİZE 
İYİ GELECEK PROJESİ 

Ÿ İl M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü İstat�st�kler� ve Türk�ye İstat�st�k Kurumu ver�ler� 
ışığında �l�m�zde sosyo-kültürel sev�yeler� düşük a�leler�n yer aldığı 
semtlerdek� 4 resm� �lkokul bel�rlenm�şt�r.

Ÿ Proje kapsamında;

Ÿ Proje kapsamında öğrenc�lere yönel�k ş�ddet ve zorbalığı önley�c� 
oyunlardan oluşan “Bahçe Oyunları K�tabı” hazırlanacaktır. Söz konusu 
k�tapların hazırlanması �ç�n alanda uzman 2 öğret�m üyes�, sınıf 
öğretmenler�, rehber öğretmenler, Beden Eğ�t�m� öğretmenler�, Görsel 
Sanatlar Öğretmenler� ve Türkçe Öğretmenler�n�n b�rl�kte çalıştığı “K�tap 
Yazım Çalıştayı” düzenlenm�şt�r.

Ÿ Proje kapsamında, zorbalık davranışlarını azaltıcı  etk�s� olan 
yardımlaşma, dayanışma, empat�, arkadaş sevg�s� vs. kazanımlarının,  
öğrenc�lere etk�nl�k yoluyla kazandırılması amacıyla ders planlarından 
oluşan “Akran Zorbalığı Öğretmen Kılavuz K�tabı” hazırlanarak serbest 
etk�nl�k dersler�nde veya okul �ç�  serbest zamanlarda  öğrenc�lere 
uygulanması sağlanacaktır.

Ÿ Bel�rlenen öğrenc�ler�n a�leler�ne ulaşılarak düzenl� aralıklarla “A�le �ç� 
İlet�ş�m” ve “ Olumlu Ebeveyn Tutumları” eğ�t�mler� ver�lm�şt�r.

Ÿ Uygulanacak ölçeklerle ş�ddet eğ�l�m� ve zorbalık davranışı gösteren 
öğrenc�ler bel�rlenm�şt�r.
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BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ
PROJESİ

kulların hem fiz�k� kapas�teler�n�, hem de eğ�t�m�n kal�tes�n� zaman bakımından gec�kmelere sebep 

Oolmadan artıracak tedb�rler� almak ve uygulamak gerek�r.İy� b�r eğ�t�m planlaması �le 2023 Eğ�t�m 
V�zyon Belges�nde de üzer�nde yoğun olarak durulan okullar arası �mkân eş�ts�zl�ğ�n�n azaltılması 

hedeflenmekted�r

Ÿ ”Kardeş Okul Uygulaması “ �le olumsuzluklardan 
etk�lenmey�p, her r�sk�n �ç�nde barındırdığı fırsatları 
göreb�lmek adına kardeş okul �le b�rl�kte etk�nl�kler 
planlayarak öğrenc� ler �n karşı l ık l ı  etk� leş�mde 
bulunmalarını sağlamak.İmkanı kısıtlı olan b�r öğrenc�n�n 
�mkanı daha �y� olana karşı kıskançlık besleyen 
duygularının �mrenmeye ,gıptaya dönüşmes� sağlanarak 
kend�s�ne poz�t�f etk�ler�n� yansıtmak.

Ÿ Ders dışı etk�nl�kler�n, öğrenc�ler�n sorumluluk alma, 
g�r�ş�mc�l�k, l�derl�k ve zaman yönet�m� becer�ler�n� 
gel�şt�rd�ğ�n� ortaya koymuştur. Akt�v�te, yarışma, tören, 
tanıtım günü, mezun�yet günü, yayın, müz�k, halk oyunu, 
t�yatro, s�nema, kampanya, z�yaret, göster�, şenl�k, ş��r 
d�nlet�s�, turnuva, konferans, panel, sempozyum, �mza 
günü, fuar, serg�, kermes, gez�, proje hazırlama vb. sosyal 
etk �nl �k ler  �ç �n kardeş okula destek olunması 
sağ lanacak t ı r.Ay r ı ca  p lan lanan  e tk �n l � k l e r l e 
öğrenc�ler�m�z�n olumsuz alanlara yönelmes�ne engel 
olunması hedeflenmekted�r

Ÿ Kardeş okullara destek sağlanarak �mkansızlıkları 
�mkana ve mutluluğa dönüştürmey� hedeflemektey�z.” 
MUTLULUK KÜÇÜK  ŞEYLERDE BİLE ORTAYA 
ÇIKAR.İŞTE O KÜÇÜK MUTLULUK ,BÜYÜK ŞEYLER 
DOĞURUR” .Mot�vasyon artınca başarı ,özgüven 
artacak; kend�n� sevme ,toplumu ve �nsanları sev�p saygı 
duyma,kend�ne ve topluma zarar vermeden �y�mserce 
yaşama vb. olumlu duygular hasıl olacaktır.
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�ll� Eğ�t�m Bakanlığımızın yayımladığı 2023 

MEğ�t�m V�zyonunda özel eğ�t�m �ç�n bel�rlenm�ş; 
Hedef  1 .4 .  ‘ ’Kaynaş t ı rma eğ � t �m �n �n 

�mkânlarını gel �şt � rmek �ç�n sınıf  ve branş 
öğretmenler�ne sınıf �ç�ndek� uygulamalara destek 
amaçlı özel eğ�t�m konularında h�zmet �ç� eğ�t�m 
ver�lecekt�r’’ ve Hedef 1.6. ‘’Okullarımızdak� topluma 
h�zmet uygulamalarının RAM’lar ve özel eğ�t�m 
merkezler�yle �l�şk�lend�r�lmes� sağlanacaktır ’’ 
hedefler�n� temel alan Gaz�antep İl Müdürlüğü olarak 
kaynaştırma eğ�t�m� veren okullarımızda sınıf ve 
branş öğretmenler�ne yönel�k eğ�t�mler �ç�n RAM’larla 
�şb�rl�ğ�ne g�d�lerek eğ�t�m çalışması yapılacaktır. Bu 
bağlamda çalışmanın kal�tes�n� artırmak adına 
öğrenc� ve vel�lere yönel�k eğ�t�mler�n planlamasını 
yaptık ve çalışmanın yürütülmes� �ç�n gerekl� 
�şb�rl�kler�n� kurularak; FEV(F�z�ksel Engell�ler Vakfı) 
�le vel�lere ve öğretmenlere öğrenc�ler�n fiz�ksel, 
ps�koloj�k gel�ş�mler� hakkında b�lg� ver�lecekt�r.

Projem�z kapsamında �l�m�zdek� tüm 
ana sınıfı, �lkokul ve l�selere özel 
gereks�n�ml� öğrenc�ler�m�z ve 
�ht �yaçları  hakkında eğ�t �mler 
başlatılmıştır ve eğ�t�mler halen 
devam etmekted�r. 2019-2020 eğ�t�m-
öğret�m yılı �çer�s�nde; Şeh�tkâm�l 
�lçes�nde 1490 öğretmene, Şah�nbey 
�lçes�nde 22 anaokulundak� 286 
öğretmene eğ�t�m ver�lm�şt�r.
F�z�ksel Engell�ler Vakfı �le �şb�rl�ğ�yle 
yürütülen, vakıftan b�r ps�kolog 
taraf ından öğretmenlere  özel 
gereks�n�ml� çocuklarımızın fiz�ksel, 
ps�koloj�k gel�ş�mler� hakkında 
b�lg�lend�rme eğ�t�mler�nde 98 
anaokulu öğretmen�ne eğ� t �m 
ver�lm�şt�r.
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az�antep İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü ve M�crosoft 

GTürk�ye Tems�lc�l�ğ� �le 2023 Eğ�t�m V�zyonunda 
Öğrenme Süreçler�nde D�j�tal İçer�k ve Becer� 

Destekl� Dönüşüm �çer�ğ�ndek� Hedef 1.3. ‘’D�j�tal 
�çer�kler� etk�n olarak kullanma ve gel�şt�rme kültürü 
ed�nm�ş l�der öğretmenler yet�şt�r�lerek, bu kültürün 
okullarda yaygınlaşması sağlanacaktır’’ ve Hedef 
2.3. ‘’Öğrenc�ler�m�zle b�rl�kte, kend�ler�ne b�l�ş�mle 
üret�m becer�ler� kazandırmaya yönel�k olarak, 
kodlama ve 3D tasarım etk�nl�kler� yürütülecekt�r’’ 
hedefler� temel alınarak öğretmenler�m�ze eğ�tmen 
eğ�t�m� başlığı altında kodlama, geleceğ�n� tasarlama 
eğ�t�mler� ver�lecekt�r. Özell�kle �l�m�zdek� ortaokul ve 
l�se çağındak� kız öğrenc�ler�m�ze çağa uygun b�l�ş�m 
d o n a n ı m l a r ı n a  s a h � p  o l a r a k  g e l � ş � m l e r � 
sağ lanacak t ı r.  Eğ � tmen  eğ � t �m le r �  � l e  de 
öğretmenler�n meslek� yeterl�l�kler� artırılarak 
bulundukları bölgedek� öğrenc�lere ulaşmaları �le 
öğrenc�ler�n�n gel�ş�m�n� destekley�c� rol üstlenmeler� 
sağlanacaktır.

Projem�z kapsamında ‘’11 Ek�m 
Dünya Kız Çocukları Günü’’ 

�ç�n Meslek L�ses�ndek� 71 kız 
öğrenc�m�ze ‘’d�j�tal çağ ve 
d�j�tal okuryazarlık’’ eğ�t�m� 

ver�lm�şt�r. 

FARKINDAYIM YANINDAYIM
PROJESİ
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HAYAL KURMA BECERİSİ 
ATÖLYE ÇALIŞMASI

.

u çalışmanın amacı; okul önces� ve �lkokul öğrenc�ler�n�n hayal kurma becer�ler�n� �nterakt�f 

Betk�nl�kler yoluyla gel�şt�rmekt�r.

Çalışmanın amacı doğrultusunda, öğrenc�lere eğ�t�m vermek üzere, İlkokul ve Anaokullarında 
görev yapan (Okul Önces� Öğretmenler�, Sınıf Öğretmenler�, D�n Kültürü ve Ahlak B�lg�s� 
Öğretmenler�, İng�l�zce Öğretmenler� ve Rehber Öğretmenlere yönel�k eğ�t�m materyaller� 
hazırlanacaktır. İçer�k ve yöntem gel�şt�rme sürec�nde farklı branşlardan 11 öğretmen ve 
akadem�syenler  �le �şb�rl�ğ� yapılacaktır.  Eğ�t�m Kapsamında 25 k�ş�den oluşan öğretmen 
gruplarına 6 saat eğ�t�m ver�lecekt�r. Katılımcılar gönüllü öğretmenler arasından seç�lecekt�r.
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Çalışma kapsamında �lk olarak 
ün�vers�teden akadem�syenlere 
danışılmıştır. Daha sonra 11 
öğretmenle 2 günlük b�r çalıştay 
düzenlenerek �çer�k ve etk�nl�kler 
oluşturulmuştur. Hayal kurma 
b e c e r � s �  � l e  p � l o t  a t ö l y e 
çalışmasında şu ana kadar 103 
öğretmene eğ�t�m ver�lm�şt�r. 150 
ö ğ r e t m e n e  d a h a  e ğ � t � m 
ver� lmes� planlanmaktadır. 
Do lay l ı  o la rak  u laş ı lması 
hedeflenen öğrenc�  sayısı 
6000'd�r
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ÖĞRETMEN AKADEMİSİ 
VAKFI EĞİTİMLERİ

ğretmen Akadem�s� Vakfı’nın öğretmenler �ç�n düzenled�ğ� eğ�t�mler Gaz�antep’te 

Öyaygınlaştırılarak daha çok öğretmen�m�z�n eğ�t�m alması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu 
kapsamda düzenlenen eğ�t�mler şunlardır: 

YAYIN KOORDİNATÖRLERİ

1) Öğrenen L�der Öğretmen Eğ�t�m�:  Sam�ye 
Teymur Em�ne Ulusoy ve Gönüllü H�zmet Vakfı İnal 
Aydınoğlu İlkokullarında  28- 29 Eylül 2019 
tar�hler�nde düzenlenen eğ�t�mlere 65 öğretmen 
katılmıştır. Bu eğ�t�mlerde öğretmenlere 16 saatl�k 
yüz yüze eğ�t�mler ver�lm�şt�r. 

2) Okul Gel�ş�m Programı: Program kapsamında 
Gaz�antep �l� Empat� �lkokullarında olumlu b�r 
öğrenme kültürüne yönel�k okul gel�ş�m programı 
uygulanmaktadır. Bu program “öğretmenler 
arasında �şb�rl�ğ� ve takım ruhu oluşturularak, �let�ş�m 
becer�ler�, uzlaşma kültürü, empat�, ön yargılar ve 
kalıp yargıların öğrenme ortamlarına etk�s�, 
farklılaştırılmış eğ�t�m, sosyal ve duygusal öğrenme” 
konularında b�lg� ve becer�ler�n� arttırmak güncel 
l�teratüre uygun çalışma ve uygulama örnekler� 
hakkında farkındalık kazandırmak amacıyla 
düzenlenm�şt�r. İk� okulda toplamda 60 öğretmene 
uygulanan program 5 haftasonu toplamda 72 saat 
olarak uygulanmaktadır. 
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EDEBİYATÇILAR GEÇİYOR
PROJESİ

ğrenc�ler�m�z�n g�z�l yetenekler�n� açığa 

Öçıkarmak, yazarlık ve şa�rl�k alanında 
yetenek sah�b� öğrenc�ler�m�z�n bu alanlarda 

� l e r leyeb � lme le r �n �  sağ layab � lmek ,  bu 
yetenekler�n�n somut şek�lde serg�lenmes�ne 
�mkan tanımak amacıyla yola çıktığımız 
´EDEBİYATÇILAR GEÇİYOR´ projem�z �ç�n 
�l�m�zde ve �lçeler�m�zde bulunan tüm l�se 
türündek� okullarımızda ş��r, h�kaye, deneme, 
anı, söyleş�(sohbet), t�yatro, eleşt�r� türler�nde 
aylık olarak ver�len değer kapsamında ürünler 
çıkarılmaktadır
 Kasım ayı teması “İYİLİK”, Aralık ayı 
teması  “MERHAMET” olmuştur. İl kom�syonu 
�ncelemes� �le seç�len eserler Gaz�antep İl M�ll� 
Eğ�t�m ARGE web s�tes�nde aylık olarak 
yayınlanmaktadır. Proje net�ces�nde başarılı 
eserler k�taplaştırılacaktır.
 Her ay 60 c�varı öğrenc�m�z projeden 
faydalanmaktadır.
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ÖĞRETMENİZ VELİYİZ
İLETİŞİMDEYİZ PROJESİ

 Projem�z�n amacı öğrenc�ler�m�z�, 
öğrenc�ler�m�z �ç�n en �y� kaynak konumunda 
olan öğretmenler� ve vel�ler� aracılığında 
�let�ş�m�n büyük oranını kapsayan beden d�l� ve 
etk�l� �let�ş�m üzer�ne b�lg�lend�r�p bunların 
uygulanab�l�rl�ğ�n� sağlamak.

Bu proje net�ces�nde aynı zamanda toplumdak� 
�let�ş�m hatalarımızı da görmekte ve görmüş 
olacağız.

az�antep �l�m�zde örgün eğ�t�m �çer�s�nde 

Gbulunan öğretmenler�m�ze öncel�kl� olmak 
üzere öğretmenler�m�z ve vel�ler�m�z 

vasıtası �le öğrenc�ler�m�ze d�ks�yon, �let�ş�m, 
sosyal �let�ş�m,d�ks�yon �le �let�ş�m�n alt �çer�ğ� 
olan beden d�l� üzer�ne uygulamalı eğ�t�m �mkanı 
sunulmaktadır.

 Proje b�t�m�nde de okullardan göster� 
hazırlanacaktır

Özell�kle dezavantajlı bölgeler�m�zde bulunan 
okullarımızda(26 okul) öğretmen eğ�t�mler� 
devam etmekted�r..

 Bu amaçlarla yola çıkılan projem�zde;

Toplam 773 öğretmen�m�z eğ�t�mlerden fayda 
sağlamaktadır.

 Ayrıca; İnsanımızda farkındalık ve b�l�nç 
oluşmaktadır. Sağlanmış olan b�l�nçle karşı 
tarafın �let�ş�m bağı kontrol ed�l�p empat� gücüne 
de dokundurma yapılmış olunmaktadır.
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az�antep İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü ve M�crosoft 

GTürk�ye Tems�lc�l�ğ� �le 2023 Eğ�t�m V�zyonunda 
Öğrenme Süreçler�nde D�j�tal İçer�k ve Becer� 

Destekl� Dönüşüm �çer�ğ�ndek� Hedef 1.3. ‘’D�j�tal 
�çer�kler� etk�n olarak kullanma ve gel�şt�rme kültürü 
ed�nm�ş l�der öğretmenler yet�şt�r�lerek, bu kültürün 
okullarda yaygınlaşması sağlanacaktır’’ ve Hedef 
2.3. ‘’Öğrenc�ler�m�zle b�rl�kte, kend�ler�ne b�l�ş�mle 
üret�m becer�ler� kazandırmaya yönel�k olarak, 
kodlama ve 3D tasarım etk�nl�kler� yürütülecekt�r’’ 
hedefler� temel alınarak öğretmenler�m�ze eğ�tmen 
eğ�t�m� başlığı altında kodlama, geleceğ�n� tasarlama 
eğ�t�mler� ver�lecekt�r. Özell�kle �l�m�zdek� ortaokul ve 
l�se çağındak� kız öğrenc�ler�m�ze çağa uygun b�l�ş�m 
donanımlarına sah�p olarak gel�ş�mler� sağlanacaktır. 
Eğ�tmen eğ�t�mler� �le de öğretmenler�n meslek� 
yeterl�l�kler� artırılarak bulundukları bölgedek� 
öğrenc�lere ulaşmaları �le öğrenc�ler�n�n gel�ş�m�n� 
destekley�c� rol üstlenmeler� sağlanacaktır.

Bu proje kapsamında 98 
öğrenc�ye eğ�t�m 

ver�lm�şt�r ve eğ�t�mler 
devam etmekted�r.

Projem�z kapsamında 
�l�m�zdek� dezavantajlı 

bölgelerde yer alan 
Şeh�tkam�l �lçem�zde 2 

(İKİ), Şah�nbey �lçes�nde 2 
(İKİ) olmak üzere 4(DÖRT) 
anaokulunda Aralık ayında 

p�lot uygulama şekl�nde 
eğ�t�mler başlatılmıştır.

KODERKEN PROJESİ
ERKEN ÇOCUKLUKTA
KODLAMA EĞİTİMLER
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GÜNDEN KALAN PROJESİ

2023 V�zyon Belges�nde; 'Türkçen�n korunması ve 
gel�şt�r�lmes� temel eğ�t�m�n omurgası olarak ele 
alınacaktır' �fades� yer almaktadır. Bu �faden�n 
ışığında projem�z�n temel amacı çocuklarımızın 
temel okuma ve yazma becer�ler�n� kazandığı 
�lkokul çağında yazma becer�ler�n� en üst noktaya 
t a ş ı m a k ,  ö ğ r e n c � l e r � m � z � n  d e ğ e r l e r � 
�çselleşt�rmeler�n� sağlamak olarak bel�rlenm�şt�r.

  Ek�m ayının konusu “Saygı”, Kasım ayının 
konusu “Sorumluluk” ve Aralık ayının konusu 
“Yardımsever l �k”  o lan eser ler,  okul larda 
oluşturulan kom�syonlarca �ncelen�p her okuldan 
üç eser seç�lm�şt�r. Seç�len bu esreler İl M�ll� Eğ�t�m 
Ar-Ge b�r�m�ne gönder�lm�ş ve burada oluşturulan 
ayrı b�r kom�syonla dereceye g�ren eserler 
bel�rlenm�şt�r. Dereceye g�ren eserler İl M�ll� Eğ�t�m 
Müdürlüğü web sayfasında yayınlanmıştır. Şubat, 
Mart, N�san ve Mayıs aylarında da bel�rlenen 
temalar üzer�nden   süreç aynı şek�lde devam 
edecekt�r.

 Gaz�antep genel�ndek� tüm �lkokullarımızda 
öğren�m gören 2. 3. ve 4. Sınıf öğrenc�ler�m�z�n 
sah�p olması gereken değerler üzer�nden kend�n� 
�fade edeb�lecek düzeyde yazılar yazab�lecek 
yeterl�l�ğe ulaşmasıdır. Projem�zde d�l�m�z�n 
öğrenc� ler  taraf ından etk � l �  ku l lanı lması 
sağ lanacak ,  d � l  sevg � s �  aş ı l anacak  ve  
öğrenc�ler�m�ze  günlük tutma alışkanlığı 
kazandırılacaktır

 Haz�ran ayında da başarılı eserler derg� 
hal�ne get�r�lecekt�r.
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YAYIN KOORDİNATÖRLERİ

akanlığımızın yayımladığı 2023 Eğ�t�m V�zyon 

BBelges�nde yer alan Hayat Boyu Öğrenme 
Programlarına Yönel�k N�tel�k ve Er�ş�m 

Artırılacak - Hedef 1.8. ‘’Çocuk ve gençler�m�z başta 
olmak üzere toplumun tüm kes�mler�ne yönel�k her 
türlü bağımlılıkla mücadeleye �l�şk�n farkındalık 
eğ�t�mler� yaygınlaştırılacaktır ’’ ı temel alan 
Gaz�antep İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü olarak; 
geleceğ�m�z olan öğrenc�ler�m�z�n bu konuda 
b�l�nçlenmes� ve farkındalığının artırılmasıyla 
bağımlılıktan uzak durmalarını destekley�c� 
çalışmalar yürütmek hedefim�zd�r.

SOSYAL MEDYA-SİBER ZORBALIK 
VE ÇEVRİMİÇİ İSTİSMAR PROJESİ

Gaz�antep İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü ve Gaz�antep 
Emn�yet Müdürlüğü arasında yapılan protokolle; 
öğrenc�ler�m�z�n sosyal medya-s�ber zorbalık g�b� 
çağımız problemler�ne karşı kend�ler�n� korumalarını 
sağlayıcı b�lg�lend�rme çalışmalarını yaparak 
b�l�nçlenmeler�n� sağlamak amacıyla bu proje 
başlatılmıştır. Projem�zde �l�m�zdek� okullarda 
eğ�t�mlerle15.658 k�ş�ye ulaşılmıştır. Proje halen akt�f 
b�r şek�lde devam etmekted�r.

15.658 k�ş�ye
eğ�t�m ver�ld�!
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HER ZAMAN BİRLİKTE
PROJESİ

lke bütünlüğümüzü aleyh�ne faal�yet yürüten terör örgütler�n�n propagandalarını etk�s�z 

Ühale get�rmek, eleman kazanımlarını engellemek, terörle mücadelede halk desteğ�n� 
sağlamak, toplumda sürdürüleb�l�r barış ve huzur ortamını sağlamak �ç�n ş�ddete 

yönelen aşırırlılıkların önüne geçmek, gençl�ğ� zararlı oluşumlarından uzak tutmak ve 
aydınlatmak amaçlanmaktadır.  

29

Gaz�antep İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü ve 
Gaz�antep Emn�yet Müdürlüğü arasında 
yapılan protokolle; bu proje �le terör 
örgütler�n�n r�sk� altındak� öğrenc�ler�m�z�n 
topluma ve ülkeye olan a�d�yet duyguları 
artırılarak ülke bütünlüğünün sağlanması 
desteklenmes� amaçlanmaktadır. Proje 
kapsamında 4 yıl �çer�s�nde 4480 öğrenc�ye 
ulaşılmıştır.
2019-2020 eğ�t�m öğret�m yılında 360 
öğrenc� �le çalışılmıştır. Proje halen akt�f b�r 
şek�lde devam etmekted�r.
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b�r şek�lde devam etmekted�r.

15.658 k�ş�ye
eğ�t�m ver�ld�!
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HER ZAMAN BİRLİKTE
PROJESİ

lke bütünlüğümüzü aleyh�ne faal�yet yürüten terör örgütler�n�n propagandalarını etk�s�z 

Ühale get�rmek, eleman kazanımlarını engellemek, terörle mücadelede halk desteğ�n� 
sağlamak, toplumda sürdürüleb�l�r barış ve huzur ortamını sağlamak �ç�n ş�ddete 

yönelen aşırırlılıkların önüne geçmek, gençl�ğ� zararlı oluşumlarından uzak tutmak ve 
aydınlatmak amaçlanmaktadır.  
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2019-2020 eğ�t�m öğret�m yılında 360 
öğrenc� �le çalışılmıştır. Proje halen akt�f b�r 
şek�lde devam etmekted�r.
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Öğrenc�ler kend� ş�rketler�n� yönetme sürec�nde Ş�rket finansını h�sseler� satarak yükseltmey�, pazar 
araştırması yapmayı, �ş planını oluşturmak �ç�n b�r grupla b�rl�kte çalışmayı, kend� ürün veya 
h�zmetler�n� bulmayı, ürünler�n� veya h�zmetler�n� pazarlamayı ve tanıtmayı, halkla t�caret 
yapab�lmey�, ş�rket�n finansmanını yöneteb�lmey�, ş�rket finansını dengede tutab�lmey�, T�caret 
Fuarlarına katılmayı ve son olarak 'Yılın ş�rket�' yarışmalarında d�ğer okullarla yarışmayı öğren�rler.

GençB�zz” g�r�ş�mc�l�k kapsamında l�se öğrenc�ler�n�n, danışman öğretmenler� ve �ş dünyası 

“gönüllü mentorları eşl�ğ�nde g�r�ş�mc�l�k becer�ler�n� yaşamak amacıyla kend� ş�rketler�n� 
kurmalarını, ş�rket� yönetmeler�n� ve üret�m�n� tasarladıkları ürünler� pazarlamalarını amaçlayan, 

yaparak yaşayarak öğrenme sürec�nde öğrenc�y� akt�f kılan b�r eğ�t�m programıdır. 

GENÇBİZZ LİSELER ARASI 
GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI

Proje sürec�nde 2018-2019 eğ�t�m-öğret�m 
yılında 40 öğretmen eğ�t�m almış ve 217 
öğrenc�n�n katılımı �le 31 ş�rket kurulmuş 
ve yönetmeler� sağlanmıştır. Gaz�antep 
Türk Telekom Meslek� ve Tekn�k Anadolu 
L � s e s �  d a n ı ş m a n  ö ğ r e t m e n l e r � 
gözet�m�nde öğrenc�ler�n kurdukları 
İnnovated �s�ml� ş�rket, ürett�kler� eğ�t�m 
alanında kullanılmak üzere artırılmış 
gerçekl �k uygulamaları /kart ları  � le 
GençB�zz Türk�ye finaller�nde Gaz�antep'� 
tems�l etm�şt�r.
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YAYIN KOORDİNATÖRLERİ

er sınıfın kend� akranı olan b�r yet�m�n �ht�yaçlarını karşıladığı bu kampanya �le dünyanın farklı 

Hnoktalarına “�y�l�k köprüler�" kuruluyor. Köprünün b�r ucunda yer alan yet�m çocuklar bu sayede 
dışarıdak� tüm tehl�kelerden korunarak �nsan� b�r yaşam sürme fırsatı bulurken d�ğer ucundak� 

yardımsever öğrenc�ler �se paylaşmayı, b�l�nçl� ve duyarlı olmayı öğren�yor. Kampanyaya katılan 
katılan sınıflar b�r yet�m� desteklemeye karar verd�kten sonra en az b�r yıl boyunca her ay düzenl� 
olarak 100 TL toplayacak ve yet�m kardeş�n�n hesabına yatırarak ona ulaştıracaktır.

HER SINIFIN BİR
 YETİM KARDEŞİ VAR 

Müdürlüğümüze 
bağlı kurumlarda 
2018-2019 eğ�t�m-
öğret�m yılında 86 

okula ver�len eğ�t�m 
sonucunda 149 yet�m 
kardeş�m�ze destek 

ver�lm�şt�r.
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UYGULAMALI PROJE 
DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

üdürlüğümüz Ar-Ge b�r�m� personel�n�n ve proje yazmaya hevesl� öğretmenler�n proje 

Myazma becer�ler�n� gel�şt�rmekt�r.  

Gaz�antep İl  M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünce 
hazırlanan ve İpekyolu Kalkınma Ajansı 
tarafından desteklenen bu projede 30 
öğretmen�m�z 23-27 Aralık 2019 tar�hler�nde 
Ş e h � t  H ü s e y � n  G ü m ü ş  İ m a m  H a t � p 
Ortaokulunda 40 saatl�k proje döngüsü 
yönet�m� eğ�t�m� almıştır. Uygulamalı Proje 
Döngüsü Yönet �m�  Eğ� t �m�nde (PCM) 
öğretmenlere b�r projen�n nasıl planlanacağı, 
yönet�leceğ�, kontrol ed�leceğ�, projen�n nasıl 
sonlandırılacağı anlatılarak, proje sürec�nde 
yönet�lmes� gereken tüm aşamalar uygulamalı 
olarak göster�lm�şt�r. Bu eğ�t�mle katılımcılara 
proje hazırlık aşamaları ve proje hazırlama 
tekn�kler� anlatılarak farklı fon kuruluşlarının 
projeler�ne başvuru yapma �mkanı sağlayacak 
temel b�lg�ler kazandırılmış ve örnek projeler 
gel�şt�r�lm�şt�r. 
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VERİ MADENCİLİĞİ
PROJESİ

rojem�zde öğrenme sürec�nde; hang� kazanımların ne derecede öğren�ld�ğ� hang� 

Pkazanımların b�rl�kte öğren�ld�ğ� veya hang� kazanımların alt düzeyde öğren�ld�ğ� yönel�k 
çalışmalar b�rl�ktel�k kuralları, sınıflandırma ve karar ağaçları algor�tmalarıyla 

gerçekleşt�r�lmekted�r. 

Bu çalışmada ölçme ve değerlend�rme 
sürec�ne katkı sağlayacak b�r karar 
destek s�stem� gel�şt�r�lm�şt�r. Ver� 
M a d e n c � l � ğ �  S ı n ı fl a n d ı r m a 
A l g o r � t m a l a r ı n d a n  PA RT,  J R I P 
algor�tmaları ve B�rl�ktel�k Kuralları 
yöntemler� kullanılarak ; Gaz�antep İl� 
LGS(L�selere G�r�ş Sınavı) dek� test 
ver�ler� (330  ortaokul) kullanılmıştır. 
Uygulamada 19 farklı kr�tere göre 
okulların hang� b�l�şsel alanda başarı 
göster�p, hang� b�l�şsel alanda destek 
almaları gerekt�ğ� ve zayıf oldukları 
a lan lar  be l � r lenerek n �ha �  rapor 
hazırlanmıştır.

Test ver�ler� ve elde ed�len kurallar ver� tabanına kayded�lm�şt�r. Değerlend�rme sürec�n�n 
sadece puanla yapılmadığı, kazanımlar açısından b�rl�ktel�k örüntüler�n�n bel�rlend�ğ�, 
öğrenc�ler�n çalışmalarına yön verecek yönel�k b�r karar destek model� gel�şt�r�lm�şt�r.
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KIZ KARDEŞİM
PROJESİ

K ı z  K a r d e ş � m  P r o j e s � , 
Türk�ye’de yaşayan 15-55 yaş 
aralığındak� kadınların k�ş�sel 
finansal kaynaklarını doğru 
y ö n e t m e ,  g � r � ş � m c � l � k 
farkındalığının artırılması ve 
d e s t e k l e n m e s � n � ,  b � l g � 
teknoloj�ler� h�zmetler�n� doğru 
kullanımına destek olacak b�r 
�çer�ğ�n� kapsıyor. Bu eğ�t�m 
�çer�kler�n�n yanı sıra kend� 
alanlarında rol model olan, 
� l h a m  v e r e n  k a d ı n l a r l a 
k a t ı l ı m c ı l a r  b � r  a r a y a 
get�r�lerek tecrübe aktarımı 
hedeflen�yor. Gaz�antep İl M�ll� 
Eğ�t�m Müdürlüğü ve Hab�tat 
Derneğ� arasında yapılan 
protokole uygun olarak Kız 
Kardeş�m Projes� �l�m�zde 
yürütülmekted�r.

34

21. yüzyıl becer�ler� arasında yer alan çoklu okuryazarlıklara 

farkındalık ve becer� eğ�t�mler� düzenlenm�şt�r.
(d�j�tal, finansal, sağlık, ekoloj� ve sosyal medya g�b� vb.) �l�şk�n 
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