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Bölgesel sosyal kalkınma programı olarak tasarlanan KOP SOGEP ile, Kalkınma 

Bakanlığının yürüttüğü Sosyal Destek Programı´nın (SODES) uygulanmadığı iller olan Karaman, 

Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir illerindeki yoksulluk, göç ve kentleşme gibi sorunlardan 

kaynaklanan sosyal sorunları gidermeye, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmeye 

ve toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını 

sağlamaya yönelik sunulan projelerden 30 proje kabul edildi.

       Bu kapsamda Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünün sunmuş olduğu  isimli “Gözünden Anlarım”

proje de KOP başkanlığı tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur.  

      14.12.2017 tarihinde Kırşehir Valiliğinde Kırşehir valisi sayın Necati ŞENTÜRK ve KOP İdaresi 
Başkanı İhsan BOSTANCI'nın katılımı   ile imzalanan protokol ile  KOP Okuyor Kapsamında projeleri 
kabul edilen ve destek almaya hak kazanan okul ve kurumlarımız şunlardır;
Kaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün “Gençlerimiz Tarihini Okuyor”, 
Akçakent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün “Kitap Evi”, 
Akpınar İlçesi Fatih Sultan Mehmet İlkokulunun “Fatihler Okuyor”
 Akpınar İlçesi Dr. Bektaş Türkkanı İlkokulunun “Yemeğimi Yedim, Kitabımı Okuyorum”.Mucur İlçesi 
Hacı Derviş Rasim Ünsal İlkokulunun “Minik Yazarlar Kütüphanesi” Merkez Menekşe Ahmet Yalçınkaya 
Anaokulunun “Arkası Yarın”,
 Öğretmen Ömer Aydın İlkokulunun “Tarihimizi ve Kültürümüzü Okuyoruz” .
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8 ay sürecek proje kapsamında 

madde bağımlılığının erken tespit 

edilebilmesi amacı ile liselerimizden 

öğretmenlerimize, liselerde çocuğu 

bulunan anne babalara ve lise 

öğrencilerine uzmanlar tarafından 

eğitimler verilecektir.

Gördüklerimiz ve duyduklarımız 

göstermektedir ki madde bağımlısı genç 

sadece kendisine değil çevresine de zarar 

vermektedir. Madde bağımlısı genç ailesi, 

arkadaşları ve sosyal çevresi ile bağlarını 

koparmaktadır. Dersleri ile alakasını 

kesmekte sadece kendisi gibi olan kişilerle 

arkadaşlık kurmaktadır. Bağımlı genç 

bazen de bağımlısı bulunduğu maddeyi 

alabilmek için çeşitli illegal para bulma 

yollarına kalkışmakta, okulda ya da 

çevresinde adli olaylara karışabilmektedir. 

Bu durumun en acı tarafı ise gerek aileler 

gerekse öğretmenler uyuşturucu kullanımı 

i le  i lg i l i  çokça  haber  duyuyorken 

uyuşturucunun nasıl bir şey olduğunu 

bilmemektedir. Özellikle uyuşturucu 

kullanan bir gencin vücudundaki değişimi 

ergenlik ile karıştırmakta ve durum ortaya 

çıktığında çok geç kalınmaktadır.

Y ü r ü t e c e ğ i m i z  p r o j e  i l e  i l 

merkezindeki ve ilçelerde bulunan bütün 

l i s e l e r i m i z d e n  t e s p i t  e d i l e c e k 

öğretmenlerimize ve velilerimize genel 

kapsamı ile madde bağımlılığını erken 

teşhis, öğrenci ya da çocukta meydana 

gelen değişikleri fark etme, gözlemleme ve 

olası risklerde nasıl davranılması gerektiği 

konularında eğitim verilecek, hazırlanacak 

broşür ile kamuoyunun dikkati çekilecek, 

öğretmenlerimiz için yardımcı materyal 

geliştirilecek ve öğrencilerimize değişik 

ödüllendirmeler yapılacaktır

  

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 yıldır uygulanan 
“Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri”nde Kırşehir 
Merkez Menekşe Ahmet Yalçınkaya Anaokulu tarafından 
hazırlanan “Özel Arkadaşım Bu Atölye Senin İçin” isimli 
başvuru bölge finaline katılmıştır. Kırşehir Milli Eğitim 
Müdürü Sayın Şevket KARADENİZ'in de bulunduğu tören 
Sivas Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı.

 

Yenilikçi uygulamaların eğitim sistemimize 
kazandırılması, öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim 
ve öğretim imkânlarının sunulması, başarılı çalışmaların 
ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve paylaşımının 
sağlanması amacıyla gerçekleştirilen başvurular bu yıl 12 
bölge finali ile taşraya yayıldı. Sivas, Kayseri, Nevşehir, 
Yozgat ve Kırşehir'in içerisinde bulunduğu orta Anadolu 
bölge finali Sivas İlinde 16 Kasım 2017 Perşembe günü 
gerçekleşdi. Strateji Geliştirme Başkanı Nurettin KONAKLI 
ve SGB Daire Başkanı Orhan ERGÜN'ün katıldığı törende, 
İllerin proje sunumları yapılmış projede yer alan yönetici ve 
öğretmenlere başarı belgeleri takdim edildi.

 

Kırşehir Merkez Menekşe Ahmet Yalçınkaya 
Anaokulu tarafından hazırlanan başvuru Okul Müdürü 
Aynur Beyazıt, öğretmenler Kübra Aşaroğlu, Derya 
Yağmur, Ayşegül Büyüksaraçoğlu, Burcu Saraç ve Emre 
Tosun tarafından sunuldu.

         EĞİTİM ÖĞRETİMDE
 YENİLİKCİLİK ÖDÜLLERİ



Kırşehir eğitim öğretimde gerek sayısal 

gerekse niteliksel olarak her zaman ilk 

sıralarda yerini bulmuş bir ildir. 2017-

2018 eğitim öğretim yılında uygulanması 

p l a n l a n a n  ( K U D E P )  “ K U R U M S A L 

D E Ğ E R L E N D İ R M E  P R O J E S İ ”  i l e 

öğrencilerimizin akademik başarılarının 

artırılması ile ilgili yapılan çalışmaların 

yanı sıra okullarımızın mevcut mevzuat 

h ü k ü m l e r i n e  g ö r e  e k s i k l i k l e r i n i 

tamamlaması ve iyi uygulamaların 

yaygınlaştır ı lması  iç in bir  s istem 

tasarlanmıştır. 

KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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Yapılan değerlendirmeler sonucunda okulların akademik başarının öğrencinin ders başarısının takip edilmesi ile 

daha da artırılabileceği gözlenmiştir. Ancak alınan tüm tedbirlere rağmen bazı okullarımızda akademik başarı 

istenilen düzeyde artmamaktadır. Ancak yeni liselere yerleştirme sisteminde bu duruma ihtiyaç da kalmamaktadır. 

Tüm okullarımızın mevzuatta belirlenen asgari standartlara ulaşması amacıyla bir kurumsal değerlendirme 

formatı hazırlanmıştır. Öğrenci, öğretmen ve veli anketleri de hazırlanmış ve tüm okulların eşit seviyede 

değerlendirildiği bir sistem geliştirilmiştir.

3 kişilik bir komisyonun önce okul ve kurumları ziyaret edip sistemi tanıtacakları, daha sonra ise aynı komisyon 

tarafından hazırlanan kriterlere göre değerlendirileceği bir işleyiş olacaktır. 

      Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde 

okullarımızın iyi uygulamalarını tanıttıkları “BİR OKUL; BİR BAKIŞ 'EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIM 

TOPLANTILARI” nın ilki geçtiğimiz hafta yapılmıştır. Bu kapsamda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise müdürleri 

kendi guruplarındaki okul müdürlerine kendi okullarında geçtiğimiz ders yılı içerisinde yaptıkları ve sonuç aldıkları 

iyi uygulamaları tanıtmıştır. Yapılan toplantılara Milli Eğitim Müdürü Şevket KARADENİZ, Milli Eğitim Müdür 

yardımcıları, ilçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri ve ARGE biriminden öğretmenler katılmıştır. '

            26 Temmuz 2017 Çarşamba günü Cumhuriyet İlkokulunda okul müdürü Erol GÖLBAŞI bir sunum yaparak 

okulunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vermişlerdir. Okulun akademik açıdan donanımlı öğretmenlere sahip 

olmasından dolayı öğrencilerin gayet başarılı olarak mezun oldukları, sosyal faaliyetlere katılımın yüksek olduğu, 

öğretmenler arası dayanışmanın gayet yüksek düzeyde olduğunu belirten okul müdürü uygulayacakları bir proje ile 

her ders yılı için bir tema seçerek yıl boyunca bu tema ile ilgili çalışmalar yapılacağı, derslerde konu ile ilgili bilgiler 

verileceği ve yıl boyunca yapılacak sosyal faaliyetlerde bu temanın esas alınacağı ve öğrencilerin mezuniyet yılına 

göre ilgili tema içerikli bir belge verileceğini söylemiştir.

27 Temmuz 2017 Perşembe günü Cacabey ortaokulunda okul müdürü Hayati BARÇA'nın ev sahipliğinde yapılan 

paylaşım toplantısında okulun genel durumu, akademik başarısı ve sosyal faaliyetleri ile ilgili bilgiler 

verilmiştir.Okulun akademik başarısının yüksek olduğundan bahseden okul müdürü bu başarının sağlanabilmesi 

için tüm öğretmenlerin el birliği ile çalıştığı, öğrencilerin tek tek takip edildiği ve okul yönetimi ile velilerin tam bir 

işbirliği içerisinde çalıştıkları belirtilmiştir. Okulda 11 kez tüm öğrencileri kapsayan deneme sınavları yapıldığı, bu 

sınavın sonuçlarının değerlendirildiği ve çıkan sonuçların öğretmenler tarafından incelendiği ve gelişimi eksik olan 

sınıfların ve öğrencilerin eksikliklerinin telafi edildiği bir sistem kurulduğu anlatılmıştır. Bu sistemde gerek 

öğrenciler gerekse öğretmenlerin takip edildiğini ve bunun farkında olan öğrenci ve öğretmenlerin daha dinamik bir 

eğitim öğretim sürecini paylaştıkları anlatılmıştır. Bunların yanı sıra öğrencilerin ailelerine yapılan ev 

ziyaretlerinin ve toplumun diğer kesimleri ile yapılan ikili temasların okulun işleyişine yaptığı katılardan söz 

edilmiştir. 

BİR OKUL, BİR BAKIŞ 'EĞİTİMDE İYİ

 ÖRNEKLER PAYLAŞIM TOPLANTILARI



Yapılan değerlendirmeler sonucunda okulların akademik başarının öğrencinin ders başarısının takip edilmesi ile daha 

da artırılabileceği gözlenmiştir. Ancak alınan tüm tedbirlere rağmen bazı okullarımızda akademik başarı istenilen 

düzeyde artmamaktadır. Ancak yeni liselere yerleştirme sisteminde bu duruma ihtiyaç da kalmamaktadır. Tüm 

okullarımızın mevzuatta belirlenen asgari standartlara ulaşması amacıyla bir kurumsal değerlendirme formatı 

hazırlanmıştır. Öğrenci, öğretmen ve veli anketleri de hazırlanmış ve tüm okulların eşit seviyede değerlendirildiği bir 

sistem geliştirilmiştir.

3 kişilik bir komisyonun önce okul ve kurumları ziyaret edip sistemi tanıtacakları, daha sonra ise aynı komisyon 

tarafından hazırlanan kriterlere göre değerlendirileceği bir işleyiş olacaktır. 

 

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde okullarımızın iyi 

uygulamalarını tanıttıkları “BİR OKUL; BİR BAKIŞ 'EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIM TOPLANTILARI” nın ilki 

geçtiğimiz hafta yapılmıştır. Bu kapsamda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise müdürleri kendi guruplarındaki okul 

müdürlerine kendi okullarında geçtiğimiz ders yılı içerisinde yaptıkları ve sonuç aldıkları iyi uygulamaları tanıtmıştır. 

Yapılan toplantılara Milli Eğitim Müdürü Şevket KARADENİZ, Milli Eğitim Müdür yardımcıları, ilçe Milli Eğitim 

Müdürleri, Şube Müdürleri ve ARGE biriminden öğretmenler katılmıştır. '

            26 Temmuz 2017 Çarşamba günü Cumhuriyet İlkokulunda okul müdürü Erol GÖLBAŞI bir sunum yaparak 

okulunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vermişlerdir. Okulun akademik açıdan donanımlı öğretmenlere sahip 

olmasından dolayı öğrencilerin gayet başarılı olarak mezun oldukları, sosyal faaliyetlere katılımın yüksek olduğu, 

öğretmenler arası dayanışmanın gayet yüksek düzeyde olduğunu belirten okul müdürü uygulayacakları bir proje ile her 

ders yılı için bir tema seçerek yıl boyunca bu tema ile ilgili çalışmalar yapılacağı, derslerde konu ile ilgili bilgiler 

verileceği ve yıl boyunca yapılacak sosyal faaliyetlerde bu temanın esas alınacağı ve öğrencilerin mezuniyet yılına 

göre ilgili tema içerikli bir belge verileceğini söylemiştir.

27 Temmuz 2017 Perşembe günü Cacabey ortaokulunda okul müdürü Hayati BARÇA'nın ev sahipliğinde yapılan 

paylaşım toplantısında okulun genel durumu, akademik başarısı ve sosyal faaliyetleri ile ilgili bilgiler 

verilmiştir.Okulun akademik başarısının yüksek olduğundan bahseden okul müdürü bu başarının sağlanabilmesi için 

tüm öğretmenlerin el birliği ile çalıştığı, öğrencilerin tek tek takip edildiği ve okul yönetimi ile velilerin tam bir işbirliği 

içerisinde çalıştıkları belirtilmiştir. Okulda 11 kez tüm öğrencileri kapsayan deneme sınavları yapıldığı, bu sınavın 

sonuçlarının değerlendirildiği ve çıkan sonuçların öğretmenler tarafından incelendiği ve gelişimi eksik olan sınıfların 

ve öğrencilerin eksikliklerinin telafi edildiği bir sistem kurulduğu anlatılmıştır. Bu sistemde gerek öğrenciler gerekse 

öğretmenlerin takip edildiğini ve bunun farkında olan öğrenci ve öğretmenlerin daha dinamik bir eğitim öğretim 

sürecini paylaştıkları anlatılmıştır. Bunların yanı sıra öğrencilerin ailelerine yapılan ev ziyaretlerinin ve toplumun 

diğer kesimleri ile yapılan ikili temasların okulun işleyişine yaptığı katılardan söz edilmiştir. 

Son olarak 01 Ağustos 2017 Salı günü Menekşe Ahmet Yalçınkaya Anaokulunda yapılan 
Eğitimde İyi Örnekler Paylaşım Toplantısı anaokulu müdürlerinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Okul 
müdürü Aynur BEYAZIT okulunda bulunan engelli öğrenciler ile ilgili yaptıkları çalışmaları 
anlatmıştır. Velilerin okulu benimsemeleri sağlanarak okul-veli işbirliği güçlendirilmiştir. Ulusal 
ve uluslararası projelere başvurular yaptıklarını belirten okul müdürü hazırladıkları “Yenilikçilik 
Ödülleri” başvurusu ile Türkiye derecesi yapacaklarını belirtmiştir.

28 Temmuz 2017 Cuma günü ise Hayriye Kımçak Anadolu Lisesinde yapılan paylaşım 
toplantısına okul müdürlerinin çok büyük ilgi duyduğu görülmüştür. Okul müdürü Fahrettin TEKİN 
okulun öğrenci profilinin gün geçtikçe iyileştiği bunun için “Mutlu Okul Mutlu Öğrenci” anlayışını 
benimsediklerini belirtmiştir. Bu anlayışın geliştirilmesi için veliler ile ortak çalışmalar yapıldığı ve 
okulu sahiplenmelerinin sağlandığı anlatılmıştır. Bu amaçla özellikle sorunlu öğrenciler ile ilgili bir 
takip ve koçluk sistemi kurularak bu olumsuzlukların ve kötü örneklerin giderildiği, diğer 
öğrenciler ile ilgili mentörlük sistemi kurularak öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin 
takip edildiği, öğrencilerden gelen taleplerin değerlendirilerek okulun fiziki ortamlarında gerekli 
iyileştirmelerin yapıldığı anlatılmıştır.



 
Yapılan çalışma ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz yaptığı açıklamada “ 

Kırşehir eğitimde marka haline gelmiş başarılı bir ildir. Bu başarının mimarları okul 
müdürlerimizdir. Bu güne kadar ısrarla belirttiğimiz gibi “bir okul müdürü kadar okuldur” bu 
sebeple müdürün gayreti ve azmi okulda çok büyük değişimleri başlatacaktır. Her okulumuz kendi 
dinamikleri içerisinde çok güzel uygulamalar yapmaktadır. Bu toplantılar ile okullarımızda 
yapılan iyi uygulamaların belirlenerek bir sistem dâhilinde tüm okullarımıza yaygınlaştırılacaktır. 
Uygulamayı en iyi yapan okulumuz uygulama ile ilgili bir yönerge hazırlayarak gerek Kırşehir'de 
gerekse tüm Türkiye'de okullarımızda uygulanabilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. İlki 
yapılan “PAYLAŞIM TOPLANTILARI” 2017-2018 eğitim öğretim yılında devam edecektir” dedi

    

 

    İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum 
yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen 
işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına 
uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR 
tarafından uygulanan toplum yararına çalışma programı kapsamında 9 Ekim tarihinde 168 kişi 
temizlik işlerinde çalışmaya başlamıştır. 29 Haziran 2018 tarihine kadar sürecek olan 
hizmetlerinde 168 işkur kursiyeri 119 okulumuzda 1225 sınıfımızın ve bahçelerimizin temizlik 
işlerini yapacaklardır.

İŞKUR TOPLUM YARARINA PROGRAMI OKUL
 GÜVENLİĞİ VE YARDIMCI HİZMETLERİ

 

 



 YENİ EĞİTİM PLANLAMASI VE YENİ SINAV SİSTEMİ

TALİS
2018

 

TALIS 2018 Uluslararası Öğrenme ve Öğretme Anketi, okullarda öğretmenlerin özellikle 
çalışma koşulları ve öğrenme ortamları üzerine yoğunlaşan OECD'nin üçüncü anketidir. TALIS 
yaklaşık 10 alanda (Okul Liderliği, Öğretim Uygulamaları, Mesleki Tatmin ve farklı ortamlarda öğretim 
vb.)anketin uygulandığı ülkelerde eğitim analizi ve politika geliştirilmesi amacıyla bilgi toplama fırsatı 
sağlar. Ayrıca TALIS anketinden elde edilen bilgiler, eğitim politikalarının uygulanmasındaki 
değişikliklerin belirlenmesini sağlayacaktır.

Bu kapsamda 12-14 Aralık tarihlerinde bakanlık tarafından düzenlenen eğitime ARGE 
şubesinden Yasin DOĞANER katıldı. Eğitimde edinilen bilgiler doğrultusunda TALIS 2018'in 
uygulanacağı okullar olan Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi okul koordinatör 
öğretmenleri ile görüşmeler yapılarak 2018 yılının ilk yarısında yapılacak olan TALIS için okul 
öğretmenlerine yönelik olarak yapılacak bilgilendirme çalışmaları için program yapıldı.

TEOG sınavının kaldırılması ile liselere öğrencilerin yerleştirilmesi konusunda bakanlığımızın 
öncelikleri de dikkate alınarak ARGE şubesi olarak yeni eğitim planlaması kapsamında çalışmalar 
yapılmış ve il müdürümüze sunulmuştur. Yapılan çalışmalar kapsamında ilk, orta ve liselerimiz 
birbiriyle ilişkilendirilmiş, bütün öğrencilerimizin yürüme mesafesinde bir okula gidebilmeleri için 
gerekli planlamalar yapılmıştır. Yapılan çalışmaların son şeklini almasından sonra kamuoyu ile 
paylaşım yapılacaktır.

Gerek liselere geçiş için, gerekse üniversiteye yerleşmede sınav türleri ve soru içeriklerindeki 
değişiklikler nedeni ile okullarımızın, öğrencilerimizin ve velilerimizin konu hakkında daha detaylı bilgi 
sahibi olmaları amacı ile sunular hazırlanmış ve ilgililerle paylaşılmıştır. Ayrıca yeni soru içerikleri 
konusunda öğrencilerimizin hazırlıklı olması amacı ile çalışmalara yapılmış, raporlar hazırlanmıştır. 
ARGE birimi tarafından Prof.Dr. İlhan Kılıçözlü  Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Ahi Evran Anadolu 
Lisesi ve Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenleri ile okullar ziyaret edilerek 
yapılan görüşmeler ve bu doğrultuda alınan raporlar değerlendirilerek yeni sınav sistemi ve soru 
türleri konusunda rapor hazırlanıp il milli eğitim müdürü ve yöneticileri ile paylaşılmıştır. Aynı çalışma 
okul müdürleri ile de yapılan toplantılarla gerçekleştirilmiş ve müdürlerimizin konu hakkında bilgi 
sahibi olmaları sağlanmıştır.

 



KIRŞEHİR MESLEKİ YETERLİLİKLE ŞEKİLLENİYOR

Ahiler Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında müdürlüğümüz 
ARGE şubesi sunulan ve Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Kırşehir Mesleki Yeterlilikle 
Şekilleniyor” isimli proje 2017-2018 eğitim öğretim yılı 2. döneminde uygulanacaktır. 

Proje kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 50 yöneticiye 50 saatlik “Mesleki 
yeterlilik Eğitim ve Danışmanlık Yol Haritası” konulu eğitim verilecektir.

 

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan "İl Eğitim Tarihi Müzesi", 
24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında açıldı.
         İL eğitim Tarihi Müzesi'nin açılışına Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Garnizon Komutanı 
Jandarma Albay Orhan Ekemen, Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Yetkilileri, şube müdürleri, okul 
müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Müzede, Kırşehir'deki okulların eski fotoğraflar ile o 
dönemlerde kullanılan elektronik eşyaların yer aldığı müze, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi bünyesinde açıldı ve Kırşehir'deki ziyaretçileri konuk edecek.
         Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde kurulan İl Eğitim tarihi 
Müzesi yurt genelinde 59 Anadolu Lisesi, 13 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 3 fen lisesi, 2 
sosyal bilimler lisesi müzelere ev sahipliği yapacak, 4 müze de farklı binalarda kuruldu. 
Kırşehir'de de Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü iş takvimi doğrultusunda 
Kırşehir'in en eski okullarından olan Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 24 Kasım 
tarihi itibari ile resmi olarakaçılışıyapıldı.
         İl Eğitim Tarih Müzesi, öğrenci ve öğretmenler tarafından ziyaret edilmesi amacıyla bakanlık 
tarafından gerekli planlamalar, duyurular ve izin işlemleri öğretim dönemi boyunca sürdürülecek. 
Ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenler için yaratıcı drama ve müze eğitimi seminerleri 
düzenlenecek.
         Müzelerde işlenecek dersler, ünite ve kazanımları gelecek öğretim yılı başında yapılacak il 
zümre başkanlar kurulunda belirlenerek, okul zümrelerine duyurulacak ve ünitelendirilmiş yıllık 
ders planlarına işlenecek.

                         EĞİTİM TARİHİ MÜZESİ



Kırşehir milli eğitim müdürlüğü tarafından hazırlanan bir proje kapsamında 

ortaokullarımızın 5. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerimizin hazır bulunuşluklarının ölçülmesi 

amacıyla bir sınav yapılmıştır. 20 Aralık 2017 tarihinde saat 14:00 de ilimizdeki tüm ortaokullar 

aynı anda sınava alınmışlardır. Sınava 63 okulumuzdan 2843 öğrenci katılmıştır. Yapılan bu 

uygulama ile

1- öğrencilerin ortaokula geldiklerinde ki bilgi seviyesinin belirlenmesi

2- ilkokullarımızın durumları hakkında bir fikir sahibi olunması amaçlanmaktadır.

       Sınav sonuçları Müdürlüğümüz ARGE birimi tarafından değerlendirilerek Milli Eğitim 
Müdürüne sunulacaktır. Sonuçların kamuoyu ile paylaşılmayacağı sınav,Müdürlüğümüzün 
durum analizinin yapılması ve eylem planı için alt yapı oluşturacaktır.

 

       HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI



          ARGE DANIÞMA 
        KOMÝSYONU

 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliklerinin 18. 
Maddesi hükümleri gereğince; Müdürlüğümüz Strateji 
Geliştirme Hizmetleri Şubesi bünyesinde, ilimizde bulunan tüm 
kurumları temsil edebilecek çeşitlilikte, eğitimde kalitenin 
artırılması, öğrenci başarısının yükseltilmesi, eğitim 
sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerilerinde bulunması 
ve belirlenen Stratejik hedeflere ulaşılabilmesi amacı ile 
kararları tavsiye niteliğinde olacak bir “ ARGE Danışma 
Komisyonu” kurulmuştur. Komisyon periyodik zamanlarda ve 
ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanacak ve komisyonun 
sekretaryası ARGE birimimiz tarafından yapılacaktır.



 

“Değişimden bahsetmek 

yerine değişimin kendisi-

ni temsil eden öğretmen-

lerin yetiştireceği nesil-

ler, hedeflerimizin ön 

önemlisidir. Bugünün 

sınırları ile yarının başa-

rılarını elde edemeyiz”

 Şevket KARADENİZ

 İl Milli Eğitim Müdürü

 

Stratejik Planlama Şubesi   
Proje Ekibi 

2004 yılında göreve başlayan proje ekibimiz Proje hazırlama, uygulama ve rapor-
lama süreçlerinin tamamında okullarımıza rehberlik etmekte olup müdürlüğümü-
zün ve valiliğimizin AB kaynaklı projelerini uygulamaktadır. Proje ekibi 2  öğret-
menden oluşmakta olup tam zamanlı olarak öğretmenlerimize rehberlik hizmeti 
vermektedirler

 

ERASMUS+
 Son 3 yıla ait proje istatistiklerimiz :

 Toplam Proje: 24

 Alınan Hibe Miktarı: 988.691 EUR
 

Yararlanıcı Öğretmen sayısı: 221
 

Okullarımız için fırsatlar 2018 fırsatları

 01 Şubat 2018 :   K1  projeleri                                                                                 

21 Mart 2018   :    K2 projeleri 

 2014 - 2020 Erasmus+ bütçesi 14,7 milyon Euro. 

 

KIRŞEHiR MiLLi EĞiTiM MÜDÜRLÜĞÜ
  

Aralık 2017
 

ERASMUS+ 

İç�ndek�ler

 
·

 

İl MEM Projeler�m�z

 
·

 

Okul Projeler�m�z

 ·

 

E-Tw�nn�ng Haberler

 ·

 

D�ğer Projeler

 
·

 

Yerel Sem�nerler
 

·
 

Genel B�lg�ler  



Sosyal Ve D�j�tal Öğrenme İle Entegrasyon
 

Kırşeh�r M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü’nün Yet�şk�n eğ�t�m� �ç�n stratej�k ortaklıklar Sosyal 

Ve D�j�tal Öğrenme İle Entegrasyon Integrat�on By Soc�al And D�g�tal Learn�ng 

projes�  AVRUPA  KOMISYONU ve AVRUPA BIRLIĞI BAKANLIĞI  tarafından 

kabul ed�ld�. 
 

Erasmus+ Programı, eğ�t�m, gençl�k ve spor alanlarında yen� �ht�yaçlara yönel�k 

Avrupa 2020 Stratej�s� hedefler�ne uygun olarak farklı sektörler arasında �şb�rl�ğ�n� 

teşv�k eden daha etk�l� araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

 

Erasmus+ Yet�şk�n Eğ�t�m� projeler�, yet�şk�nler�n temel becer�ler� (okuma- yazma, 

sayısal ve d�j�tal) �le anahtar yeterl�kler�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�kt�r. Yet�şk�n Eğ�t�-

m� alanındak� projeler�n hedef k�tles�, yet�şk�nler�n temel becer� ve anahtar yeterl�k-

ler� kapsamındak� eğ�t�mler�nden sorumlu personel �le bu alanlarda eğ�t�m alan 

yet�şk�n öğren�c�lerd�r.

   

Projen�n süres� 24 aydır: 01/11/2017 -

 

30/09/2019. Almanya, İtalya, Romanya, 

Polonya, Türk�ye ortaklıdır. Proje toplantıları Almanya, İtalya, Romanya, Polon-

ya’da gerçekleşecekt�r. 

 Proje Konuları:

 

Etk�l� Vatandaşlık 

 

Kültürel Farkındalık

 

Şeffaf Yönet�m

 

Kentsel Paylaşım H�zmetler�

 

Sosyal Haberleşme Yöntem�

 

D�j�tal Okuryazarlık

 

EXIA 
Özel öğret�m�n caz�bes�n� ve kal�te-

s�n� artırılması ve öğrenme güçlü-

ğü konusunun �ncelenmes� sağlan-

mıştır. 

Öğrenme güçlükler�n�n aşılmasın-

da ve D�sleks� �le mücadelede ge-

nel araçların gel�ş�m ve uygulama-

sını gerçekleşt�rmek �le karşılıklı 

öğrenmey� kuvvetlend�rme amaç-

lanmıştır.  

Proje 2 yıl (2015-2017) olup bu 

süre boyunca proje çalışmaları 

müdürlüğümüzce yürütülmüştür. 

Proje kapsamında ev sah�pl�ğ�n�n, 

yanı sıra z�yaretler yapılarak ve �y� 

örnekler�n paylaşımına yönel�k 

onl�ne platformlar oluşturulmuştur. 
2017 Projelerimiz

 

1 
 Cumhuriyet 

Ortaokulu 
Learning Through 

Landscapes 
2017 - 1- TR01 - KA219 -

046700_7 
EURO 
17515 

2 
 Özel Kırşehir 

Ortaokulu
 

Integrating Stem With 
Clil 

2017 -1-UK01 -KA219 -
036550_4 19370 

3
 

Vahide- Huseyin 
Karahan Özel

Eg�t�m Is Uygula-
ma Merkezi 

(Okulu)
 

Terapi olarak sanat: 
sanat eğitiminde ken-
dini ifade etme ve özel 

ihtiyaçlar
 

2017 - 1- TR01 - KA102 -
040669

 21568
 

4
 

IMKB 75. YIL 
MESLEKI VE 

TEKNIK 
 

ANADOLU 
 

LISESI
 

PALYATİF BAKIM
 2017-1-TR01-KA102-

041453
 

6000

 

5
 

Kırşehir İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü

 Integration by social 
and digital learning

 2017 - 1- PL01 - KA204 -
038285

 
9210

 

Proje ortaklarımız   
Palermo -  Italy, Lousada -  Portugal  

Sch�lt�ghe�m -  France  

https://www.ex�a-erasmusplus.eu/
e�p/

 



DOĞADA    
ÖĞRENME 

 

 Öğretmen ve öğrencile-

rin , doğayı bir dershane 

ve laboratuvar gibi değer-

lendirerek doğa kavramı-

- insannı, doğa - toplum 

ilişkilerini sorgulamalarını 

ve bu ilişkilerde yaşanan 

problemleri anlama ve 

çözüm üretme becerisi 

geliştirmelerini sağlamak,
 

 
 Katılımcıların doğaya 

yakınlaşmalarını, doğanın 

dilini ilişkiler boyutunda 

kavramalarını, eğitim sı-

rasında yapılan gözlem-

lerle bilimsel araştırmala-

rın nasıl yapıldığı konu-

sunda fikir sahibi olmala-

rını ve bu eğitimden çevre 

bilinci artmış olarak ayrıl-

malarını sağlamak,
 

 
 Eğitime katılanların, 

birer çevre gönüllüsü ola-

rak eğitim verdikleri öğ-

rencilere çevre bilinci ve 

doğa sevgisi kazandırma-

larını sağlamak,

 

 “Doğa Koruma” felsefe-

si aktarılmasıyla, öğret-

menlerin kendi konuların-

da yapacakları eğitim et-

kinliklerinde ekolojik yak-

laşımı göz önünde tutma-

larını sağlamak 

 

Basýnda  Yaygýnlaþtýrma Faaliyetlerimiz

 

CUMHURİYET ORTAOKULU
 

KA219 Okullar Arası Stratejik Ortaklıklar kapsamında, Bakanlıkça kabul edilen 65 pro-

jede 79 Türk okulu hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Kırşehir Cumhuriyet Ortaoku-

lu’nun DOĞADA ÖĞRENME (LEARNING THROUGH LANDSCAPES) projesi Bulgaris-

tan, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Slovenya ortaklıdır.

 
Teknolojinin ilerlemesi, çocuklarda gereksiz ilaç kullanımı, ailelerin çocuğuna istediği 

her şeyi alma yoluna gitmesi ve ‘proje çocuklar’ yetiştirme eğilimi çocukların neşesiz ve 

sorunlu olmasına neden oluyor ve ailelerin, çocuklarını teknolojiden olabildiğince uzak 

tutarak, enerjilerini doğada boşaltmalarını sağlamaları gerekiyor.
 

Geçmişte sokaklarda oynayan, kolay sosyalleşebilen çocuklar ne yazık ki artık gitgide 

daha farklı olmaya başladı. Yapılan araştırmalar “yeni nesil çocukların” neşesiz, daha 

içine kapanık olduğunu ve odaklanamama sorunu yaşadıklarını ortaya çıkarırken, uz-

manlar bunun sebebinin ailelerin ve eğitimcilerin çocuklarına karşı tutumlarından kay-

naklandığını belirtiyorlar.  

Bu Projenin amacı, vaktinin çoğunu bilgisayarın karşısında harcayan öğrencilerin far-

kındalığını arttırmaktır. Tarih boyunca çocuklar oynamak için özgürken, onların ilk se-

çimleri büyük bir ağacın olduğu ya da çalılarla dolu bir alanın olduğu bir yere akın eder-

lerdi. İki yüz yıl önce, çoğu çocuk zamanlarını tarla, çiftlik  ya da doğayla iç içe geçirir-

lerdi. Günümüzde ise çoğu çocuğun çevresi ise kentleşti. Fakat, doğaya ve dünyaya 

daha çok karışma fırsatına sahipler. Yenilenme zamanlarını yürüyüş parkurlarında, 

sokaklarda, oyun alanlarında, parklarda ve yeşil alanlarda geçirirler. Çocuklar oyna-

mak, keşfetmek ve doğal hayatla iletişime geçme özgürlüğüne sahipler. 
 



ÖZEL KIRŞEHİR  ORTAOKULU
 

Dünya eğitim gündemi incelendiğinde bütün dünyada üzerinde en çok durulan 

kavramlardan birisinin STEM olduğu görülmektedir. STEM; Science - Fen, Techno-

logy - Teknoloji, Engineering - Mühendislik ve Mathematics- Matematik alanlarının 

baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesi anlamına 

gelmektedir. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematichs) eğitimi 

fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birbiriyle entegre bir şekilde öğretilmesi-

ni içeren ve okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eği-

tim yaklaşımıdır. Kurumumuz Türkiye’nin ve dünyanın eğitim gündemini yakından 

takip etmekte, güncel eğitim yaklaşımlarına yönelik projeler ve etkinlikler düzenle-

mektedir. 
 

STEM eğitimine büyük bir önem veren Kurumumuz ilimizde ve bölgemizde 

STEM’le ilgili bir farkındalık yaratmak; Okulları , sivil toplum kuruluşlarını (STK), 

diğer eğitim kurumlarını ve politika belirleyicilerini STEM eğitiminin önemi hakkın-

da bilgilendirmek ve STEM eğitimi ile ilgili ilimize özgü eğitim programları geliştir-

mek için bu projeyi hazırlamıştır. Projemiz Okul eğitim alanına özel olarak ise eği-

timde kaliteyi artırmayı, Program Ülkelerindeki okullar ve eğitim personeli arasında 

işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
 

 

 

INTEGRATING 
STEM WITH CLIL  

Yenilik ve İyi Uygulamaların Deği-

şimi için İşbirliği; eğitim kurumları, 

gençlik örgütleri, iş dünyası, yerel/ 

bölgesel otoriteler ve sivil toplum 

kuruluşları arasında eğitim, öğre-

tim ve gençlik aktiviteleri bağlamın-

da kurumsal işbirlikleri (ortaklıklar) 

oluşturulmasına fırsat vermektedir. 

Bu ortaklıklar yoluyla yenilikçi uy-

gulamaların geliştirilmesi, yaratıcı-

lık, girişimcilik ve istihdam edilebi-

lirliğin sağlanması amaçlanmakta-

dır. 

 

STEM  

http://www.kirsehirkoleji.com 

İlimizde STEM laboratuvarı 

için çalışmaların 2018 yılında 

tamamlanması hedeflenmek-

tedir...
 



PALYATİF 

 BAKIM 
 

Projemiz 24 aylık bir sü-

reyi kapsamaktadır. Faali-

yetler Şubat ve Temmuz 

aylarında iki akış olmak 

üzere 10 gün süre ile Ka-

rolinska Üniversitesi Has-

tanesinde gerçekleştirile-

cektir. Sağlık eğitimi ve 

uygulamaları konusunda 

deneyimli, proje yürütme 

konusunda istekli ve he-

yecanlı,  toplam 15 öğret-

men hareketlilik faaliyetle-

rine katılacaktır. 
  

İlk akış, kurumumuzdan 7 

öğretmen Şubat ayının ilk 

haftası 10 gün, ikinci akış 

ise kurumumuzdan 8 öğ-

retmen Temmuz ayının ilk 

haftası 10 gün olarak 

planlanmıştır. Projemizin 

yürütülmesinden planladı-

ğımız faaliyetlerin ve ge-

rekli eğitimlerin teorik ve 

pratik olarak alınmasın-

dan sonra kazanacağımız 

yetkinlikler doğrultusunda 

tüm katılımcılar sorumlu 

olacaklardır.

 

http://kirsehirasml.meb.k12.tr 
 

IMKB 75. YIL MESLEKi VE TEKNiK        

ANADOLU LiSESi
 

Günümüz sağlık sisteminde “hastanız için yapabileceğimiz bir şey yok, alın evinize 

götürün” anlayışı artık sona ermiş olup, “sizin için yapabileceğimiz bir şey, hep 

vardır” anlayışı yaygın olarak benimsenmiştir. Temel hedef, yaşamın son noktası-

na varışı kesinleşen hastaların yaşamına yıllar değil, yıllarına yaşam katmaktır. 

Ülkemizin koşulları ve önceliklerine göre Sağlık Bakanlığının hazırladığı yönerge-

lerle, Palyatif Bakım hizmetlerinin aşamalı olarak 2023 yılına kadar yaygınlaştırıl-

ması, Palyatif Bakım alanında eğitimli ve deneyimli profesyonel ekiplerin oluşturul-

ması, Palyatif Bakıma ihtiyaç duyan tüm hastaların bu hizmeti alması amaçlan-

maktadır. Bu amacın kazanıma dönüşmesi  için Palyatif Bakım konusunda bilgi, 

beceri ve deneyim kazanmış nitelikli meslek elemanlarına ihtiyaç olacaktır. 

 

Projeyi yürütmekteki amacımız Palyatif Bakım dalını, okulumuz öncülüğünde ili-

miz, bölgemiz, ve ülkemizde mesleki eğitime kazandırmaktır. Böylece  okulumuz 

öncülüğünde tüm mesleki eğitim kurumları Sağlık Bakanlığının  Palyatif Bakım 

Hizmetlerindeki 2023 hedeflerine ulaşması için gerekli meslek elemanlarını ulusla-

rarası düzeyde bilgi beceri ve donanımla yetiştirerek istihdamına katkı sağlayacak-

tır.  Projemizle mesleki eğitimdeki istihdam sorununa çözüm bulmayı, mesleki 

eğitimin  ve kurumumuzun kalitesini ve tercih edilebilirliğini arttırmayı,  Palyatif 

Bakım konusunda farkındalık oluşturarak gereksiz yere yapılan sağlık harcamala-

rının önüne geçmeyi ve  ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlamaktayız.  Pro-

jemizle elde edeceğimiz bu gelişimler öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz,  okulumuz, 



VAHİDE HÜSEYİN KARAHAN ÖZEL EĞİTİM 

İŞ UYGULAMA MERKEZİ (OKULU) 

 

Erasmus+Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği  Projeleri Kapsamında  

Vahide - Huseyin Karahan Ozel Egitim Is Uygulama Merkezi (Okulu)  ‘Terapi olarak 

sanat: sanat eğitiminde kendini ifade etme ve özel ihtiyaçlar’ projesi  Ulusal ajans 

tarafından kabul edildi. 2017 - 1- TR01 - KA102 - 040669

 

 

Projemizin hedef kitlesi öğrenme güçlüğü sorunu yaşayan engelli bireylerden oluş-

maktadır. Özellikle mesleki alanda eğitilebilir yeterliliğe sahip engelli bireylerin 

AHŞAP BOYAMA  yapımına yönlendirilmesi ve rehabiliteleri amaçlamaktadır. 

 

Bu gereksinimlerin karşılanmasına yönelik olarak  toplam 20  engelli bireyi  + 20 

refakatçiyi Hollanda’da mesleki AHŞAP BOYAMA  ve rehabiliteye yönelik alacak-

ları uygulamalı eğitimlerin olduğu bir proje hazırlanmıştır. AHŞAP BOYAMA  eğiti-

mi ve engelli bireylerin mesleki eğitimine yönelik programları bulunan  kurumda 

AHŞAP BOYAMA  atölyesinde  14 gün sürecek bir eğitim   alacaklardır.

 

 

 

AHŞAP BOYAMA  

AB hareketliliği kapsamında yapa-

cağımız bu proje ile Hollanda'nın 

Rotterdam kentinde VSO DE Hoge 

Brug (BOOR)   kuruluşunda eğitim 

gören bireylerin ahşap boyama ile 

ilgili yaptığı çalışmaları ve bu çalış-

malarla ilgili, yöntem ve tekniklerini 

katılımcılarımızın 14 günlük süre 

boyunca yerinde inceleyip gözlem-

leyerek orta ve ağır düzeyde zihin-

sel engelli öğrencilerimizin çalış-

malara aktif olarak katılmalarını 

sağlamaktır. Bu sayede engelli 

öğrenci ve kursiyerlerimizin ahşap 

boyamadaki çalışmalarına olumlu 

etkiler katacağı düşünülmektedir. 

Öğrencilerimizin yeterliliklerinin 

artırılmasında, öğretmenlerimizin 

kendini geliştirmesinde ve doğal 

olarak bu yenilikleri eğitim sistemi-

mize yansıtarak engelli öğrencileri-

mizin daha iyi bir eğitim almasına 

imkân sağlayacaktır. 

 

Svhkisuygulama.meb.k12.tr 

 

Engelliler Haftası Faaliyetleri

 



 
Projenin yürütülmesinde 

diğer yerel ve ulusal ku-

rumlar, okullar ve ortak-

larla işbirliği yapılacaktır. 

Okul personeli, öğrenciler 

ve veliler de sürekli proje 

sürecinde aktif rol alacak-

tır.

 Projeye eT winning/
Twinspace ve Skype plat-

formunda aktif olarak de-

vam edilecektir. Bu plat-

formda proje dahilinde 

yapılacak olan etkinlikler 

her ay ilan edilerek, gö-

revli öğretmenlerce yürü-

tülecektir. Her 10 haftaya 

bir WebEx sistemiyle kon-

ferans görüşmeleri sağla-

nacaktır.  

Özellikle Bilgisayar öğreti-

minin bu projede çok 

önemli olduğu vurgulan-

maktadır. Yapılacak et-

kinlikler bilgisayar tabanlı 

çalışmalar olacaktır.

 

Projenin ilk hareketliliği 

26 -30 Kasım 2016 tarihin-

de Kuzey İrlanda'nın Bel-

fast şehrinde gerçekleşti-

rilmiştir.

 

ÇOKLU ZEKA 
KURAMINI KULLANARAK      
OYUNLARLA MATEMATİK   

ÖĞRETİMİ

http://kirsehirasml.meb.k12.tr 

 

KIRŞEHİR YUSUF DEMİR BİLİM 

VE SANAT MERKEZİ 
 

Koordinatörlüğünü Kuzey İrlanda'nın yürüttüğü ''Teaching Maths Through Games 

Using Multiple Intelligences''(Çoklu Zeka Kuramını Kullanarak Oyunlarla Matema-

tik Öğretimi) başlıklı 2016 - 1 - UK01 - KA219 - 024484_7  nolu projemiz 2016- 2019 

yılları arasında 3 yıl süreyle devam edecektir. Proje ortaklarımız İngiltere (Kuzey 

İrlanda) İtalya,  Portekiz, Belçika'dır.
 

PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sonuçlarına göre Avrupa’da 

öğrencilerin matematik başarısı çok düşüktür. Projemiz ile çoklu zekâ kuramı ile 

öğrencilere matematiğin sevdirilmesi ve öğrencilerin başarısızlık sonucu okuldan 

ayrılmalarını en aza indirmek projenin başlıca hedefidir. İlkokul eğitimcilerine çoklu 

zekâ kuramının ne kadar önemli olduğunu anlatmak diğer hedefler arasındadır. 

Proje kapsamında kurumuzda ilkokul 4 seviyesinde matematik dersine giren öğ-

retmenlere ilk önce çoklu zekâ kuramı hakkında bilgi verildikten sonra kendi grup-

larında çoklu zeka kuramıyla ilgili matematik etkinlikleri uygulanacaktır.

 

Farklı ülkelerle ortak olarak çalışılmasının hedefi projenin Avrupa boyutunu diğer 

ülkelere kazandırmak ve diğer ülkelerde uygulanan iyi uygulamaların ortak okullar-

da uygulanabilirliğini gözlemlemektir. Yapılan etkinliklerde öğrencilerde gözlemle-

nen değişimi diğer ülkelere bildirmek ve bu değişimlerde ailelerin desteğinden de 

yararlanmak yer almaktadır.

 

önüne geçmeyi ve  ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlamaktayız.  Projemiz-

le elde edeceğimiz bu gelişimler öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz,  okulumuz, ilimiz 

ve ülkemiz için büyük bir kazanç olacaktır. 

 



https://www.webtwozero.eu

 

WEB 2.0 ARAÇLA-
RININ EĞİTİM OR-
TAMLARINDA 
KULLANIMI

 

 

Değirmenkaşı Ortaokulu –

 

Türkiye

 

Tuğrulbey Ortaokulu 

 

Türkiye

 

1 EpalKavalas 

 

Yunanistan 

 
SSOU MOSHA PIJADE 

  

Makedonya

 

ScoalaGimnazialaPetreIspirescu 

 

Romanya

 

IIS E. Fermi Professional 
High School of Eco- 

  

nomics "Prof.Dr.DimitarTabakov" Bulgaristan

 

Ce Ave Maria San Cristobal İspanya

 

 

Okulumuz Kırşehir’in Merkez ilçesine bağlı Değirmenkaşı Köyü’nde yer almakta-

dır. Öğrencilerimize daha etkili ve eğlenceli eğitim ortamları oluşturmak bu projeyi 

hazırlamaktaki en önemli amacımızdır. Projemiz eğitimcilerin Web 2.0 deneyimle-

rinipaylaşıp uygulamada daha etkin sonuçları alması için planlanmıştır. Projemiz 

2016 Ekim ayında başlamıştır ve Eylül 2018’e kadar devam edecektir. 21.yüzyıl 

becerilerinden olan teknoloji kullanımını sınıflarda etkin hale getirerek öğrencilerin 

motive olmalarını sağlamak aynı zamanda paydaşların bu konu hakkındaki tecrü-

belerini birbirlerine aktararak dersleri verimli hale getirmek, buna ek olarak öğren-

meyi sadece sınıfla sınırlandırmamak etkileşimli internet araçlarının (Web 2.0) 

eğitimde kullanılması projemizin amaçları arasında yer almaktadır.

 

Etkileşimli internet araçlarının eğitimde kullanımı projesi kapsamında yapılan tüm 

etkinliklerin paydaşlarla paylaşımını sağlamak ve projenin 

yaygınlaşmasını amacıyla bir web sitesi kurulacaktır. Bu 

projeye neden ihtiyaç duyulduğunu, hareketlilikleri proje 

çıktılarını içeren çevrimiçi olarak bir broşür hazırlanacak 

ve dili İngilizce olacaktır. 8 ülkenin katılımıyla Makedonya 

ve Türkiye’de kalan hareketlilikler tamamlanacaktır.

 

degirmenkasiortaokulu.meb.k12.tr 
 

–

–

–

–

İtalya–

–

–

DEĞİRMENKAŞI ORTAOKULU



http://www.sm�thclass.org/proj/Monsters/ 

GÜLŞEHRİ İLKOKULU 

Amerika, İngiltere, Kanada, Rusya, Avusturalya, Polonya, Brezilya, Arjantin ve 

Turkiye’nin aralarında bulunduğu Global Monster Project adli projeye ilimiz okulla-

rından Gülşehri İlkokulu İngilizce öğretmeni Duygu Ergen Koca Türkiye adına pro-

jeye katılmıştır.

 

Projeye katılan ülkeler Monster’ın vücudunun bir bölümünü seçip, sıfatları, ölçü 

birimlerini, renkleri ve sayıları kullanarak tanımlıyorlar. Daha sonra tüm tanımla-

malar birleştirilip bir Monster hazırlıyorlar. Proje suresince Monster ile ilgili şiirler, 

kısa hikayeler yazıyorlar. Proje bitiminde, öğrenciler internet üzerinden oylama 

yapıyorlar ve en iyi Monster seçiliyor.

  

https://www.facebook.com/groups/508322989233611/

  

 

 

GLOBAL    
MONSTER    
PROJECT

 

 

Bu proje, öğrencilerin 

grup çalışması yapması-

na, yaparak yasayarak 

öğrenmesine yardımcı 

oluyor. Öğrenciler el be-

cerilerini geliştirerek, eğ-

lenerek İngilizceyi öğreni-

yorlar. Farklı ülkelerdeki 

öğrenciler ile iletişime 

geçme olanağı buluyorlar.

 

Projemiz kapsamında 

öğrencilerimiz bilgilendiri-

lerek çalışmalara katılım-

ları sağlanmıştır.

 

 



KALİTE ETİKETLERİ AÇIKLANDI
 

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde 

faaliyet gösteren eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi, eTwinning platformun-

da bilgi ve iletişim 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. Avrupa Kali-

te Etiketi, Ulusal Kalite Etiketi alan okullar için ikinci bir başarı işaretidir ve Ekim 

2012’den itibaren, belli özelliklere sahip bir projede yer alan okullara Merkezi 

Destek Servisi tarafından verilmektedir. Bir projenin Avrupa Kalite Etiketi alabil-

mesi için bir tarama sürecinden sonra, projeler en az iki Ulusal Destek Servisi 

tarafından Avrupa Kalite Etiketi için önerilmektedir. En az iki ortağın daha önce 

Ulusal Kalite Etiketini almış olması gerekmektedir. Avrupa Kalite Etiketi, yılda 

sadece bir defa verilmekte ve eTwinning Portalı üzerinden duyurulmaktadır.  

 

E -TWINNING     
AVRUPA KALİTE 
ETİKETİ ÖDÜLÜ 
ÖDÜLÜ

 

 
Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sa-

nat Merkezi  

 

“Teaching Maths Through Games 

Using Multiple Intelligences”
 

Kırşehir 30 Ağustos Zafer İlkokulu
 

 

“Let`s Improve -

 

Chess in School”

 

E -TWINNING  
ULUSAL KALİTE 
ETİKETİ 

 
Aşıkpaşa Ortaokulu

 “Çemberimde Gül Oya”

https://www.etwinning.net/tr/ 

 

Sosyal Etk�nl�kler

KIRŞEHİR E -TWINNING PROJELERİ        

 



Proje Döngüsü 
Yönetimi Eğitimi 

 01.11.2017

 
Bakanlığımız Ortaöğretim 

Genel Müdürlüğü 

24.08.2017 
12795413 sayılı yazıları 

ile ilimizde Ahiler Ajansı 

ve Kırşehir Milli Eğitim 

Müdürlüğü koordinatörlü-

ğünde 32 öğretmenimize

 

30 -31 Ekim

  

2017

  

tarihinde

 

saat 8.30'da Kırşehir Öğret-
menevinde Ulusal ve 
Uluslararası Proje Hazır-

lama 

 

‘Proje Döngüsü 

Yönetimi Eğitimi’ verildi.

 

 

http://www.arge40.com

 

YEREL EĞİTİMLER —

 

ARGE PROJE EKİBİ
Proje Eğitim Toplantısına Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 

ilimiz ve ilçemizdeki liselerimizi temsilen 2 öğretmen katıldı.

 

 

Bir projenin tanımı, Proje döngüsünün tanımı, Mevcut durum, paydaş, 

sorun, hedef ve strateji analizleri, Mantıksal çerçeve yaklaşımı, Faaliyet planı ve 

bütçe hazırlanması, Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi (Örnek olay üzerinden), Her-

hangi bir proje başvurusunda ne gibi aşamalar olduğu hakkında bilgiler, Herhangi 

bir proje başvurusundaki aşamalardaki dikkat edilmesi gereken noktalar,

 

Okul Eğitimi 

 

Ana Eylem 1: Hareketlilik Projesi, ANA EYLEM 2: YENİLİK  

VE İYİ UYGULAMA DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ,STRATEJİK ORTAKLIK-

LAR Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar konuları ele alınıyor.
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http://www.arge40.com

KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 
 

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ARGE bölümü valilik makamından 

alınan 03.11.2004 tarih ve 15063 sayılı onayları ile kurulmuştur.

 

Türkiye genelinde Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde ilk kurulan ARGE Bölümü 

olmuştur. Bakanlığımızın 2008 yılında çıkardığı genelge ile tüm illerde hatta ilçe-

lerde kurulmaya başlanmıştır.

 

Başlangıçta sadece eğitim - öğretim alanında araştırma yapmak, projeler geliştir-

mek ve uygulamak ve AB projeleri amacıyla kurulan bölümümüz zamanla çalışma 

alanını genişletmiştir.

Birimimizde TEFBİS, Okul Aile Birliği, Bu benim Eserim, TUBİTAK, TKY, Stratejik 

Planlama, İstatistik, Yerel, Ulusal ve Uluslar arası proje faaliyetleri yer almaktadır.

Kırşehir ARGE birimi tarafından kullanılan www.arge40.com web sitesi, Kırşehir 

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından resmi ve yoğun olarak kullanılmaktadır. Müdürlü-

ğümüze ait online anket, veri toplama, haberleşme, duyurular bu web sitesinden 

günlük olarak yapılmaktadır.
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İRTİBAT
Yen�ce Mah. 182. Sok. No: 2

Merkez KIRŞEHİR

 

 

 40100 Kırşeh�r –TR

 

k�rseh�r.meb.gov.tr

arge40@meb.gov.tr

 

Tel: +90 (386)213 51 50
  +90 (386) 213 20 78
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