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Toplumların gelişmişlik düzeylerini arttırmanın eğitimde başarıyı arttırmakla paralel olduğu
inancından hareketle, vizyonumuza uygun amaç ve hedefler belirleyerek proje tabanlı faaliyetleri
hayata geçirme kararlılığıyla ARGE ekibimizi yeniledik. Okullarımız ve toplum arasında nitelikli bir
köprü olma bilinciyle kurumlar arası işbirliğine odaklanmış bir çalışma takvimi oluşturduk.
Bakanlığımızın 08.05.2014 tarihli “İl Milli Eğitim Müdürlükleri ARGE Birimleri Yönergesi”
doğrultusunda hazırlanan ARGE bültenimizin Temmuz-Aralık 2015 arasındaki ARGE faaliyetlerini
kapsayan 4. sayısında tekrar bir aradayız.“Başarıda Hedef 12 İçin 12 Adım Projesi” adıyla geliştirmiş olduğumuz Hedef Projemiz kapsamında, okullarımızda uygulanan Değerler Eğitimi, Kitap Okuma, Eğitimde İyi Örnekler, Akademik Başarıyı Arttırma gibi alanlardaki çalışmaları ASKE ekibimiz takip etmekte ve eğitimde kaliteyi geliştirmeye yönelik araştırmalar yürütmektedir. Yerel Projelerimiz, SODES, KDRP, Tübitak, AB projeleri, Erasmus+, e-Twinning kapsamındaki çalışmaları
takip eden PEK ekibimiz ise okullardaki öğretmenlerimize proje yazma eğitimi vermekte ve bilgilendirme toplantıları düzenlemektedir. Yanısıra ilimizin tüm eğitim ihtiyaçlarına yönelik analizleri
ekip bilinciyle birlikte yürüten ARGE birimi üyelerimiz ülkemizin kaçınılmaz gerçeği, Suriyeli sığınmacılar ve okullarımıza kayıtlı Suriyeli öğrencilerimizin yaşam kalitesini arttırmak ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak amaçlı çalışmalar yürütmekte.
Değerlerimizi sözde değil, özde yaşatma prensibiyle yola çıktık ve bünyemizdeki düşkünleri
odağa aldık. Müdürlüğümüzün SODES kapsamında yürütmüş olduğu 3 büyük projeden biri olan
“Negatif Limanlardan Pozitif Sulara” isimli projeyle ilimizde tespit edilmiş olan 2400 risk altındaki
çocuğumuzun yaşamla aralarına örülmüş duvarların yıkılması ve üretkenliği hedefledikleri bir yaşama yelken açmalarını hedefledik. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmaların ülkemizdeki tüm duyarlı
odaklara esin kaynağı olacağı umudunu taşımaktayız.
Eğitimde kalite yönetimini geliştirip arttıran; okul ve toplum bütünleşmesini sağlayan tüm
projelerimizin çalışanlarına ve bültenimizin hazırlanmasında emeği geçen ARGE ekibine teşekkür
ediyorum.

Yakup SARI
İl Milli Eğitim Müdürü
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BİNGÖL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ar-ge Bülteni
BÜLTEN TARİHİ : OCAK 2016

SAYI 4

ERASMUS+ PROGRAMI
itibaren yeni bir döneme girmiştir.

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu, Türkiye Ulusal
Ajansı tarafından yürütülmekte olan Avrupa Birliği Eğitim ve
Gençlik Programları 1
Ocak 2014 tarihinden

Erasmus+
Bilgilendirme
Toplantısı
IMKB Bingöl Anadolu Lisesi konferans
salonunda yapıldı.
Bilgilendirme toplantısına ildeki tüm okullardan projelerden
sorumlu 1 idareci ve 1
öğretmen katıldı.
Toplamda 150 katılımcıyla gerçekleşen
toplantıda İl Milli
Eğitim Müdürlüğü Ar
-Ge Proje ekibinden
M a h m u t
BUYANKARA ve

Erasmus+ daha önce
kamuoyu tarafından
bilinen
adlarıyla
Comenius (Okul Eğitimi),
Erasmus
(Yükseköğretim),
Leonardo da Vinci
(Mesleki Eğitim),
Grundtvig (Yetişkin
Eğitimi) ve Gençlik
Programlarını tek bir
isim altında birleştirmiştir. Anılan bu
programlar tarafından
halen yürütülmekte
olan etkinliklerde çok
büyük bir değişiklik
olmamakla beraber,
programların
yapısında, isimlerinde

Gülten BUTAKIN ile
Eurodesk temas noktası olan Bingöl Valiliği proje birimi adına
Taner KARAASLAN
Erasmus+ proje başvuru süreçleri hakkında bilgi verdiler.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi n de n
Mah mu t
BUYANKARA
Erasmus+ programının genel yapısını an-

ve başvuru usullerinde birtakım değişikliklere gidilmiştir.
Müdürlüğümüz tarafından ismi AB
Erasmus+ olarak değişen programın başvuru süreciyle ilgili
ve proje ortağı bulunabilecek en güncel
web sitesi olan etwinning (e-okul eşl eşt i r me)
e ği t i m
portalı hakkında bilgilendirme yapıldı.

latırken
Gülten
BUTAKIN 2 Şubat
2016 son başvuru tarihli K1 – Bireylerin
Öğrenme Hareketliliği projelerinin başvuru basamakları hakkında bilgi verdi.
Eurodesk temas kişisi
Taner KARAASLAN
da 31 Mart son başvuru tarihli ‘’K2 Stratejik Ortaklıklar’’ hakkında bilgilendirme
yaptı.
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SAYI 4

Sayfa 6

E-Twinning Programı
E-Twinning, Avrupa’daki
okullar için oluşturulmuş
bir topluluktur.

(öğretmenler,

E-Twinning, iletişim kur-

lik

mak,

sunmaktadır.

işbirliği

yapmak,

projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici
öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun
bir parçası olmak için,
Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde
çalışan

müdürler,

kütüphaneciler v.b.) yönebir

platform

eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli
destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların
herhangi bir konuda kısa
ve uzun vadeli ortaklıklar
kurmasını kolaylaştırarak
Avrupa'da okul işbirliğini
teşvik etmektedir.

eTwinning
Portalı
(www.etwinning.net) ana
toplanma noktası ve çalışma
alanıdır. Yirmi sekiz dilde
mevcut olan eTwinning
Portalının bugün itibariyle
230.277 bireysel üyesi bulunmaktadır ve Avrupa'da iki
veya daha fazla okul arasında 5462'den fazla proje*
uygulanmaktadır

personele

E-Twinning Portalı
Portal öğretmenlerin ortak
bulması, proje oluşturması,
fikirlerin ve iyi uygulamaların
paylaşılması ve eTwinning
platformunda bulunan çeşitli
olanakları kullanarak birlikte
çalışmaya başlaması için çevrimiçi araçlar sağlamaktadır.
2005 yılında Avrupa Komisyonunun eöğrenme Programı-

nın ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 2014 yılından
bu yana AB Eğitim, Öğretim,
Gençlik ve Spor program
olan Erasmus+'a, sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Merkezi
Destek Servisi, Avrupa'daki
okullar, öğretmenler ve öğrenciler için eğitimi geliştiren 31
Avrupa Eğitim Bakanlığının
uluslararası işbirliğinden olu-

şan European
Schoolnet tarafından yönetilmektedir.
Ayrıca, eTwinning ulusal
düzeyde 37 ulusal destek servisi (UDS) tarafından yönetilmektedir.

“Sevgi Barış ve Dostluk Treni” Ulusal eTwinning Projesi
bulunan IMKB Atatürk Anadolu
Lisesi’dir. Resmi olarak Eylül’de başlatılan proje Mayıs ayına
kadar devam edecektir

Okulumuz Karşıyaka Anadolu
Lisesi “Sevgi, Barış ve Dostluk
Treni” isimli e-twinning projesini yürütmektedir. Bu projede
Türkiye’den 55 il ve 115 okul
yer almaktadır. Projenin koordinatörü Karadeniz Ereğlisi’nde

Öğrencilerimiz proje kapsamında
İzmir Bornova Güls efa
Kapancıoğlu Anadolu Lisesi’nden
arkadaşlarına yılbaşı kartları
hazırlayıp yolladılar.

İl koordinatörlüğünü ArGe Ekip
üyesi Gülten Butakın’ın yürüttüğü e-Twinning program
portalına ilimizde çoğunluğunu
yabancı dil öğretmenlerinin
oluşturduğu 50’nin üzerinde
öğretmen kayıtlı.
Geçtiğimiz yıla kadar sadece
uluslararası projelerin yürütüldüğü portalda 2015’den bu yana
ulusal projeler de yürütülmeye
başlandı. Bu yeni uygulamayla
e-Twinning programına diğer
branş öğretmenlerinin de dahil
edilmesi amaçlanıyor.
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Sayfa 7

TÜBİTAK

TÜBİTAK- Bilim İnsanı
Destekleme Daire
Başkanlığ’ınca, “lise”
öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri
temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında

çalışmalar yapmaya teşvik
etmek, onların çalışmalarını
yönlendirmek ve mevcut
bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji,
Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Teknolojik Tasarım
ve Tarih alanlarında‘ORTAÖĞRE
-TİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
YARIŞMASI’’düzenlendi.

Ceviz Yaprağının Mucizesi
2204 no’lu ortaöğretim
öğrencileri araştırma projesi yarışmasına Karşıyaka
Anadolu Lisesi “Atıkları
Atmadığın Sürece Yaşamaya Devam Eder” isimli
ceviz yaprağının mucizesini anlatan bir projeyle
katıldı.

Bu yılın Proje başvuruları

Bu yıl ilimizden 5 okulumuz toplam 49 projeyle
4006 bilim fuarrıa; 1 okulumuz ise 2 projeyle
4007 Bilim Şenliği programına başvurmuşlardır.
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HEDEF 2
2--AKADEMİK BAŞARI

KARLIOVA HÜSEYİN HÜSNÜ TEKIŞIK ORTAOKULU
Okulumuzda akademik alanda iyi örnekler kapsamında çalışmalar yapılmıştır.
Karlıova Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu’nda konu ve öğrenme eksikliği olan ve yeterince sosyalleşmemiş öğrenciler velilerden alınan izinlerle öğretmenlerimizin evlerinde
ağırlanmışlardır; bu yolla hem konu eksiklikleri giderilmiş hem de öğrenciler sosyalleştirilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup SARI, eğitimi yerinde görmek için Bingöl’ün
Karlıova ilçesi nde evlerini etüt merkezi ne çeviren eğitim neferlerini ziyaret etti

EĞİTİM NEFERLERİMİZİN YAPTIĞI
BU ÖZVERİLİ ÇALIŞMANIN
ULUSAL BASINDAKİ YANKILARI
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HEDEF 2
2--AKADEMİK BAŞARI

İMKB EKİNYOLU ORTAOKULU ‘’Çözüm
Masası‘’ etkinliğiyle öğrenciler, derslerde yapamadıkları soruları teneffüs saatlerinde koridorlarda köşelere yerleştirilen stantlarda, randevu alarak isimlerini yazdırıp, her teneffüste sorularını
öğretmenler eşliğinde çözdüler. Bunun için her
gün farklı branştan bir öğretmen stantlarda görevlendirildi ve özellikle Fen Bilimleri ve Matematik
Standı öğrencilerin yoğun ilgisini çekti.

İMKB EKİNYOLU ORTAOKULU
Okulda koçluk sistemi uygulandı. 8.
sınıf öğrencilerine yönelik 25 öğretmene 3’er öğrenci paylaştırılmış; bu öğrencilerin TEOG denemeleri, okul
dersleri ve okul dışı denetimleri gerçekleştirilmiş, öğrencilerin günlük takibi ve veli bilgilendirmesi yapılmıştır.
Öğretmenler idareye haftalık faaliyet
raporu sunmuşlardır. Gerektiğinde öğretmenler ev ziyareti gerçekleştirerek
öğrencilere faydalı olmaya
çalışmışlardır.

BİNGÖL
KARŞIYAKA
ANADOLU LİSESİ
Okulun 12. sınıf mezunlarına ‘’Meslek
Tanıtım Semineri’’ düzenlendi. Öğrenciler, gene bu liseden mezun çeşitli meslek
mensuplarıyla bir araya getirilip meslekleri tanımaları sağlandı.Okulda
ayrıca
sağlandı.
Koçluk sistemi uygulanmaktadır.
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SAYI 4

Sayfa 12

HEDEF 44—
—EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
GÖLTEPESİ YENİ
Y E R L E Ş İ M
İLKOKULU
VE
ORTAOKULU
Milli Eğitimin Temel
İlkelerinden ekonomiklik ilkesi doğrultusunda israfı önlemek
ve az ürünle çok iş
yapmak, öğrencilerin
çevreye karşı duyarlılık kazanmasını sağlayıp doğadaki tahribatı
önlemek ve vasfını
yitirmiş malzemelerden yeni ürünler elde
etmek amacıyla
Göltepesi Yeni Yerleş i m

TOBB CEVDET
YILMAZ
ORTAOKULU
Okulun yapmış olduğu geri dönüşüm
projesinde atık kağıt, atık pil ve katı
yiyecekleri toplamak
amacıyla geri dönüşüm kutuları yapıldı.

İlkokulu ve Ortaokulunda‘”Geri Dönüşüm Projeleri”yapıldı
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HEDEF 44--EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER

TOBB CEVDET YILMAZ ORTAOKULU
TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu’nun yaptığı geri dönüşüm projesi ‘’Ağaçtan kağıda, kağıttan doğaya’’ adlı projeydi. Okul,‘’Kağıt çöp değildir’’ sloganıyla projeyi
hayata geçirmeyi planladı. Okul, projenin amacını ise; ‘’doğal kaynakların sınırsız
olmadığı bilincini öğrencilerimize kazandırmak, öğrencilere geri dönüşüm kavramını
kavratmak, tasarruf bilincini öğrencilere kazandırmak sureti ile onlara iyi bir insan
ve iyi bir yurttaş olmanın sorumluluğunu taşıyan bireyler olma anlayışı kazandırmak,
doğayı korumak sureti ile gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmanın sorumluluğunu
kazanmalarını sağlamak’’ diye açıkladı.

TBMM VAKFI BİNGÖL
FEN LİSESİ
‘”Bahçemiz” adlı uygulamasıyla eğitimin sadece dört duvar arasında değil her yerde
geçerli olduğunu belirtmek
amacıyla okul bahçesine çeşme ve yeşil alan çalışmaları
yaptırdı.
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HEDEF 44--EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER

‘
SOLHAN YİBO
’Sevgi Çocuklarıyla Başarıya
Doğru’’ adlı projeyle çıkış yapan Solhan YİBO; ailelerinden
uzakta eğitim görmek zorunda
kalan sevgi çocuklarına okulu
sevdirmek ve onların okula
alışması amacıyla yürüttüğü
bu projeyle öğrencilerin sosyal,
psikolojik ve akademik yönlerden gelişimlerine katkıda bulundu.

KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ

Bingöl Karşıyaka Anadolu Lisesi’nin öğretmen ve öğrencileri Toplum Hizmeti
Çalışmaları kapsamında öğrencilerde
farkındalık oluştırmak ve engelli çocukların yüreklerine dokunmak amacıyla
Engelliler Haftası’nda ve 3 Aralık Engelliler Günü’nde Otistik Eğitim Merkezi ve
İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek ordaki çocuklarla çay içtiler.
.
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HEDEF 4
4—
—EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER

İMKB BİNGÖL ANADOLU
LİSESİ
“Anadolu Güvercinleri “projesine
“projesine
bağlı olarak ülke
genelinde ve il genelinde toplanan
kitapları ihtiyacı olan okullara
dağıttı.

İMKB BİNGÖL ANADOLU LİSESİ
kitap okumayı artırmaya yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak için
Bingöl ilinin farklı merkezlerinde

öğretmen ve öğrencileriyle
birlikte kitap okuma faaliyetleri
yaptı.

GÖLTEPESİ
Y.YERLEŞİM İLK
VE ORTAOKULU
Proje ile kitap okuyan öğrenciler ve velilerden oluşan örnek bir topluluk oluşturmak
ve dolayısıyla kitap okuma
alışkanlığı kazanmış bir toplum haline gelmek amaçlanmıştır.
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TOBB CEVDET YILMAZ ORTAOKULU

TOBB CEVDET YILMAZ ORTAOKULU
TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu spor dallarından biri olan karateyi okulda faaliyete geçirdi.
‘’Karatedeki nihai amacın zafer ya da yenmek
değil, katılımcıların kişiliklerinin mükemmelleştirilmesi olduğu’’ ilkesiyle hareket edilerek
öğrencilerin enerjilerini farklı alanda göstermesi sağlandı.

Milli Eğitim Müdürümüz
Yakup SARI, TOBB Cevdet
Yılmaz Ortaokulu’nda öğrencilerle satranç oynadı.

TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu’nda
öğrenciler gitar dersi alıyorlar.
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İNÖNÜ ORTAOKULU

İnönü Ortaokulu’nda öğrenciler aktif olarak sosyal,
kültürel ve sportif faaliyetlere katılıyorlar.
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YEDİSU YATILI BÖLGE ORTAOKULU

Yedisu Yatılı Bölge Ortaokulu’nda düzenlenen
resim yarışmasından kareler…
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İMKB BİNGÖL ANADOLU LİSESİ

İMKB Bingöl Anadolu Lisesi‘’Bozkırlar
sahne Olsa’ SODES projesi kapsamında
160 kişilik tiyatro, eğitim ve konferans salonu yaptı. Üretilen iki tiyatro oyunu ile
toplam 45 gösteri ve 7 ilçeye turneler düzenledi.Okulun her yıl yaptığı Geleneksel
Tiyatro Gösterisi yapmaya
devam etmektedir.

21

BAŞARIDA HEDEF 12

uma

Hedef 6—Med

itap Ok
K
e
v
ı
ğ
lı
r
a
z
a
y
ya Okur

22

Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Başarıda Hedef 12 için 12 Adım Projesi’nin
en önemli ayaklarından biri olan okullarda “Kitap Okuma Saati “ faaliyetleri devam ediyor.
Kitap okumayı teşvik etmek amacıyla Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Sarı ile birlikte 60.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret eden Vali Köşger, kitap okumanın toplumsal ilişkilerinin kalitesini artıracağını, dünyaya bakış açımızı olumlu yönde değiştireceğini ifade etti.
Okuma etkinliğine katıldığı için çok mutlu olduğunu da ifade eden Köşger, “Çocuklarımızın yanında olmak çok güzel. Çocukların okuma saatine tanıklık edip onlarla beraber büyük bir huzur içinde kitabımı okudum. Kitap okuma alışkanlığı olan çocukların eğitim süreçleri de çok daha verimli geçmektedir. Kitap okumanın sınav hazırlığına da katkısı vardır. Kitap okuyan ve okuduklarını çok iyi değerlendirebilen
öğrenciler, diğer öğrencilere göre çok daha başarılı olmaktadırlar. Valilik olarak eğitim her zaman birinci
önceliğimizdir, eğitime verdiğimiz destekler artarak devam etmektedir. Eğitim kurumlarımıza, Valilik olarak her türlü desteği veriyoruz, çünkü eğitim bizim için her zaman söylediğim gibi birinci önceliktir.” diye
konuştu.
Bingöl’de kitap okumayı bir yaşam tarzı haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Vali Köşger, önümüzdeki günlerde diğer okulları da ziyaret edeceğini ve öğrencilerin kitap okuma saatine aktif olarak katılacağını
belirtti.
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BAŞARIDA HEDEF 12
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HEDEF 11
11—
—DEĞERLER EĞİTİMİ

BİNGÖL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
‘’Değerler Bahçesi’’ adlı projesinde Orhun Kitabelerinden esinlenerek yaptığı bu çalışmasıyla ülkemizde bir ilk olmuştur. Proje 320 m2 ‘lik geniş
bir alanda uygulanmıştır. Tüm paydaşların ve ziyaretçilerin görebileceği ortak bir alanda yapılmıştır.
Aynı değer, her cepheden incelenerek değişik
kavramlarla vurgulanmıştır. Geniş bir anlatım ve
renk kompozisyonu oluşturulmuştur. Yaşayarak
öğrenmeye fırsat verilmiştir. Görsel açıdan estetik
ve ulaşılabilir olmuştur. Kağıt israfına son vermiştir ve formaliteden uzak olması nedeniyle özgün
olmuştur.

TOBB CEVDET YILMAZ ORTAOKULU
Okulda değerler eğitimi faaliyetleri için bir komisyon oluşturdu. Kurulan bu komisyon her ayın değerlisi seçilen öğrencisine belge ve madalya verdi. Aynı zamanda ayın değeriyle ilgili yarışmalar düzenlendi.
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HEDEF 11
11—
—DEĞERLER EĞİTİMİ

BU SENEKİ ÇALIŞMA PLANIMIZ
Değerler Eğitimi kapsamında tüm
okullarımıza Kasım ayı itibariyle göndermiş olduğumuz değerler çerçevesinde etkinlikler planlanacaktır.
Ayrıca belirlediğimiz değerlerin uygulanmasını kolaylaştırmaya yönelik alt
değerler oluşturulmuş ve okullara
gönderilmiştir.

AYIN DEĞERLERİ
Kasım:
Aralık:
Ocak:
Şubat:
Mart:
Nisan:
Mayıs:

Kendini Kontrol
Etmek
Aile
Sabır
Geleneklerimize
Sahip Çıkmak
Duyarlılık
Takım Çalışması
Paylaşımcı
Olmak ve
Yararlılık

MİMAR SİNAN İLKOKULU
Okul, Yetim Projesi kapsamında,
hayrın kapısını aralayan
nitelikte ilimizdeki ilk kermesi düzenlemiştir.

Mimar Sinan İlkokulu ‘
’Yetim Kardeş’’
projesinden bir kare…
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HEDEF 11
11—
—DEĞERLER EĞİTİMİ

İMKB EKİNYOLU ORTAOKULU
Okul "En temiz öğrenci" kıyafetlerini temiz tutan,
sınıfını ve sırasını kirletmeyen, yiyecek artıklarını sadece çöp kutusuna atan öğrencidir. "En çalışkan öğrenci " derslerinde gayretli olan, ödevlerini eksiksiz
yapan, her zaman daha iyi olmak için çaba gösteren
öğrencidir. "En çok okuyan öğrenci" okuma saatinde ve ders dışında kitap okuyan ve kitap okumanın
gerekliliğinin bilincinde olan öğrencidir. "En saygılı
öğrenci" arkadaşlarıyla iyi geçinen, hocalarına karşı
saygılı olan, asla arkadaşlarıyla kavga etmeyen öğrencidir. Bu projeyle okul panosuna ‘’okulun en’lerini’’
asıp ve bu öğrencileri tebrik ederek, öğrenci velilerine
de teşekkür etmiştir.

TBMM VAKFI BİNGÖL
FEN LİSESİ
Bakanlığımızın İHH ile imzaladığı protokol ile sınıflarımızın yetim kardeşleri odu.
Proje kapsamında 28 okulumuzun 51 yetim kardeşi oldu. TBMM Vakfı Bingöl Fen
Lisesi 3 yetim kardeş edindi.

TBMM VAKFI BİNGÖL
FEN LİSESİ
Yetim Kardeş sponsorluğuna
destek amaçlı her eğitim döneminde bir kermes yapıldı. Kermes için öğrenciler evde yaptıklarını getirip kendilerine sağlanan ortamda kendileri sattı. Evden bir şeyler getiremeyenler de
bardak, tabak, kaşık, çatal ve
içecek ile destek oldular.

27

“ENSAR OLALIM” PROJESİ

SARI; “Eğitim Camiasına, Suriye’li Sığınmacılara Ensar Oldukları İçin Teşekkür Ediyorum. ”
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup SARI,” Bu kampanyanın başlatılmasında ve sonuçlandırılmasında desteğini
esirgemeyen Sayın Valimiz Yavuz Selim KÖŞGER’e ,Okul Müdürlerimize, Öğretmenlerimize, eğitim camiasına ve
kampanyanın asıl sahibi olan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.´´ dedi
Ülkelerinde çıkan malum savaş ve kargaşadan kaçarak ülkemize sığınan ve İlimize gelen bu insanlara yardım etmek, mağduriyetlerini gidermek her şeyden önce insani bir vazifedir diyen Milli Eğitim Müdürümüz Sarı; İlimizde sığınmacı olarak bulunan Suriyeli sığınmacı kardeşlerimizin hayata tutunmalarına yardımcı olmak amacıyla Bingöl Valiliğimizin Suriyeli Kardeşlerimize Ensar Olalım projesi ile Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Başarıda
Hedef 12 İçin 12 Adım Projesi kapsamında Müdürlüğümüze bağlı Kurum ve okullarımızda başlattığımız yardım
kampanyamız amacına ulaşmıştır.
Özellikle temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan ´´Suriye’li Kardeşlerimize Ensar Olalım” projesi ile başlatılan yardım kampanyasına bütün okullarımız duyarlılık göstermiştir. Müdürlüğümüze bağlı kurum ve
okullarımızda toplanan yaklaşık 24 bin TL, Bingöl Valiliğinin açmış olduğu banka hesabına aktarılmıştır.
Sarı, “Bu kampanyanın başlatılmasında ve sonuçlandırılmasında desteğini esirgemeyen Sayın Valimiz Yavuz Selim KÖŞGER’e ,Okul Müdürlerimize, Öğretmenlerimize, eğitim camiasına ve kampanyanın asıl sahibi olan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.´´ dedi
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Sarı; Dayanışma ve Farkındalık Kulübü öğrencilerini makamında kabul etti.

.

İMKB Bingöl Anadolu Lisesi’nden 12 kişilik bir öğrenci grubu tarafından kurulan Dayanışma
ve Farkındalık Kulübü başkanı 12. Sınıf öğrencisi Osman BAYSAL ve 11. Sınıf öğrencisi üye Yağmur
BİLMAN, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Yakup SARI’yı makamında ziyaret ettiler.
Dayanışma ve Farkındalık Kulübü başkanı Osman BAYSAL, Milli Eğitim Müdürümüze oluşturdukları kulüp ile ilgili bilgi verdi. BAYSAL, Bingöl Valiliğinin başlatmış olduğu “Ensar Olalım”Projesi
kapsamında 8 okulumuzda başlatmış olduğumuz Suriyeli öğrencilerimizin ailelerine “Kardeş Aile”
olma çalışmasına katkıda bulunmak istediklerini dile getirdiler.
Bu bağlamda, daha çok Sarayiçi İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulunda olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarımızda kayıtlı bulunan Suriyeli öğrencilerimize destek olmak
amaçlı; kendi okullarında kulüp olarak yapmış oldukları çalışmaları Bingöl’deki tüm liselere yaymak
istediklerini belirttiler. Bu amaçla tüm liselerin Sosyal Yardımlaşma Kulüpleriyle bir araya gelerek Suriyeli öğrenciler için ortak bir yardım havuzu oluşturmak istediklerini ifade ettiler.
Milli Eğitim Müdürümüz SARI; “Dayanışma ve farkındalık yaratma adına yapmış olduğunuz
faaliyetler takdire şayan bir çalışmadır. Başarıda Hedef 12 İçin 12 Adım Projesi kapsamında Suriyeli
öğrencilere “Kardeş Aile Olma” ve “Yetim Kardeş” projesine yönelik bir duyarlılık ve farkındalık oluşturmak isteyen tüm kulüp üyelerini can-ı gönülden tebrik ediyorum, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kardeşlik adına yapacağınız tüm faaliyetlerde daima yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum.” dedi.
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SODES PROJELERİ
Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2015 yılında destek almış ve halen
devam etmekte olan 3 büyük SODES Projesi vardır

“OKUYORUM SPOR
YAPIYORUM “ SODES
Projesi
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
ile ortaklaşa yürütülen proje
kapsamında Merkez Vali
Güner Orbay Ortaokulunda bir
kütüphane ve okul bahçesinde
çok amaçlı bir spor sahası
oluşturulmuştur.

“10 OKULA MODERN Z KÜTÜPHANE”
SODES Projesi
Dezavantajlı bölgelerde tespit
edilen 10 okulumuz için modern
Z kütüphane oluşturulmuştur.
Proje kapsamında il genelinde
kitap okuma kampanyaları düzenlenmektedir.

“NEGATİF LİMANLARDAN POZİTİF SULARA” SODES Projesi
Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile yürütülen projede 5 adet çocuk
merkezi oluşturulmaktadır. Projenin 3 ana bileşeni vardır:


Aile içi şiddetle mücadele



Aile içi iletişimi güçlendirme



Madde bağımlılığı ile mücadele

Bu konularda faaliyetler yürütülmekte olup sayıları 2400 civarında
olan ve risk altında bulunan çocuklara rehber öğretmenlerce
ulaşılması hedeflenmektedir.
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KEP II - PROJESİ

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan
ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda
yürütülen ve 15 ilde uygulanan “Kız Çocuklarının Okullaştırılması” projesi tanıtım toplantısı Bingöl’de bir otelde gerçekleştirildi.
Bingöl’de 4 gün süren toplantıda kapasite geliştirme çalışmaları çerçevesinde, yeni atanan
öğretmenler, eğitim alanında faaliyet gösteren
kurumların (ÇATOM, RAM, MEM, HEM)
personeli, yatılı bölge okulları eğitim ve idari
personeli ile emniyet mensupları, sağlık çalışanları, din görevlileri, yerel basın mensupları
ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine eğitimler verildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen
ve Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Özellikle Kız
çocuklarının okullaşma oranlarının arttırılması operasyonu (KEPll) projesi kapsamında öğrencilere
dağıtılmak üzere ilimize gönderilen malzemeler İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı Metin Suna
tarafından Yamaç Ortaokulu,
İMKB Sarıçiçek Ortaokulu, Ilıcalar Yatılı Bölge Ortaokulu ve
Çeltiksuyu Sabah Gazetesi Ortaokullarında eğitim gören 276
öğrenciye dağıtıldı.
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ARGE Ekibinin Katıldığı Toplantılar

Bingöl´de 2015- 2016 Eğitim Öğretim yılı Ortaokul müdürleri toplantısı 11.12.2015 Cuma günü Valilik toplantı salonunda gerçekleşti. Milli
Eğitim Müdürü Yakup SARI’nın başkanlığında
gerçekleşen toplantıda AR-GE Ekibinden Mahmut BUYANKARA TÜBİTAK Projeleri, Gülten BUTAKIN AB projeleri ve Saadet ÇİÇEK
BAMJA da Kitap Okuma ve Değerler Eğitimi
çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptılar.

Millî Eğitim Müdürümüz Yakup Sarı başkanlığında, Anaokulu müdürleri ile Milli
Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda
09Aralık 2015 Çarşamba günü düzenlenen toplantıda AR-GE ekibinden Saadet
Çiçek BAMJA Değerler Eğitimi çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Bingöl´de 2015- 2016 eğitim öğretim yılı
1. Dönem Lise Yöneticileri toplantısı
16.12.2015 Çarşamba günü Karşıyaka
Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleşti. Bu toplantıda da AR-GE Ekibinden Saadet Çiçek BAMJA ve Mahmut
BUYANKARA tarafından
BAŞARIDA HEFED 12 İÇİN 12 ADIM
PROJESİ ve TÜBİTAK projeleri
hakkında bilgilendirme yapıldı.
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İletişim

Bingöl
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