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NEDEN SOSYAL OKUL?
İlk olarak İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cengiz METE’nin il milli eğitim müdürlüğü 

yapmış olduğu Yalova ilinde uygulanan ve başarılı sonuçlar elde edilen SOSYAL OKUL 
PROJESİ  İl Milli Eğitim Müdürümüzün Önderliği ve Desteği ile 2017-2018 Eğitim-
Öğretim yılında, Gaziantep genelindeki tüm okullarımızda uygulanmaya 
başlanmıştır.“Sosyal Okul Projesi” ile ilimizde bulunan okul ve öğrencilerin akademik 
çalışmaları yanında sosyal, sportif ve sanatsal alanlardaki aktivitelere de etkin olarak 
katılmaları sağlanması amaçlanmıştır.



PROJENİN BİLEŞENLERİ

Projemizin hazırlık sürecinde tüm paydaş kurumlar ve kişiler ile değişik 

zaman aralıklarında bir araya gelinerek  ve aynı zaman aralığında okul 

ziyaretlerinde bulunularak proje taslağı oluşturulmuştur.



-Oluşturulan taslak  İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfasından yayınlanarak geri 

dönütler alınmış ve son şekline gelmiştir ve okul müdürleri toplantısında projemizin 

tanıtımı yapılmıştır.

-Projemiz de okul türlerine göre kriterler belirlenmiş olup bu okul türleri

-Anaokulu   -İlkokul –Ortaokul  -Anadolu Lisesi –MTAL –İmam Hatip Lisesi –Özel 

Eğitim Okulları dır.      



PROJEMİZİN BİLEŞENLERİ

SPORTİF FAALİYETLER

Okulun bireysel ve takım halinde göstermiş olduğu başarılara puan verilecek olup 

GHSİM Okul Sporları organizasyonları bünyesindeki başarılar kabul edilecektir.

Aynı zamanda okulun sportif yeterliliği(malzeme, spor odası..) ile satranç gibi diğer 

etkinlikler konusunda yapmış olduğu çalışmalar göz önünde bulundurulacaktır.



DEĞERLER EĞİTİMİ

Güncellenen müfredat programlarının ana eksenini oluşturan değerler eğitimi ile 

öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerimizi çeşitli etkinlikler yoluyla 

özümsemeleri gerçekleştirilecektir.



SANATSAL FAALİYETLER

Okulda bünyesinde resim,müzik tasarım,tyatro gibi etkinlik ve başarılar göz ününde 

tutulacaktır



KÜLTÜREL FAALİYETLER

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ile ilgili çalışmaların yanında okulun çıkarmış olduğu 

gazete ve dergi çalışmaları göz ününde bulundurulacaktır.

Aynı zamanda okulda yapılan halk oyunları , kitap okuma , kulüp çalışması, veli 

ziyaretleri gibi faaliyetler göz önünde blundurulacaktır.



EBA FAALİYELERİ

İlimiz öğretme ve öğrencilerinin EBA portalını verimli ve etkili bir şekilde kullanımını 

amaçlayan bu faaliyetlerde okulların EBA kullanım süresi ve EBA üzerinden 

yapmış oldukları içerik paylaşımları göz önünde bulundurulacaktır.



PROJE FAALİYETLERİ

Okullarda yapılan AB,TÜBİTAK, eTwinning projeleri ile okulların kendi 

koordinatörlüğünde yapılan projeler değerlendirmeye alınacaktır.



MESLEKİ FAALİYETLER

MTAL ve  İmam Hatip Liselerinin okul bünyesinde yürüttükleri  okul türlerine göre 

çalışmalar değerlendirilecektir.



OKULUN TERTİP DÜZEN VE TEMİZLİĞİ

Etkin ve Sosyal okulun olmazsa olmaz ilk şartı eğitim ve öğretimin yapılacağı binanın 

güvenlik ve temizlik düzenidir.

Okullarda bu unsurlar göz önünde bulundurularak gerekli incelemeler yapılacaktır.



BAŞVURU SÜRECİ
-2017-2018 Eğitim öğretim yılında ilimiz genelindeki tüm  resmi okullarda 

uygulanacak projemiz dahilinde okulların proje başvurusu yapmaları zorunludur.

-Okullarımız 5 ŞUBAT 2018 tarihi ile 10 MAYIS 2018 tarihleri arasında gerçekleştirmiş 

oldukları faaliyetleri http://gazianteparge.meb.gov.tr/ adresinden açılacak olan 

elektronik forma gerçekleştirmiş oldukları sosyal faaliyetleri beyan 

edeceklerdir.(Bu tarihler dışında yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.)

http://gazianteparge.meb.gov.tr/




Faaliyet puanı olarak üst düzeyde kalan okullara oluşturulan ekip tarafından ziyarete bulunarak 

yerinde gözlem yapılacaktır.(evrak dosyaları incelenecektir)

Dereceye giren okullar Proje Ekibi Tarafından ilan edilerek ödülleri verilecektir.

Proje Elektronik Başvuru Tarihleri:5 Şubat-10 Mayıs 2018 

Proje Mail Adresi:gazianteptesosyalokul@gmail.com

Proje Başvuru Adresi:http://gazianteparge.meb.gov.tr/ ( projeler sekmesinden başvuru 

yapılacaktır.)

İncilipınar Mah. 3 Nolu Cadde Valilik Binası Kat3 Şehitkamil/GAZİANTEP - +90 342 230 80 02 

http://gazianteparge.meb.gov.tr/
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AR-GE PROJELER EKİBİ

TEŞEKKÜR EDERİZ….


