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AR-GE
2017

Ülke olarak birbirimize kenetlenmeye ihtiyaç duyduğumuz şu süreçte; Bakanlığımız
bünyesindeki tüm AR-GE’lerin yapacağı çalışmalarda halkımızın da desteğini alması; onları eğitimöğretimin tüm alanlarına dahil edecek nitelikte projeler üretmesi, geliştirmesi ve yürütmesi
gerektiği bilincinden hareketle Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okullarımızda yaptığımız tüm
çalışmaları velilerimizi de davet ettiğimiz programlarda halkımızın bilgi ve beğenisine sunduk. Bu
süreci Bingöl il MEM’in halkıyla bütünleştiği bir süreç olarak addediyoruz.
İlimizde faaliyet gösteren Üniversitemiz, Belediyemiz, STK’larımız ve sanayi
kuruluşlarımızla işbirliği yapmak; akademik başarının yanında, öğrenci, öğretmen, veli, ve
yöneticilerimizle birlikte sosyal, sportif, kültürel bağlamda çalışma ve projeler tertiplemek amacıyla
müdürlüğümüzdeki şube müdürlerimizle belirli periodlarda ihtiyaç analizi mahiyetinde toplantılar
düzenledik. Önceki eğitim öğretim döneminde yürüttüğümüz ve ilimizin başarı grafiğini bilimsel
değerlerle ortaya koymuş olan “Başarı Ellerimizde” isimli projemizin verilerine binaen
hazırladığımız acil eylem planında belirttiğimiz başlıkların icrası için gereken tüm yönlendirmeleri
yaptık. “12 Dev Adımda 12 Dev Öğrenci” isimli projemiz de “Başarı Ellerimizde” isimli proje
verilerine dayandırılarak gerçekleştirdiğimiz ve eğitim-öğretim bağlamında oldukça olumlu
dönütler aldığımızı söyleyebileceğimiz bir proje oldu. Projemiz tamamen yerel kaynaklarımızı
harekete geçirerek gerçekleştirdiğimiz; gelecek eğitim öğretim döneminde ise kapsama alanını
genişletip faaliyetlerini sürdürmeyi planladığımız bu çalışmayla; içinde bulunduğumuz dönem için
öğrenci ve veli potansiyelimizde hedeflemiş olduğumuz eğitim-öğretime yönelik farkındalık
düzeyindeki artış oranını yakaladığımız kanaatindeyiz.

Tübitak 4006 Bilim Fuarları ilimizde bu dönem oldukça canlı; öğrenci ve halkımızın yoğun
ilgisiyle geçmiştir. Ayrıca Fuara katılan okul öğrencilerimizin hayata dönük, işlevsel projeler
gerçekleştirmiş olması ve bunları yüksek bir özgüvenle sergilemeleri bizleri mutlu etmiş ve
geleceğimizi emanet alacak neslimiz konusunda bizleri umutlandırmıştır.
Bakanlığımızın yürütmüş olduğu Eğitim Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri yarışmasında, 3357
çalışma arasından saha ziyaretine kalmış olan 189 çalışmadan 2 çalışmanın ilimize ait olması da bizi
onurlandırmıştır. Saha değerlendirmesi oldukça başarılı geçen ve dezavantajlı şartlar içerisinde
olduğu halde üstün özveri gösterip okul-veli işbirliğinin nadide örneklerinden birini sergileyen bu iki
okulumuza ve çalışmaya emeği geçen tüm odaklara teşekkür ederim.
Tüm çalışmalarımızı yakından takip edip destekleyen valiliğimize, okul ve toplum
bütünleşmesini sağlayan tüm okul müdür-öğretmen-öğrenci ve velilerimize, eğitimde kalite
yönetimini geliştirip arttırmaya yönelik çağdaş tekniklerin sürekli araştırıcı ve geliştiricisi olan Strateji
Geliştirme Şubesi yönetimindeki AR-GE birimimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

İl Milli Eğitim Müdürü
Kadri ENGİN

GİRİŞ
İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim döneminde Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji
Geliştirme Şubesi olarak; okul-aile işbirliğini yükseltecek nitelikte okullarımızın değiştirip
dönüştürücü oluşu, hayata hazırlayıcı oluşu bağlamında projeler üretmeyi hedefledik.
Yerelde yürüyen çalışmalarımızın yanı sıra bu dönem ARGE birimimiz KDRP, SODES, TÜBİTAK
3001, KA1, KA2 tarzında proje önerileri hazırlamış ve sunmuştur. eTwinning çalışmaları da ivme
kazanarak devam etmektedir.
2016-2017 Eğitim-Öğretim Döneminin tamamında takip edilmesi için Değerler Eğitimi
Yönergesiyle sabitleyerek bastırmış olduğumuz Değerler Eğitimi Kılavuzu eksenli yürütmüş
olduğumuz aylık çalışmalarımızdan ve 12 Dev Adımda 12 Dev Öğrenci yerel projemizin yoğun
müfredatından sorumlu koordinatör okullarımız tüm ili kuşatan özgün çalışmalar sergilemişlerdir.
Projemizin ödül töreni de tüm süreçte varlık gösteren halkımız ve tüm kurum amirlerimizin yoğun
katılımıyla gerçekleşmiştir. Yanı sıra okullarımızda sistematik yürüyen okuma saati çalışmaları
bizzat sayın valimiz tarafından ödüllendirilmiş ve öğrencilerin aktif ve işlevsel okumaya yönelik
ilgileri bu yolla teşvik edilmiştir.
Bakanlığımızın hasetsen önem verdiği Eğitim Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Yarışması için
2016-2017 eğitim öğretim yılı başında merkez ve ilçelerimizdeki tüm okullarımıza yönelik
gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantıları ve bu alandaki hassas çalışmalarımızın meyvelerini
aldık. Biri merkezde diğeri ilçede olmak üzere 2 okulumuzun olumlu tutum ve davranışların
arttırılması kategorisindeki özgün, özverili ve yenilikçi çalışması sahada değerlendirilmiş ve oldukça
başarılı bulunmuştur.
2015 yılından bu yana TÜBİTAK yarışmalarında her geçen yıl başarılarını katlayarak arttıran
ilimiz; içinde bulunduğumuz eğitim öğretim döneminde Fen-Teknoloji ve Fizik alanlarında olmak
üzere bölge 1.likleri, Sosyoloji alanında ise Bölge 2.liği almıştır.
Her alandaki başarıya sistematik çalışmayla ulaşılabileceği bilinciyle; yaz dönemine girerken
ARGE birimimiz gelecek eğitim-öğretim yılının akademik çalışma takvimini ve yerelde yürüteceği
projeleri planlamaya yönelik çalışmalar başlatmıştır. Bilimsel yaklaşımlar eksenli özverili çalışmaları
ve uyumlu sinerjilerinden dolayı ARGE birimi üyelerimize teşekkür eder başarılarının devamını
dilerim.

Strateji Geliştirme Şube Müdürü
Abdulhaluk ÇAKAN

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER

Değerler Eğitimi
“Değerler Eğitimi” projesi ikinci dönemde aktif bir şekilde devam etti. Bu dönem
özellikle okullarımız da yoğun çalışmalar gerçekleştirildi. Bu dönem ;
Şubat ayı
Mart ayı
Nisan ayı
Mayıs ayı

Görgülü Olmak
Vatan Sevgisi
Anne-Baba Hakkını Gözetmek
Arkadaşlık

konularında tiyatro, şiir okuma, oratoryo, konferans, seminer gibi çeşitli etkinlikler
yapıldı.
Bu dönem Ar-Ge birimimizin katkılarıyla koordinatör okullar çeşitli faaliyetler
sergilediler.
Ocak ayında -TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi,
Şubat ayında- Atatürk İlkokulu,
Mart ayında- Şehit Astsubay Muhammed Koşan Ortaokulu,
Nisan ayında- Murat İlkokulu
Mayıs ayında ise Turgut Özal İlkokulu değerler eğitimi çalışmalarına koordinatörlük
yaptılar.
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Değerler Eğitimi

OCAK AYI DEĞERİ OLAN ÇALIŞKAN VE
BAŞARILI OLMAK KONULU
DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI

ŞUBAT AYI DEĞERİ OLAN GÖRGÜLÜ
OLMAK KONULU DEĞERLER EĞİTİMİ
PROGRAMI

Değerler Eğitimi kapsamında Şubat
ayı değeri olan ´´Görgülü Olmak´´
konulu program, Atatürk İlkokulu
koordinesinde
Selahaddin
Eyyübi
Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans
Salonunda yapıldı. Programa İl Milli
Eğitim Müdürü Kadri ENGİN, Maarif
Müfettişleri Başkanı Hayrettin ÇAKIRCI,
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf
TOKUŞ, Şube Müdürü Haluk ÇAKAN,
Okul Müdürleri, Veliler ve Öğrenciler
katıldı.

İnancımıza uygun çalışmak zorundayız
Bingöl Üniversitesi Sosyoloji Bölüm
Başkanı ve Genel Sekreteri Doç. Dr.
Abdullah TAŞKESEN, TBMM Vakfı Bingöl
Fen Lisesi öğrencilerine yönelik ‘Başarılı
Olmak’ konulu bir konferans verdi. Fen
Lisesi Konferans Salonunda verilen
konferansa okul öğrencileri yanı sıra
idareciler ve öğretmenler katıldı.
Konferansta başarılı olmanın yollarını
günümüz koşulları ve sosyal değişimler
perspektifinden değerlendiren Doç. Dr.
TAŞKESEN, batı toplumlarının 1750’li
yıllarda yaşadığı dönüşüm ve kırdan
kente göç olaylarını ülkemizin aynı
olaylar yaşadığı 20. yüzyılın başlarını
kıyasladı.
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Değerler Eğitimi

Şehit Astsubay Muhammed Koşan Ortaokulu tarafından Değerler Eğitimi
kapsamında Mart Ayının değeri olan Vatan Sevgisi konulu program düzenlendi.
Belediye Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşen, Ayın değeri olan Vatan
Sevgisi konulu değer’in ele alındığı toplantıya, Sayın Valimiz Yavuz Selim KÖŞGER,
Milli Eğitim Müdürümüz Kadri ENGİN, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ile öğrenci
velileri katıldı.
Eğitim sezonu süresi içinde uygulanacak olan ‘Değerler Eğitimi’ konuları ile ilgili
bilgi sunumunu, Okul Müdürü Mesut KORKUTATA yaptı. Yapılan sunumun ardından
Vatan Sevgisi konulu koro ve tiyatro gösterisi düzenlendi.
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Değerler Eğitimi

Yapılan bilgi sunumu ve etkinliklerin ardından konuşma yapan, İl Milli
Eğitim Müdürümüz Kadri ENGİN; Değerler Eğitimi Projesi kapsamında Mart ayının
değeri olan Vatan sevgisini bu ay tüm okullarımızda işlemiş olduk. Hele de 15
Temmuz gibi bir vakayı yaşamış toplum olarak vatan sevgisinin ne derece olduğunu
kalben görmüş olduk. Okullarımızda bunun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya
çalıştık, tüm öğrencilerimize bunu kavratmaya çalıştık diyen ENGİN, Mart ayında
değerler eğitimimiz vatan sevgisini, kahramanlıklarımızı, şahadetimizi anlattığımız,
işlediğimiz bir süreç. Bunu en iyi Bingöllü’ler bilir diyorum onun için Kendi
imkânlarıyla, ya da imkânsızlıklarıyla yalnız başına kendi memleketine düşmanı
sokmayan insanların çocukları, torunları bunun üzerine fazla bir şeyler ilavede
etmelilerdi diye düşünüyorum. Bunun için bütün okullarımızda bu ay vatan
sevgisiyle ilgili etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerin sonucunda da ayın değerini
en iyi işleyen okulumuzu ödüllendiriyoruz. 15 Temmuzdan sonra bunun
derinlemesine işlenmesi ve üzerine biraz ilavelerin konulması gerekiyor. Yani
sadece kahramanlığımızı anlatmamız yetmiyor, bunun üstüne çalışkanlığımızı,
dürüstlüğümüzü, ahlakımızı, medeniyet algımızı da geliştirerek bu memlekete, bu
millete hizmet etmemiz gerekiyor. Bu vatana gönül vermek, kalkındırmak hepimizin
çalışmalarıyla mümkün olacak. Yaşadığımız 15 Temmuzu unutmayacağız,
unutturmayacağız diyen ENGİN, Ay’ın değeri olan Vatan Sevgisi konusunda
düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik
ediyor, düzenlenen programda emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum dedi.
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Değerler Eğitimi

NİSAN AYI DEĞERİ OLAN ANNE
BABA HAKI GÖZETMEK KONULU
DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI
Merkez Murat İlkokulu tarafından
Değerler Eğitimi kapsamında Nisan
Ayının değeri olan Anne Baba Hakkı
Gözetmek konulu program düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi konferans
salonunda gerçekleşen, Ayın değeri
olan Anne Baba hakkı gözetmek
konulu değerin ele alındığı toplantıya,
Milli Eğitim Müdürümüz Kadri ENGİN,
Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri,
Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise
Okul Müdürleri ile öğrenci velileri
katıldı.

Değerler
eğitim
temalı
yapılan
yarışmalarda dereye girerek birinci olan
öğrencilerin ödüllerini Milli Eğitim
Müdürümüz Kadri Engin verirken, ikinci
olan öğrencilerin ödüllerini Müdür
Yardımcısı Yusuf Tokuş, üçüncü olan
öğrencilerin ödüllerini ise Şube Müdürü
Ömer Şahin ve Abdulhaluk Çakan
tarafından verildi.
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Değerler Eğitimi

Öğrencilerimizin yaptığı şiir dinletisi
ve tiyatro etkinliği sonrasında Bingöl
Üniversitesi
İlahiyat
Fakültesinde
Araştırma Görevlisi olan Necmettin
KARTAL tarafından Arkadaşlık konulu
bir konferans yapıldı.

MAYIS AYI DEĞERİ OLAN
ARKADAŞLIK KONULU DEĞERLER
EĞİTİMİ PROGRAMI
Ar-Ge birimimizin katkısıyla Mayıs
ayında
Turgut
Özal
Ortaokulu
koordinesinde
arkadaşlık
konulu
değerler eğitimi programı yapıldı.
Programda öğrenciler şiir dinletisi ve
tiyatro etkinliği sergilediler.

Konferansta öğrencilere ve velilere
arkadaşlıkla ilgili farklı tavsiyelerde
bulunan KARTAL, özellikle iyi ve kötü
arkadaş seçiminin sonuçlarına değindi.
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Yerel Projeler

BİZ EN İYİYİ ARIYORUZ!!!
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PROJENİN AMACI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan bu proje; akademik
başarı, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetleri canlandırmak ve bu alanlarda başarılı
olan öğrencileri ödüllendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

PROJENİN İÇERİĞİ
Projenin 12 Adımda 12 Dev öğrenci ismi; 12 alanda yapılacak yarışmalar ve bu
yarışmalar sonucunda 1. (Birinci) olarak dereceye girecek 12 (On iki) öğrenciden
esinlenerek oluşturulmuştur. Bu yarışmaları 2 (İki) başlık altında toplayabiliriz.

1.Akademik-Bilimsel
Çalışmaları
Desteklemek Amacıyla Yapılan
Yarışmalar

1.
2.
3.
4.
5.

2. Sportif ve Sosyal-Kültürel
Çalışmaları Desteklemek Amacıyla
Yapılan Yarışmalar
6. Müzik (Enstrüman Çalma)
7. Masa Tenisi
8. Satranç
9. Şiir Okuma Yarışması
10. Kuran-ı Kerim Okuma Yarışması
11. Resim Yarışması
12. Kompozisyon Yazma
alanlarında yarışmalar
düzenlenmiştir.

Matematik olimpiyatları,
Bilim Şenlikleri,
Okuma Becerileri,
Tarih Bilgisi,
Yabancı
Dil
alanlarında
yarışmalar düzenlenmiştir.
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1. ADIM- MATEMATİK OLİMPİYATLARI
Hedef: Matematik dersini daha zevkli bir hale getirerek bu derse karşı olan ilgiyi
artırarak nihai hedefte ilimizin ülke geneli yapılan sınavlarda Matematik ortalamasını
yükseltmektir.

2. ADIM- BİLİM ŞENLİKLERİ
Hedef: İlimizde bilimsel çalışmalarım artırılması ve bu alanda farkındalık
oluşması hedeflenmiştir.

3. ADIM- OKUMA BECERİLERİ
Hedef: Öğrencilerimizin sınavlarda zamanı iyi kullanması ve okuduğunu anlama
düzeyini geliştirmesi hedeflenmiştir.

4. ADIM- TARİH BİLGİSİ
Hedef: Öğrencilerimizin kendi tarihlerini öğrenmesi ve milli duygularının
gelişmesi hedeflenmiştir.

5. ADIM- YABANCI DİL
Hedef: TEOG sınavına girecek öğrencilerin yabancı dil kullanma becerilerini
geliştirip bu derse karşı olan ilgiyi artırmak ve ilimizin yabancı dil ortalamasının
yükselmesini sağlamaktır.

6. ADIM- MÜZİK (ENSTRÜMAN ÇALMA) YARIŞMASI
Hedef: İlimiz genelinde bulunan okullarımızın sosyal ve kültürel faaliyetlerinin
artırılması hedeflenmiştir.
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7. ADIM- MASA TENİSİ TURNUVASI
Hedef: İlimiz genelinde bulunan okullarımızın sportif faaliyetlerinin artırılması
hedeflenmiştir.

8. ADIM- SATRANÇ TURNUVASI
Hedef: İlimiz ilkokul kısmında eğitim gören öğrencilerin düşünme ve strateji
geliştirme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

9. ADIM- ŞİİR OKUMA YARIŞMASI
Hedef: İlimizde eğitim-öğretin gören tüm öğrencilerimizin şiir okuma becerisini
geliştirme amacı hedeflenmiştir.

10. ADIM- GÜZEL KURAN-I KERİM OKUMA YARIŞMASI
Hedef: İmam-Hatip okullarının sosyal ve kültürel faaliyetlerinin arttırılmasını
sağlamak hedeflenmiştir.

11. ADIM- RESİM YARIŞMASI
Hedef: Sanata önem veren ve sanata ilgi duyan öğrencilerimizin Görsel Sanatlar
alanında yaptığı çalışmaların il düzeyinde tanıtılmasını sağlamaktır.

12. ADIM- KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI
Hedef: Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade edebilmesi
hedeflenmiştir.

10

1-OKUMA BECERİLERİ TESTİ
Müdürlüğümüz Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan 12 Adımda 12 Dev Öğrenci
projesi kapsamında yapılan yarışmalar Karşıyaka Anadolu Lisesinde Okuma
Becerileri testi ile başladı.
Yarışmayı ve projeyi yerinden incelemek için İl Mili Eğitim Müdürü Kadri ENGİN
sınav boyunca Karşıyaka Anadolu Lisesinde bulundu. Sınav esnasında
öğretmenlerle Okuma Becerileri alanında değerlendirmelerde bulundu.
Öğretmenlerle yapılan bu değerlendirmelerin akabininde, öğrencilerle bir araya
gelerek sınav hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilere “Başarı sadece
bir ders ile değildir. Herkes farklı yeteneklere sahiptir. 12 Adımda 12 Dev Öğrenci
Projesi ise farklı yeteneklere sahip olan öğrencileri tespit edecek bir projedir” dedi.
ENGİN, “Okuma Becerileri testinin uygulanma nedeninin ise öğrencilerimizin
okuduğunu anlama becerisini geliştirmek ve öğrencilerimizin açık uçlu ve
muhakeme gücü gerektiren soru tiplerini görmesine imkân sağlamaktır.” gibi
açıklamalarda bulundu.
Öğrencilerle yapılan değerlendirmelerden sonra İl Milli Eğitim Müdürü
Kadri ENGİN katılan tüm öğrencilere katılım belgelerini sundu ve yarışmaya katılan
tüm öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
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12 Adımda 12 Dev Öğrenci projesi kapsamında Şehit Astsubay Muhammed Koşan
Ortaokulunda “Vatan Sevgisi” konulu resim yarışması düzenlendi. 120 dk süren
yarışmaya ilçeden gelen öğrencilerimizle birlikte 56 öğrencimiz katıldı.
Yarışmayı ve projeyi yerinden incelemek için İl Mili Eğitim Müdürü Şube Müdürleri
Abdulhaluk ÇAKAN, Ömer ŞAHİN ve Erdoğan ZUREL sınav esnasında Şehit Astsubay
Muhammed Koşan Ortaokulunda bulundu. Yarışma bitiminden sonra öğrencilerimizin
yaptığı çalışmalar 3 görsel sanatlar öğretmeni tarafında değerlendirilmeye tabi
tutuldu.
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3- MÜZİK(ENSTRÜMAN ÇALMA) YARIŞMASI
"Müzik
(Enstrüman
Çalma)
Yarışması" Bingöl Güzel Sanatlar
Anadolu
Lisesi
koordinesinde
gerçekleşti.
İlimizde
yetenekli
öğrencilerimizi keşfetmek ve onları
ödüllendirmek
amacıyla
yapılan
yarışmaya lise ve ortaokulda eğitim
gören öğrencilerimiz katıldılar.

İl Milli Eğitim Müdürü Kadri ENGİN
yarışmada
başarılı
öğrencileri
ödüllendirmek amacıyla Bingöl Güzel
Sanatlar Anadolu Lisesine ziyarette
bulundu.
Öğrencilerin
enstrümanl
çalmalarını dinleyen ENGİN, "Bizim için
sadece akademik başarı önemli değil
aynı zamanda sanat ve sosyal alanlarda
da kazanılan başarıları da önemsiyoruz."
şeklinde açıklamalarda bulundu.
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4- YABANCI DİL YARIŞMASI

Projemizin adımlarından biri olan
"Yabancı Dil" adımı Gazi Ortaokulu
koordinesinde gerçekleşti. Projenin bu
adımında yabancı dil alanında TEOG
başarı seviyesinin yükseltilmesi ve
yabancı
dil
adımında
başarılı
öğrencilerimizin
tespit
edilmesi
hedeflenmiştir. Yarışmaya 58 okulumuz
katılmıştır. Her okul en iyi öğrencisini bu
yarışmaya getirmiştir.

İl Milli Eğitim Müdürü Kadri ENGİN
yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize
yabancı dil ve TEOG ile ilgili
açıklamalarda bulunmuş ve sınav
merkezine gelen öğretmenlerle birlikte
Bingöl ilinin eğitim sorunları hakkında
görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize
İl Milli Eğitim Müdürü Kadri ENGİN, İl
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf
TOKUŞ, İl Milli Eğitimi Şube Müdürü
Orhan SEVEN ve İl Milli Eğitim Şube
Müdürü Abdulhaluk ÇAKAN katılım
belgelerini sunmuştur.
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5- SATRANÇ TURNUVASI
12 Adımda 12 Dev Öğrenci
projesinin satranç turnuvası Sarayiçi
İlkokulunda yapıldı. Turnuvaya ilçeler
dahil toplam 24 ilkokul öğrencisi
katıldı. Öğleden öce 3 turnuva öğleden
sonra ise 2 turnuvayla bu adımda
son buldu.
Satranç
turnuvasında
tüm
öğrencilerimiz 5 maç yaptı. İsviçre
puan
sistemine
göre
yapılan
turnuvada birinci olan öğrencimiz
Yusuf Buğra ÖZER-Atatürk İlkokulu
tüm maçları kazanarak 12 Dev Öğrenci
arasında yer aldı.
Yarışmada ilk üçe giren öğrenciler ödüllendirildi ve tüm öğrencilerimize katılım
belgeleri sunuldu. Katılım belgelerini ve dereceye giren öğrencilerin ödüllerini İl
Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer ŞAHİN İl Milli Eğitimi Şube Müdürü Orhan SEVEN
ve Sarayiçi İlkokulu Müdürü Ümit KAYGALAK takdim ettiler.
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12 Adımda 12 Dev Öğrenci projesinin Kompozisyon Yarışması adımı 11.04.2017
tarihinde saat 10.15´te Mevlana Kız Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.
Yarışmaya merkez ilçe dahil toplam 4 ilçemizden 23 okulumuz katıldı. 1 saat
süren kompozisyon yarışmasının ardından öğrencilere katılım belgeleri dağıtılarak
yarışma sonlandırıldı.
Yarışmada konu sınav anında belirlendi. Kompozisyon konusu Ar-Ge Birimi
tarafından belirlendi. «Milli me manevi değerlerin yaşanması ve bu değerleri
yaşatmanın topluma olan etkileri» başlığıyla öğrencilerin kompozisyonlarını
yazdılar.
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12 Adımda 12 Dev Öğrenci projesi
kapsamında yapılan Peygamber Sevgisi
konulu şiir yarışması, 19.04.2017
tarihinde Rekabet Kurumu Anadolu
Lisesi koordinatörlüğünde Selahaddin
Eyyubi Anadolu İmam-Hatip Lisesinde
gerçekleştirildi.

Projeyi incelemek ve yarışmadaki
öğrencileri dinlemek için İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı Yusuf TOKUŞ, İl Milli
Eğitim Şube Müdürleri Ömer Abdulaziz
DÖGER
ve
Abdulhaluk
ÇAKAN
Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam-Hatip
Lisesine ziyarette bulundular.
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Projenin adımlarında biri olan Tenis Turnuvası, lise dengi okullarda eğitim
gören öğrencilerimizin katılımıyla yapılmıştır. Turnuvanın daha sağlıklı ve nitelikli
yürütülebilinmesi için Ar-Ge Birimi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile bir
araya gelerek bu turnuvanın Karşıyaka Kapalı Spor Salonunda yapılmasına ve
turnuva hakemlerini lisanslı tenis hakemlerinden görevlendirilmesine kararlar
verilmiştir. Tenis turnuvasının koordinatörlüğünü ise Bingöl Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi yapmıştır.
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Projemizin öğrencilerimizde tarih şuuru ve ecdadı tanıma, bilme ve ecdada
saygı değeri oluşabilmesi tüm okullarımızın katılımıyla her okuldan bir öğrenci
katılımı ile 10 ve 11. sınıfta eğitim gören öğrencilerimize tarih bilgisi yarışması
(Osmanlı Tarihi) yapıldı.
Test , 40 soru olup sorular genellikle kültür ve medeniyet muhtevalı konulardan
seçilmiştir.
Projeyi yerinde incelemek, öğrencilerinin başarı durumunu izlemek için
koordinatör okulumuz olan Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim
Müdürü Kadri ENGİN, katılımcılara proje ile ilgili bilgiler verdi. ENGİN, özellikle bu
projenin amacının sadece bir yarışma olmadığını ve bu projede asıl amacın
değerlerini önemseyen ve akademik başarı grafiği yüksek olan gençlerin sayısının
artırmak ve bu gençleri keşfetmek amacıyla böyle bir proje yapıldığını açıklamıştır.
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Projemiz, sadece akademik veya sosyal içerikli dersler için değil aynı zamanda
İmam-Hatipli öğrencilerimiz için de etkinlikler düzenlemektedir. Bu okullarda
eğitim gören başarılı öğrencileri keşfetmek amacıyla Güzel Kuranı Kerim Okuma
Yarışması yapıldı.
Bu yarışmanın ön hazırlığı ve daha nitelikli olması için Ar-GE birimi Din
Öğretimi Şube Müdürlüğü ve İmam Hatip Meslek öğretmenleriyle iletişim kurarak
yarışmanın kriterleri belirlendi. Daha sonra İl Müftülüğü ile görüşülerek bu
yarışmanın ilimizde tüm halkın katılabileceği bir camide yapılmasına karar verildi.
İmam-Hatip ortaokullarının katılım sağladığı yarışmayı izlemek ve projenin bu
adımını değerlendirmek için İl Milli Eğitim Müdürü Kadri ENGİN ve İl Milli Eğitim
Şube Müdürü Abdulhaluk ÇAKAN Hacılar Cami’ne ziyarette bulundular.
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
bilimsel çalışmaları geliştirmek ve bu
alanda farkındalık oluşturmak amacıyla
düzenlenen Bilim Projesi Yarışmasının
açılışını Vali Yavuz Selim KÖŞGER
gerçekleştirdi.
Yarışmanın
açılışını
gerçekleştiren Vali Yavuz Selim KÖŞGER,
daha sonra proje stantlarını gezerek
öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi
aldı. Yaptıkları projelerden dolayı
öğrencileri tebrik eden Vali KÖŞGER,
daha
sonra
öğrencilere
katılım
belgelerini dağıttı.
Bilim ve Sanat Merkezi’nin koordinesiyle düzenlenen yarışmada öğrenciler,
hazırladıkları birbirinden değerli bilimsel projelerle dereceye girmek için yarıştı.
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Projemizin en son yapılan adımı Matematik Olimpiyatları oldu. 8. sınıf
öğrencilerimizin katıldığı sınavda, öğrencilerin farklı soru tarzlarını görmesi ve
uluslararası düzeyde yapılan PISA sınavı gibi sınav sorularını tanıması amacıyla
sorular, PISA müfredatı, zeka soruları ve TEOG müfredatından oluşturuldu.
Matematik Olimpiyatları TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi koordinatörlüğünde
yapıldı. Sınavın bitiminden sonra öğrencileri ziyaret eden İl Milli Eğitim Şube
Müdürü Abdulhaluk ÇAKAN , öğrencilerle sınavın zorluk düzeyi hakkında sohbet
etti. Bu sınavın amaçlarından birinin de önümüzdeki yıllarda uluslararası düzeyde
yapılacak olan sınavlarda çıkacak soru tiplerinin görmenizi sağlamaktı, diyen
Abdulhaluk ÇAKAN sınava katılan tüm öğrencilere katılım belgelerinin dağıttı.
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ÖDÜL TÖRENİ
2016-2017 eğitim öğretim yılı başında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Ar-Ge birimi
tarafından hazırlanan “12 Adımda 12 Dev Öğrenci” projesi ödül töreni Bingöl
Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşti.
Törene, Vali Yavuz Selim KÖŞGER, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri ENGİN, kurum
amirleri, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldılar.

Törende konuşan İl Milli Eğitim
Müdürümüz Kadri ENGİN, projenin
akademik başarıyı arttırmak, sosyal,
kültürel
ve
sportif
faaliyetleri
canlandırmak ve bu alanlarda başarılı
olan öğrencileri ödüllendirmek amacıyla
hazırlandığını söyledi.
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ÖDÜL TÖRENİ
Projeye 125 okul ve 410 öğrencinin
katıldığını belirten ENGİN, şunları
söyledi:
“2016-2017 eğitim-öğretim yılında
AR-GE birimizce hazırlanan ’12 Adımda
12 Dev Öğrenci’ projesiyle olumlu
sonuçlar elde ettik. Projenin ‘12
Adımda 12 Dev Öğrenci’ isminin, 12
alanda yapılacak yarışmalar ve bu
yarışmalar sonucunda birinci olarak
dereceye girecek 12 öğrenciden
esinlenerek oluşturulmuştur. Proje
kapsamında hazırlanan yarışmalar 2
başlık altında toplandı. Birincisi
Akademik
bilimsel
çalışmaları
desteklemek
amacıyla
yapılan
çalışmalar, ikincisi ise, sportif ve sosyalkültürel
çalışmaları
desteklemek
amacıyla yapılan yarışmalardır. Bu
projeye 125 okul ve 410 öğrencimiz
katılmıştır”
Yapılan konuşmanın ardından birinci olan 12 ADIMDA birinci olan 12 DEV
ÖĞRENCİYE ödülleri verildi.
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Yerel Projeler

OKUYORUM, BİNGÖL´DE AYDINLIK BİR GELECEK
KURUYORUM PROJESİ
Sayın Valimiz
Yavuz Selim KÖŞGER,
“Okuyorum, Bingöl´de Aydınlık
Bir Gelecek Kuruyorum” Projesi
kapsamında, okullarında
en çok kitap okuyan öğrencilerle
bir araya gelmeye devam ediyor.

Sayın Valimiz Yavuz Selim KÖŞGER, “Okuyorum, Bingöl´de Aydınlık Bir Gelecek
Kuruyorum” Projesi kapsamında, okullarında en çok kitap okuyan öğrencilerle bir
araya gelmeye devam ediyor.
Ziyarette öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Orhan BUĞRAHAN, Şube
Müdürü Abdulhaluk ÇAKAN, Valilik Bilgi İşlem Şube Müdürü Ahmet BURTAŞKIRAY
ile öğrencilerin okul müdürleri ve öğretmenleri eşlik etti.
Proje kapsamında 60. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Karşıyaka Anadolu
Lisesi öğrencilerini makamında ağırlayan Vali KÖŞGER, çocuklarla uzun süre sohbet
etti.
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Yerel Projeler

OKUYORUM, BİNGÖL´DE AYDINLIK BİR GELECEK
KURUYORUM PROJESİ
Ziyarette Karşıyaka Anadolu Lisesi öğrencisi Fevziye ARIKAN, değerler eğitimi
kapsamında yazdığı ve tasarladığı “Kalemin Kalplere Dokunuşu” adlı kitabını Vali
KÖŞGER’e hediye etti. Kitabının çok satıldığını, elde edilen ve edilecek bütün
gelirleri Suriyeli kardeşlerine yardım olarak kullandığını ifade eden ARIKAN:
“Değerler eğitimi” kapsamında birçok şiir ve kompozisyon yazdım. Yazdığım bu şiir
ve kompozisyonlar okul idarecilerimizin ve öğretmenim Güllü ALA’nın yardımları
ile kitap haline getirdik ve kitaplarım çok satıldı. Satılan kitaplarımdan elde edilen
bütün gelirleri Suriyeli kardeşlerime yardım amacıyla kullandım. Çünkü bu kitabı
yazmamın amacı; değerlerimizin sadece sözle değil, davranışlarımızla da
yaşatılmasını aşılamaktı.
Böyle bir projeye başlamakla arkadaşlarıma, kendi okulumuzun ve çevre
okulların öğrencilerine örnek olduğumu, değerlerin yaşatılması için bir başlangıç
olduğumu düşünüyorum. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür
ediyorum” dedi.
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eTwinning, iletişim kurmak, 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 personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform
sunmaktadır.
Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminden İngilizce Öğretmeni
Gülten BUTAKIN’ın il koordinatörü olduğu program kapsamında geçtiğimiz dönemde
biri Şubat ayında aday öğretmenlere ve diğeri Haziran ayı seminer döneminde
Serkan AKYAZ İlkokulu öğretmenlerine yönelik eTwinning web portalı ve projeleri
bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Bu dönem toplamda 126 öğretmenimiz ve
idarecimiz söz konusu toplantılara katılmıştır.

Serkan Akyaz İlkokulunda eTwinning web portalı ve projelerinin tanıtımı

Şubat 2017’de aday öğretmenlere
yapılan AB Proje Hazırlama Teknikleri
semineri kapsamında eTwinning
portalı ve projeleri tanıtılarak
Erasmus+ ile sıkı entegrasyonu
anlatıldı.
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“Çemberimde Gül Oya” projesinin Bingöl sergisi yapıldı.
Koordinatörlüğünü İzmir Gülsefa
Kapancıoğlu Anadolu Lisesi’nden Felsefe
öğretmeni Nesrin Karaduman’ın yaptığı
ve Türkiye’nin 81 ilinin dahil olduğu
“Çemberimde Gül Oya” projesinin
Bingöl ortağı BİLSEM olup projenin ana
etkinliği olan yöresel ve kültürel el
sanatları sergisi 21 Mart’ta eski kapalı
spor salonunda gerçekleştirildi.
Vali Yavuz Selim KÖŞGER, Belediye Başkanı Yücel BARAKAZi, İl Milli Eğitim
Müdürü Kadri ENGİN ,İl Kültür Müdürü Kasım BARMAN, Gençlik ve Spor İl Müdürü
Erdal ARIKAN ve proje ortağı Bingöl BİLSEM Müdürü Mahmut YILMAZ açılışı
beraber yaptılar.

Bu proje ile kaybolmaya yüz tutan kültürel değerlerin tanıtılması amacıyla 81
ilden el işleri, mani ve türkülerin yazıldığı levhalar, yöresel yemek tarifleri ile
işlemeler tüm Türkiye’de sergilerle paylaşıldı.
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ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLARA
SORUMLULUK BİLİNCİ KAZANDIRMA PROJESİ
Bu proje; Özel eğitim ve İş Uygulama
Merkezi
öğretmenleri
tarafından
hazırlanmış olup Bingöl Üniversite ile
hazırlanan protokol Ar-Ge birimi
tarafından yapılmıştır.
Projenin Amacı
• Özel eğitime gereksinim duyan
çocuklarla birlikte işbirliği yapma ve
sorumluluk
bilinci
kazandırmakla
birlikte yapılacak olan bu proje
kapsamında öğrenciler doğa ortamında
stres
ve
enerjilerini
doğru
değerlendirmelerini
sağlayıp
öğrencilerimizin kendine olan güven
duygularını en az kısıtlandırılmış
ortamda ortaya çıkarıp geliştirmektir.
En az kısıtlandırılmış bu ortamda
çocukların keyif almalarını sağlayıp aynı
zamanda öğrendiği ve üretecekleri yeni
beceriler kazanırken yeteneklerini de
geliştirebilecek bir ortam sağlamaktır.
Projenin Gerekçesi
a) Özel eğitime gereksinim duyan
öğrencilerimizin özellikle otizmli
öğrencilerimizin sosyal yönlerinin zayıf
olması.
b) Öğrencilerimizin mevsim
değişikliklerinden kaynaklanan
enerjilerinin ev-okul ortamında olumsuz
davranışlar sergilemesi.
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KARİYER GÜNLERİ PROJESİ
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen
Kariyer Günleri Projesi; bu eğitim döneminde İmam-Hatip okullarında eğitim gören
öğrencilerimizin geleceğine doğru yön vermesi ve meslek seçiminde vizyoner bir
bakış açısı edinebilmesi için İmam-Hatip okullarından mezun olmuş kurum
amirleriyle ve akademisyenlerle bir araya geldiler.
İmam-Hatip liselerinden mezun olan Bingöl Belediye Başkanı Yücel BARAKAZİ
Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK, Bingöl Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Abdullah TAŞKESEN, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri ENGİN, İl Milli
Eğitim Şube Müdürü Abdulhaluk ÇAKAN öğrencilere hem mesleki kariyer
basamaklarını hem de İmam- Hatip Lisesi anılarını paylaştılar.

İl Milli Eğitim Müdürü Kadri ENGİN,
öğrencilere kendisinin de bir imam
hatip öğrencisi olduğunu ve İmamHatipli yıllarında yaşadığı anılarını
anlattı. Öğrencilerden gelen sorulara
yanıt veren ENGİN, özellikle onların
azim ve sabırla çalışarak hedeflerini
büyük tutması gerektiğini söyledi.
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EĞİTİM, SEMİNER, KONFERANS

GÜVENLİK KORUCULARINA DEĞERLER EĞİTİMİ
Ar-Ge birimimiz tarafından yürütülen değerler eğitimi çalışmalarına bu yıl bir
yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığının talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığına
alınan yeni güvenlik korucularına değerler eğitimi verilmesi planlandı. İlimizde
bulunan Jandarma Alay Komutanlığı ise Ar-Ge birimi ile iletişime geçerek Bingöl
Valisi Yavuz Selim KÖŞGER’in tavsiyesiyle bu eğitimi Ar-Ge biriminin uygulanması
istendi. Ar-Ge biriminden değerler eğitimi il temsilcisi Muhammed Fatih KARTAL
merkez ilçe dahil toplam 5 merkezde eğitim yaptı.
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GÜVENLİK KORUCULARINA DEĞERLER EĞİTİMİ
Eğitimde amacın yeni alan güvenlik
korucularına milli ve manevi değerler
hususunda farkındalık oluşturmaktı. Bu
kapsamda 5 merkezde toplamda
yaklaşık 1000 güvenlik korucusuna
değerler eğitimi verildi. Özellikle AllahPeygamber Sevgisi, Vatan Sevgisi, Milli
Birlik ve Beraberlik , Çalışkan ve başarılı
Olmak, Takım Çalışması ve Görev Bilinci,
Empati gibi değerlerin üzerinde
duruldu.
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EĞİTİM KOÇLUĞU KURSU
BAŞARI ELLERİMİZDE Projesinde ulaştığımız bulgular neticesinde merkez
ilçedeki ortaöğretim kurumlarında gönüllü 300 öğretmenimize yönelik AR-GE birimi
koordinesinde Ekim 2016 – Şubat 2017 ayları arasında Hizmet İçi Eğitim kapsamında
13 adet Eğitim Koçluğu Kursu icra edilmiştir.

Bu eğitimin, Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan TÜBİTAK 3001 içerikli “Okulum,
Yaşam Enerjim” adlı proje önerisine ön hazırlık çalışmaları kapsamında yapılmıştır.
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Bingöl’de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları yapıldı.
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları ile 5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı
çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine
araştırma yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek
öğrenebilecekleri bir ortam sunulmasına destek verilmesi amaçlanmaktadır.
Bu yıl TÜBİTAK 4006 kapsamında 14 okulumuz bilim fuarlarını gerçekleştirmişlerdir. Bu
okullarımız ;
Genç Servi İmam Hatip Ortaokulu
Genç Servi Yatılı Bölge Ortaokulu
Şehit Astsubay Muhammed Koşan Ortaokulu
Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu
100.Yıl Ortaokulu
IMKB Ekinyolu Ortaokulu
TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu
Yeşilyurt Ortaokulu
Solhan Hazarşah Yeni Yerleşim Ortaokulu
Vali Güner Orbay Ortaokulu
Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)
Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi
Yunus Emre Anadolu Lisesi
TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi
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Rekabet Kurumu Anadolu Lisesinin öğrencileri tarafından fuarın da yürütücüsü
olan Fizik öğretmeni Saygın DİNÇSOY’un danışmanlığında hazırlanan ve daha önce
Malatya’da düzenlenen Bölge Yarışmasında Birinci Olan “1 Mars, 1 Ders” projesi
Ankara’da düzenlenen TUBİTAK ortaöğretim kurumları arası Türkiye finallerine
katılmaya da hak kazandı. Okulun bilim fuarında toplam 25 proje sergilendi.

Fen ve Teknoloji öğretmeni Yunus KÜÇÜKÖNER danışmanlığında BİLSEM
öğrencileri Taha ÇAHAN ve Yazgı İlayda KAYSADU tarafından hazırlanan “Bal ve
baldan elde edilen atık sıvının asidik ortamda demirin korozyonuna etkisi” isimli
çalışma kimya bilim alanında “Bölge Birinciliği” elde etmiştir ve Bölgemizi Türkiye
finalinde temsil etmeye hak kazanmıştır. Bu proje, BİLSEM’in TÜBİTAK 4006 Bilim
Fuarı kapsamında da ziyaretçilere sergilenmiştir.
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BİLSEM’in
TÜBİTAK 4006
bilim fuarına
öğrenci
velileri de
büyük ilgi
gösterdi.

Bingöl BİLSEM
öğrencileri bu
yıl da TÜBİTAK
4006 Bilim
Fuarında
başarılı robot
projelerine
imza attılar
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Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencilerinin eğlenceli matematik projesi “
Pi’nin Manavı “

Yunus Emre Anadolu Lisesinden Bingöl’ün efsanelerine ve türkülerine
dair projeler

Yunus Emre Anadolu Lisesi’nin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında ayrıca Bingöllü
fotoğrafçı Kenan Nihat ELÇİ’nin dünden bugüne fotoğraflarla Bingöl sergisi de
ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.
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Servi YBO TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Ekibi Genç ilçesi Kültür
Merkezinde

Yeşilyurt Ortaokulu Öğrencileri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında
projelerini sunarlarken
Bingöl’de 2016-2017 eğitim öğretim yılında TÜBİTAK 4006 Bilim
Fuarına 17 okulun başvurusu kabul edilmiş olup 3 okulumuz çeşitli
sebeplerden uygulama sürecini gerçekleştirememişlerdir.
Programda bilimsel projelerin %50’sinin araştırma projeleri olmaları
koşulu vardır. Programın tüm Türkiye’de olduğu gibi Bingöl’de de bilime ve
projelere ilgiyi arttırdığı gözlemlenmiş olup başvuru yapan okul sayısı her
geçen yıl artmaktadır.
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TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Sosyoloji
Alanında Bölge İkincisi Bingöl Karşıyaka Anadolu Lisesi Oldu.
TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma
Projeleri
Yarışmasına
sosyoloji
alanından Felsefe Öğretmeni Suna
ÇARKÇI’nın koordinatörlüğünde 11-C
sınıfından İbrahim BAYMAZ ve Hüseyin
SADUNOĞLU´YLA katılan okulumuz
Malatya Bölge İkincisi oldular.

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışmasına Felsefe Öğretmeni
Suna ÇARKÇI (Koordinatör), İbrahim
BAYMAZ ve Hüseyin SADUNOĞLU
ekibiyle sosyoloji alanından "Yok, Bu
Sefer Öyle Kolay Olmayacak. Gençler
Ülkesine ve Geleceğine Sahip Çıkıyor"
projesiyle katılan Karşıyaka Anadolu
Lisesi , ilk turda 611 proje arasında ilk
100´e
girip
Malatya´daki
bölge
yarışmasına katılmaya hak kazanıp, 2730 Mart 2017 tarihleri arasında proje
sergilemeleri için Malatya İnönü
Üniversitesi´ne davet edilmiştir. 27-30
Mart arasında Malatya, Adıyaman,
Tunceli, Elazığ, Şanlıurfa ve Bingöl´den
giden ve ilk 100´e giren projeler
arasında yapılan seçmelerde ise
ekibimiz, alanında bölge ikincisi olarak
büyük bir başarıya imza atmıştır.
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MEB tarafından gerçekleştirilen 2016-2017 Eğitim Öğretimde Yenilikçilik
Ödülleri yarışmasına 3357 çalışma sunulmuş ve 189 çalışma saha incelemesine
kalmıştır. 10 çalışmayla saha incelemesine kalan Ortadoğu Anadolu Bölgesinde
bulunan ilimiz de 2 yenilikçi çalışmayla sahada incelenmiştir. Özverili
çalışmalarından dolayı okul idarelerimiz, öğretmen-öğrenci ve velilerimizi tebrik
ediyoruz.
Eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez üyelerinden biri olan ailenin neredeyse
tamamen devre dışı kalmış olduğu bir dezavantajlı bölgede bulunan taşımalı
merkez okulu konumundaki Yeşilyurt Ortaokulu idareci ve öğretmenleri tarafından
289 veli hafta sonları ziyaret edilmiş, kendilerine eğitim seminerleri verilmiş ve bu
yolla eğitim-öğretim sürecine aktif olarak katılmaları sağlanmıştır. Ayrıca ders
çalışma ortamı yeterli olmayan dezavantajlı bölge öğrencilerinin düzenli ders
çalışmaları için okul hafta içi etüt öğretmenleri eşliğinde akşam 20.00’ye kadar açık
tutulmuştur. Okuldaki tüm öğrencilerin sosyal-sanatsal-sportif-kültürel ve bilimsel
alandaki etkinliklere katılımı sağlanmış; bu yolla öğrencilerin sosyal alandaki
gelişimlerinin yanı sıra akademik alandaki başarıları da arttırılmıştır.
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Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı Solhan ilçemizde
bulunan Farabi Sağlık MTAL okul idaresi velilerle işbirliği sonucu okul ortamında
sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyet alanları oluşturmuş; bu şekilde sadece
çok iyi imkânlara sahip resmi/özel okullardaki bireylerin ulaşabileceği sanatsal ve
sportif olanaklara, maddi yetersizliği bulunan öğrencilerimizin de ulaşabilir olması
sağlanmıştır. Ayrıca bu çalışmayla terör bağlamında kritik bir konumda bulunan
ilçedeki öğrencilerin serbest zamanlarını kontrol altına almak ve sağlık sektörüne
disiplinler arası donanımlı insan gücü kazandırmak hedeflenmiştir.
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