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Kırşehir

KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM

KIRŞEHİR’DE

TÜBİTAK4006BİLİMFUARLARI
TÜBİTAK4006BİLİMFUARLARI
   2016-2017Dönemi4006TÜBİTAKBilimFuarlarıbütünülkedeolduğu
gibi ilimizde de büyük bir heyecanla düzenlenmiştir. 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 sunan bilim fuarları kapsamında 23
okulumuzdafuardüzenlenmiştir.
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TANAPSEIP

TANAP Projesi'nin inþaat aþamasýnda yerel halkýn yaþam kalitesini iyileþtirerek bölgede
sürdürülebilir kalkýnmayý destekleyen, TANAP Projesi'nden etkilenebilecek insanlarýn ve boru
hattý boyunca yer alan çevresel kaynaklarýn üzerinde oluþabilecek olumsuz etkilerin
olabildiðince haﬁﬂetilmesi ve yaratýlan faydanýn arttýrýlabilmesini hedeﬂeyen projeler
kapsamýnda ilimizin de içerisinde bulunduðu 11 il için hibe duyurusuna çýkýlmýþtý. Bu kapsamda
il merkezimizden Mesleki Eðitim Merkezi, FMM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TOKÝ Mesleki
ve Teknik Anadolu lisesi okullarýmýzýn baþvurusu yapýlmýþtýr. Ayrýca ilçe ve köy okullarýmýzýn
baþvurularýna rehberlik yapýlmýþ, Sivil toplum kuruluþlarýnýn ve köy muhtarlýklarýnýn proje
baþvurularýna destek saðlanmýþtýr.

KONYA OVASI PROJESÝ (KOP)
2017 yýlý KOP okuyor ve Konya
Ovasý Projesi Sosyal Geliþim
Programý (KOPSEGEP)
kapsamýnda ilimizin de içerisinde
bulunduðu KOP bölgesi için hibe
duyurusuna çýkýlmýþtýr. KOP
bölgesindeki illerin okuma
kültürünü geliþtirmeyi ve sosyal,
kültürel ve ekonomik açýdan
geliþmeleri hedeﬂeyen hibe
çaðrýsý kapsamýnda il genelinde
okul müdürlerimizle ve ilçe milli
eðitim müdürlerimizle toplantý
yapýlmýþ ve her iki çaðrý için de
bilgilendirme yapýlmýþtýr. Bu
kapsamda her okulumuzun ve ilçe
milli eðitim müdürlüklerimizin birer proje yapmasý için konular belirlenmiþ ve
bu çalýþmalara rehberlik yapýlmýþtýr. Ýl milli eðitim müdürlüðü olarak da her iki
hibe çaðrýsý için de birer proje hazýrlanmýþtýr.
Ÿ

SİVİLTOPLUMKURULUŞLARINADESTEK
    Stratejigeliştirmeşubesiolarakhernekadarasligörevimizokulve
kurumlara destek olmak olsa da edinilen bilgi ve tecrübeyi paylaşmak
kurumsalolarakfelsefemizolmuştur.Küçükbirilolmanınsonucuolarak
ilimizde sivil toplum kuruluşlarında değişik hibe çağrılarına başvuru
yapabilecek yeteri kadar insan kaynakları bulunmamaktadır. İlimizde
gerçekleştirilecekolanherbirfaaliyetindolaylıdaolsaöğrencilerimizive
velilerimizi etkileyeceğini bildiğimiz için bu dönemde de Gençlik Spor
Bakanlığı, İç İşleri bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, kanada
Büyükelçiliği gibi gerek yurt içi gerekse yurt dışından sivil toplum
örgütlerininbaşvuruyapabileceğihibeçağrılarınasiviltoplumörgütlerine
desteksağlanarakbaşvuruyapmalarısağlanmıştır.

EĞİTİMÖĞRETİMDEYENİLİKCİLİKÖDÜLLERİ
   Eğitim ve Öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların
geliştirilmesi,yaygınlaştırılmasıveödüllendirilerekteşvikedilmesiamacı
ile 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında 5.si düzenlenen "Eğitim ve
ÖğretimdeYenilikçilikÖdülleri"kapsamında3357başvurualınmış
ve ödül başvuru raporlarının değerlendirme sürecinin tamamlanmasının
ardından189projesahaziyaretinekalmabaşarısıgöstermiştir.Menekşe
AhmetYalçınkayaAnaokuluOlumluTutumveDavranışlarınGeliştirilmesi
kategorisindebaşvurmuşvesahaziyaretinekalmabaşarısıgöstermiştir.25
Mayıs2017tarihindeBakanlıkdeğerlendiricileritarafındansahaziyareti
gerçekleştirilmiştir. Saha ziyareti sonuçları eylül ayında açıklanacak ve
BölgeselÖdülTörenigerçekleştirilecektir.
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BAŞARININ DEĞİŞMEZ ADRESİ
KIRŞEHİR
Eğitimin durumunun göstergeleri olan, Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından illerin değerlendirildiği ve sıralandığı sayısal verilerden en
önemlileri.
1.İlköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı olan TEOG
2.Ortaöğretimden yüksek öğrenime geçiş sınavı olan YGS/LYS sonuçlarıdır.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tutulan son 11 yıllık
veriler incelendiğinde başarı grafiğinin düzenli olarak arttığı
görülmektedir. Bu artış gerek iller arası sıralama gerekse eğitim
kalitesinin artışı şeklinde olmuştur. Kırşehir'in ilk 5 sırada olduğu
görülebilir. Bunların yanı sıra gerek yerel gerek ulusal gerekse uluslar
arası proje uygulamaları ile birçok il için örnek teşkil etmektedir. Merkezi
sınavlarda gösterdiği başarısını ulusal ajans projelerinde de tekrarlayan
Kırşehir, Türk Ulusal Ajans'nın açıkladığı sonuçlara göre tüm proje
türlerinde nüfusa göre projesi kabul edilen iller arasında ilk 3 sıradaki
yerini korumaktadır. Uyguladığı yerel projelerle bölgede ve Türkiye
genelinde eğitim camiasının haklı takdirini kazanan Kırşehir yaptığı
uygulamaları paylaşabilmek için bu içeriği hazırlamıştır.

AÇIKLANMADI AÇIKLANMADI

Kırşehir, 2015 TÜİK verilerine
göre; TEOG Yerleştirme
puan ortalamasında
Türkiye 2.si ve YGS Puan
ortalamasında
Türkiye 3.sü olmuştur.

Her yıl en az 60 öğrencimiz
Tıp Fakültelerini kazanmakta
ve en az 10 öğrencimiz
YGS ve LYS'de Türkiye'de
ilk bine girmektedir.
2015 ÖSYM verilerinde
Kırşehir LYS' de MF puan
türünde Türkiye
2.si olmuştur.

223 okulumuz ve
22 kurumumuzda,
4342 personel ile 41252 öğrenci
bulunmaktadır.

Yabancı Uyruklular okulumuzda;
Irak, Suriye, İran ve Afganistan
uyruklu 374 öğrenci eğitim
ve öğretim görmektedir.

Taşımalı eğitimde her gün
4303 öğrencimizi
taşımaktayız.
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Şehit Ramazan Donat Ortaokulumuzda ﬁziki mekanlarının daha sıcak ve daha cezbedici hale
ge rilmesi amacıyla öğrenci ve öğretmenlerle ortak bir proje yapıldı. Burada ingilizce sokağı,
Türkçe sokağı ve Değer Eği m Sokağı oluşturuldu. Okullardaki kapılar, duvarlar giydirildi. Amacımız
çocuklar okula geldiğinde cıvıl cıvıl kendi yaş düzeyleri ve okulda işledikleri konular ve haya n
içinde olan konularla ilgili sürekli göz göze gelmeleri. Toplumda söylenen hep soğuk okul
duvarlarından birazcık da olsa uzaklaşmaydı.
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"KAPISI VE KASÝYERÝ OLMAYAN KANTÝN"

PROJESÝ
Okulumuzun misyonu gereği
öğrencilerimiz de helâl-haram bilincinin
oluştuğunu görmek, okulumuzun vizyonu
olan "her şeyi gören bir göz var" şuurunu
oluşturmak, öğrencilerimizde otokontrol
mekanizmasının sağlıklı işlemesini sağlamak amacıyla KAPISI VE KASİYERİ OLMAYAN
KANTİN projesini geliş rip uygulama kararı aldık. 2016 yılı Ekim ayının ilk ha ası
kan nimizi aç k. Kan nde sa lacak ürünlerin ücretlerini üzerine yazdık. Kan nimizi
aç ğımız ilk gün öğrencelerimize kan ni işletmeyi düşündüğümüz sistemi açıkladık.
Bir ha a sonra veli toplan sı yapıp projemizi tanı k.
Projemizin sağlıklı işlemesi için velilerimizin bize destek olmaları gerek ğini
açıkladık. Velilerimize öğrencilere yaklaşım tarzlarının nasıl olması gerek ğini anla k.
Bu kapsam da öğrencilere kesinlikle olumsuz kavramları (hırsızlık, çalmak, harama
bulaşmak vs.) kullanmadan öğüt vermelerini istedik. Projemiz uygulanmaya
başlandıktan sonra belli aralıklarla İmam-Ha pli olmanın ge rdiği sorumlulukları,
okulumuza ismi verilen Şehidimiz Ömer HALİSDEMİR'in örnek kişiliğini, helal kazancın
önemi, Allah'ın her şeyi gördüğünü anla k. Kan nimizi kar amaçlı açmadığımızı
anla k. Son olarak haram kazancın zararlarını anla k.
Kan nimizde eksilen ürünleri ha alık düzenli olarak tamamladık. Bu esnada
kâr-zarar durumunu gözlemleme rsa mız oldu. Sonuç olarak Projemizin uygulamaya
başlandığı günden i baren amacına ulaş ğını, kan nimizin kâr et ğini gördük.
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FARKINDALIK VE OKURYAZARLIK ATÖLYESİ
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ABD- TÜRKİYE büyükelçiliği küçük hibeler programı kapsamında;
Ekonomik refahın güçlendirilmesi - ABD ve TÜRKİYE arasındaki ticareti ve
yatırımı teşvik eden, türk gençleri için bilim, teknoloji, mühendislik ve
matematiği (STEM) destekleyen projeler alanında
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STEM farkındalık ve okuryazarlık atölyesi
projesine başvuru yapmıştır.Projenin Adı STEM FARKINDALIK ve
OKURYAZARLIK ATÖLYESİ Projenin Toplam Bütçesi120.000 TL
Dünya eğitim gündemi incelendiğinde bütün dünyada üzerinde en çok
durulan kavramlardan birisinin STEM olduğu görülmektedir. STEM;
Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve
Mathematics-Matematik alanlarının baş harﬂerinden oluşmakta ve bu
alanların birbirine entegre edilmesi anlamına gelmektedir. Bu kapsamda 12
ay sürecek projede öncelikle bir eğitsel robotik laboratuvarının kurulması,
laboratuvarın teknolojik donanımının sağlanması, 6, 7 ve 8 sınıf
öğrencilerinden oluşan toplam 20 kişilik çalışma grubu ile Fen ve Teknoloji
dersinde Kuvvet ve Hareket ünitesinin robotik araç ve gereçlerle uygulamalı
olarak işlenmesi hedeﬂenmektedir.

Projen n Özel Amacı
1. Teknoloj ve let ş m alanlarında donanımlı öğretmen ve öğrenc
eğ tmek st yoruz.
2. Fen ve Matemat kte daha başarılı öğrenc ler yet şt rmek st yoruz.
3.B l msel süreçte becer ler gel şm ş; sorgulayan, eleşt ren öğrenc ler
yet şt rmek hedeﬁndey z.
4.Günlük hayatta karşılaştığı problemler çözeb len, üret c b reyler
eğ tmek n yet ndey z.

Projen n Hedeﬂer
STEM eğ t m ne büyük b r önem veren Kurumumuz l m zde ve bölgem zde
STEM'le lg l b r farkındalık yaratmak; Okulları , s v l toplum
kuruluşlarını (STK), d ğer eğ t m kurumlarını ve pol t ka bel rley c ler n
STEM eğ t m n n önem hakkında b lg lend rmek ve STEM eğ t m le lg l
Türk ye'ye özgü eğ t m programları gel şt rmek ç n bu projey
hazırlamıştır.
Bu projede dezavantajlı öğrenc ler n, özell kle kızların STEM alanlarında
eğ t m alması ve bu alanlara yönlend r lmes hedeﬂenmekted r.
Kurumumuzun, kal te gel şt rme ve uluslararalılaşma anlamında, hem
kurumsal açıdan hem yönet m açısından hem de eğ t m personel açısından
ht yaçları bulunmaktadır. Personel açısından bakıldığında; öğretmenler n
meslek , d l, let ş m becer ler n n gel şt r lmes ve özell kle de öğrenc lere
yönel k rehberl k ve yönlend rme konularında amacına uygun, etk n,
modern yöntem ve tekn klerle daha b l nçl faal yetler yapab lme
yetk nl kler n n gel şt r lmes , Fat h projes n n gerekt rd ğ d j tal
becer ler n kazandırılması gerekmekted r. Öğrenc açısından
bakıldığında; akadem k başarının artırılması, okula devamının
sağlanması, öğretmen-öğrenc l şk s n n daha sağlıklı ve etk n
yürütülmes , sosyal ve kültürel faal yetler n artırılarak moral ve
mot vasyonlarının sağlanmasıyla okulun daha caz p hale get r lmes
hedeﬂenmekted r.

AVRUPA GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ
BAŞVURUSU YAPILDI

K

IRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ IVET-VENTURE K2
Meslek Eğ t m Ortaklık projes le Avrupa G r ş mc l k Ödülüne
başvurusunu yaptı.

UNESCO HAMDAN BİN RASHİD AL-MAKTOUM
ÖĞRETMENLERİN ETKİNLİKLERİNİ
GÜÇLENDİRME BAŞARILI UYGULAMALAR
ÖDÜLÜ

UNESCO-HamdanbinRashidAl-MaktoumPrizeforOutstanding
PracticeandPerformanceinEnhancingtheEﬀectivenessof
Teachers2017‒2018

UnescoHamdanBibRashidAl-MaktoumÖğretmenleriEtkinlikleriniGüçlendirme
BaşarılıUygulamaÖdülüiçinMENEKSEAHMETYALCİNKAYAAnaokuluMüdürü
AYNURBEYAZIDTOYSOVERCOMINGTHEDISABILITIESadlıprojebaşvurusuyapıldı.
AmacıDünyadaEğitimuygulamalarınıiyileştirmekolanveüyeülkelerde
öğretmenliklebağlantılıfaaliyetlerisayesindeöğretimveöğrenimininniteliğinin
artırılmasınayönelikfaaliyetlerdebulunmaktadır.

GETINVOLVED:CREATIVE
METHODSINYOUTHEXCHANGE

İl m zden 18 öğrenc , Eylül 2017'de
etk nl kler nde bulunacaktır.

Almanya'nın Magdeburg kent nde 1 haftalık gençl k

Gençl k Köprüsü Türk ye-Almanya 1 Ağustos - 30 Kasım 2017 tar hler arasında Alman Dış şler
Bakanlığı'nın desteğ le okul dışı kültürel eğ t m alanında gerçekleşecek ve her k ülkeden b rer
ortağı olan dört adet model projeye h be programıdır. Türk ye ve Almanya arasındak gençl k
değ ş m nde yaratıcı yöntemler deneyecek ve bu sayede gençl k değ ş m nde yen şek l ve
formatların canlanmasına katkı sağlayacak dört projeye 26.000 Avro'ya kadar h be
ver lmekted r.
Model projeler n amacı Türk ye ve Almanya arasındak gençl k değ ş m kapsamında yöntem ve
konu çeş tl ğ n n güçlend r lmes ne katkı sağlamak, mevcut ve yen yapıları teşv k etmek ve y
uygulama örnekler n görünür kılmaktır.

Get nvolved! Creat ve Methods n Youth Exchange çağrısı okul dışı eğ t m ve gençl k çalışmaları
alanında Almanya ve Türk ye'den kamu yararına çalışan kurumlara ve kamu sektöründen
aktörlere h tap etmekted r.

Projenin Adı

RESİM KARDEŞLİĞİ

Projenin Toplam
Bütçesi

110.000 TL

JAPAN PRIZE 2017-INTERNATIONAL CONTEST
FOR EDUCATIONAL MEDIA YARIŞMASI
Menekse Ahmet Yalcınkaya Anaokulu 3 dakika 16
saniyelik bir video ﬁlmi ile başvuru yapmıştır
Okulumuz anaokulu ile birlikte özel eğitim sınıfı olan bir
okuldur. Otizmli öğrencilerimizi hayata hazırlamak
konusundaki inancımızdan yola çıkarak onların gelişimlerine
ve engel durumlarına uygun eğitsel materyal ve oyuncak
yapmak, anasınıfı ve otizmli öğrencilerimizi kaynaştırmak, dil
ve konuşma becerilerini desteklemek, öz-bakım becerilerini
geliştirmek amacıyla Oyuncak Atölyesi kurduk. Atölyede
hazırlanan eğitici materyal ve oyuncaklar otizmli öğrencilerin
dikkat gelişimine ve dil gelişimine katkı sağladığı, özel eğitim
öğrencilerinin normal gelişim gösteren akranlarıyla kaynaştığı,
birlikte oyun oynadığı, normal gelişim gösteren çocukların
arkadaşlarıyla oyuncakları paylaştığı, velilerimizin okul ve
eğitim ortamına katıldığı gözlenmiş böylece projemiz beklenen
başarıyı göstermiştir.
“Karanlıktan Aydınlığa Bir Yol” ﬁlmimiz projemizi tanıtmak,
yaygınlaştırmak, bu yöntem ile daha fazla otizmli öğrenciye
ulaşmak amacıyla hazırlanmıştır.
Farklı özell k ve gereks n mlere sah p olan ot zml öğrenc ler n; toplum ç ndek
roller n gerçekleşt ren, çevres ne uyum sağlayab len, üret c ve mutlu b reyler
olarak yet şmeler n , toplum ç nde bağımsız yaşama becer ler n gel şt rmeler n ,
uygun eğ t m programları, özel yöntem ve araç-gereç kullanarak; eğ t m ht yaçları,
yeterl l kler , lg ve yetenekler doğrultusunda üst öğren me ve hayata
hazırlanmalarını sağlamak, öğrenme gereks n mler n n karşılanab lmes ç n; özel
programlara, uygun ﬁz ksel düzenlemelere ve nsan kaynağına ht yaçları vardır.
Her çocuğa eğ t m ver lmel , bu eğ t m fırsat eş tl ğ çermel ve eğ t m çocuğun k ş l k
ve kab l yetler n en üst düzeyde gel şt rmel d r, kal tel eğ t m s stemler , bu eğ t m
bütün öğrenc lere eş tl kç b r şek lde sunarlar.Özel eğ t mde b reyler n akranları le
b rl kte eğ t lmeler temel amacımızdır.

GELECEK TURİZMDE PROJESİNE BAŞVURU YAPILDI
PROJE BAŞLIĞI: TOPRAĞIN TEMPOSU.... "Gök Mav , Toprak Yeş l"
PROJE ÖZETİ:
Projen n yürütüleceğ alan Kırşeh r İl ne bağlı Akçakent lçes ve kırsalıdır. Akçakent köy ken bucak
daha sonra lçe olmuş, kültürel yapısı doğası le tanıtılmaya, kalkınmaya en çok ht yaç duyan lçe
vurgusu le doğal alanlarının varlığı le öne çıkmaktadır. Akçakent lçes Kırşeh r İl m ze bağlı 7
lçes nden b r d r. İlçe şeh r merkez ne yaklaşık 67 km uzaklıktadır.Projem z n ana mekanı olan
Esk yurt Gölet ,( http://www.akcakent.gov.tr/) hem doğa güzell ğ hem de ş fa kaynağı olması le
buraya nsanları mıknatıs g b çekmekted r.
1884 yıllında Kafkaslardan gel p lçem ze yerleşen Çerkez göçmenler vardı. Sonra bu göçmenler
Sıtma hastalığına yakalandı. Bu hastalık uzun süre burada yaşayan vatandaşlarımızın peş n
bırakmadı. Daha sonra bu göçmenler Esk yurt tarafına göç ett ler. Burada bulunan göllete g r p
yıkandılar. Bu gölet onları tek tek y leşt rd . O günden sonra bu gölet ş fa kaynağı olmaya başladı.
Aynı zamanda gölet etrafında mes re yer de bulunmaktadır. Buraya gelen k ş ler burada p kn k
yapma mkânına da sah p oluyorlar. Göllete lk bakıldığında Karaden z bölgem zdek Uzungölü
andırmaktadır.
Akçakent' n dar sınırları ç nde bulunan, doğal Orman varlığının kapsamlı ve programlı b r proje
le tur zme kazandırmak mümkün olab leceğ , Akçakent' n doğa sporlarına elver şl b r alanda
kurulu olması, yaratılan fırsatın eyleme dönüştürülmes ç n mevcut potans yel
hareketlend r leb leceğ örneklerle ver lm şt r.
Hazırlanmış olan bu projeyle Akçakent' n doğal ve kültürel kaynak değerler g b güçlü yönler n
ortaya çıkarmak hedeﬂenm ş. Ayrıca bölgen n sah p olduğu kaynakları etk n b r şek lde kullanılması
sonucunda kent le kır arasındak sosyo-kültürel ve ekonom k gel şm şl k farkını aza nd rmek, kırsal
kes mde st hdam mkanlarını arttırarak göçü önlemek, kırsal alandak nsanların yaşam
standartlarını yükseltmey düşünmektey z.

Dünya ekonom ler nde ana sektörlerden b r olan tur zm n sürekl l ğ ,
büyük ölçüde tur zm amaçlı kullanılan kaynakların korunmasına ve
gel şt r lmes ne bağlı olduğunun farkındayız. Akçakent lçes nde
bulunan mevcut Meşe Ormanlarının 4 mevs m Doğa sporlarında
kullanılması mümkündür.
Kent merkez ne oldukça uzak olan lçey doğa sporları düşünces ç nde
ç ve dış tur zme kazandırmak st yoruz.

PROJEDE TEMEL HEDEFLERİMİZ.
1.Mevcut Orman içi yolların 25 Km (gidiş ve dönüş)'lik bir kısmını Proje kapsamında
uluslararası trekking parkur (Yön, bilgi, Km levhaları takarak) seviyesine getirmek.
2.Parkur üzerinde mevcut olan (Orman İşletme Müdürlüğüne ait) boş binayı küçük
onarım ve tadilatla dinlenme istasyonu haline getirmek.
3.Çevre düzenlemesi yaparak Doğal alana ait Yaban hayatını anlatan (Türkçe-İngilizce)
aﬁşlerle tamamlamak.
4. İç ve dış mekanı dinlenme için kullanılabilir malzeme ile dizayn etmek. Dış mekanın
bir kısmını 20 çadır kapasiteli kamp alanı haline getirmek.
5.Hazırlayacağımız duraklama istasyonu ve parkurlar yaya, bisikletli, hedikli kar
yürüyüşleri ve atlı yürüyüşler yapmaya elverişli olacak şekilde detaylandırılmış olması
gerekliliği öne çıkmaktadır. Proje kapsamı içinde oluşturulacak parkur, duyuru ve
etkinliklerle ilçeyi doğa sporları merkezi haline dönüştürmenin mümkün olacağı öne
sürülmektedir.
6.Sürekli göç veren ilçede Turizm hareketine öncülük edebilecek doğa sporuyla
başlayarak mevcut alanları kullanıma yönlendirmek, ilçe halkını Turizm hareketine
hazırlamak. Alt yapıyı oluşturmak.
7.İlk turizm hareketine öncülük etmek.
8.Bu proje ile yerel halk olan Çerkezlerin sahip olduğu kendilerine özgü toplumsal ve
kültürel kimliğini sürdürülebilir yaklaşımıyla turizme sunulmasına yönelik olarak
farklı projeleri de ortak çalışmaların yapılabilir olması düşünülmektedir.
9.İlçede yapılacak olan seminerlerle Doğanın korunması, Turizm amaçlarıyla ilçeyi
taşıyabileceği yeni hedeﬂere yönelmeyi düşünme fırsatı yaratılacaktır
10.Halkın bölgelerinde var olan potansiyelin farkına varmalarını sağlanacak, ağaçları
ve ormanı yakacak olma düşüncesinden arındırarak ekonomik getiri haline
dönüştürecek faaliyetleri göstermek uygulamaya koymalarında rehberlik yapılacaktır.
11.Tanıtım ve aktiviteleri yerelden çıkartarak ulusal ve uluslararası boyuta taşıyacağız.
12.Projemiz vasıtasıyla bölgede kamp alanlarının yapılması bölge halkını Tarım
Turizmi, kırsal konaklama ve ev pansiyonculuğuna doğru yönlendirme yapacaktır.
İnsan kaynaklarına yatırım yapmanın şart olduğunu biliyoruz. Bu amaçla hazırlanmış
olan bu proje içinde ana tema insan kaynaklarına yatırım yapmak olarak özetlenebilir.

Projenin Adı
TOPRAĞIN TEMPOSU.... "Gök Mavi, Toprak Yeşil"
Projenin Toplam
Bütçesi

180.000 TL

K2 MESLEKİ EĞİTİM EXIA PROJEMİZ

https://www.ex a-erasmusplus.eu/e p/

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklık başvurusu yapılarak
İtalya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen EX.I.A. adlı K2 Stratejik
Ortaklıklar projesi kapsamında öğrenme güçlükleri ve bunların tanılanması
konusunda AB ülkelerindeki uygulamalar incelenecektir.
K2 Projeleri K2 Okul eğitimi alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında
gerçekleştirilecek işbirliğini teşvik edecek ve bu işbirliğine bir kısım ölçütlere
göre katkı sağlayacak bir faaliyet türüdür.
Proje referans numaramız: 2015-1-IT01-KA202-004748
Projemizin hedeﬂeri Şunlardır:
Özel öğretimin cazibesini ve kalitesini artırmak
Öğrenme güçlüklerinin aşılmasında ve Disleksiya hastalığı ile mücadelede
genel araçların gelişim ve uygulamasını gerçekleştirmek
Karşılıklı öğrenmeyi kuvvetlendirmek
Proje 2 yıl (2015-2017) olup bu süre boyunca proje çalışmaları
müdürlüğümüzce yürütülecektir. Proje kapsamında ev sahipliğinin, yanı sıra
ziyaretler yapılacak ve iyi örneklerin paylaşımına yönelik online platformlar
oluşturulacaktır.

PROJE ORTAKLARIMIZ:

Organizasyon
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Assessorato Reg. Sicilia –DipartimentoIstruzione e Formazione
Professionale

Palermo - Italy

Università Degli Studi Di Modena EReggioEmilia

Modena - Italy

PROJEWEBSİTEMİZ:http://www.exia-erasmusplus.eu/
KırşehirMilliEğitimMüdürlüğütarafındanortaklıkbaşvurusuyapılarakİtalyaUlusalAjansı
tarafından kabul edilen EX.I.A. adlı K2 Stratejik Ortaklıklar projesi kapsamında öğrenme
güçlüklerivebunlarıntanılanmasıkonusundaABülkelerindekiuygulamalarincelenecektir.
K2ProjeleriK2Okuleğitimialanındafaaliyetgösterenkurumlararasındagerçekleştirilecek
işbirliğiniteşvikedecekvebuişbirliğinebirkısımölçütleregörekatkısağlayacakbirfaaliyet
türüdür.
Projereferansnumaramız:2015-1-IT01-KA202-004748
ProjemizinhedeﬂeriŞunlardır:
Özelöğretimincazibesinivekalitesiniartırmak
Öğrenme güçlüklerinin aşılmasında ve Disleksiya hastalığı ile mücadelede genel araçların
gelişimveuygulamasınıgerçekleştirmek
Karşılıklıöğrenmeyikuvvetlendirmek

Proje 2 yıl (2015-2017) olup bu süre boyunca proje çalışmaları müdürlüğümüzce
yürütülecektir. Proje kapsamında ev sahipliğinin, yanı sıra ziyaretler yapılacak ve iyi
örneklerinpaylaşımınayönelikonlineplatformlaroluşturulacaktır.


ÜNLÜDİSKLEKTİKLERDEN

Öğretmenim sersemin teki olduğumu söylüyor, babam da aptal
olduğumu düşünüyordu. Bense artık budalanın teki olduğuma karar
vermiştim.
Thomas Edison /Bilim adamı
Öğretmenlerim aklımın yavaş çalıştığını, asosyal olduğumu ve ölene
kadar aptal rüyalarımın peşinde sersemce savrulacağımı
söylüyorlardı.
Albert Einstein /Bilim adamı
Okuma güçlüğü çeken bir bilim adamını, bilimsel becerileri olmayan
bir okur-yazara tercih etmelisiniz.
Leonardo Da Vinci/Sanatcı-Bilim A.
Okul yıllarında kendimi oldukça bezgin ve cesaretim kırılmış
hissederdim. Kendini sınıftan tamamen dışlanmış veya yarışın en
sonunda hissetmek berbat bir duyguydu.
Winston Churchill/Devlet adamı
Ailedeki en yavaş kişi olduğumu düşünürdüm. Korkarım oldukça
haklıydım ve bu gerçeği kabul etmem gerekiyordu. Yazmak ve
hecelemek benim için kabustu. Yazdığım harﬂer asıllarından çok
farklı oluyordu. Okuma ve telaﬀuzum da felaket derecede kötüydü.
Agahta Christie/Yazar
Dikkatimi toplamak konusunda kendimi eğitmem gerekiyordu.
Daha iyisini yapabileceğimi ve aynı zamanda daha iyi
okuyabileceğimi herkese göstermekti dileğim.
Tom Cruise/Oyuncu
Okulda hep kötü notlar alırdım, C'ler, D'ler ve F'ler… Sonunda
okuldan kaçtım. Öğrendiğim her şeyi dinleyerek aklıma sokmam
gerekiyordu. Bu da beni çok zorluyordu. Karneme hep potansiyelimi
tam anlamıyla kullanamadığım notu düşülürdü…
Cher/Şarkıcı, Oyuncu

81 İLİN KÜLTÜRÜ
KIRŞEHİR'DE BULUŞTU
Kırşehir'de, "Çemberimde Gül Oya Projesi
Kırşeh r'de, "Çember mde Gül Oya Projes " kapsamında kaybolmaya yüz tutmuş yöresel
ürünler serg s açıldı.
Ah Evran Küll yes nde gerçekleşen programa Val m z Sayın Necat Şentürk'ün yanı sıra
Beled ye Başkan Vek l Emre Şah nc , l protokolü, da re müdürler , öğretmenler ve
öğrenc ler katıldı.
Programda konuşan
Şentürk, ulusal b r
'Çember mde Gül
kültürel değerlere
l n öğretmenler ve
var olan b rl k ve
pek şt rmey amaç

Val m z Sayın Necat
kültür projes olan
Oya' projes n n
sah p çıkmayı ve 81
öğrenc ler arasında
beraberl ğ
ed nd ğ n söyled .

Ah ler D yarı
Kırşeh r' n b rl kte ve
kardeşçe yaşama
kültürünün başkent
olduğunu bel rten
Val m z Sayın Necat
Şentürk, “Tar h,
kültür, m llî şuur,
kahramanlıklar, nanç
ve man b r m llet n
en öneml ve temel
değerler d r. B r
ağacı kökler nden
koparırsanız ağaç
kurur. B r m llet de
kültürel
değerler nden
ayırırsanız o m llet
st kbal n , st klal n
kaybetmeye
mahkûmdur. Onun
ç n, b z m en büyük
varlığımız kültürel ve tar hî zeng nl ğ m zd r. B z m kültürümüz 5 b n yıla dayanır ve g tt ğ
her yere meden yet, adalet, hürr yet, st klal götürür. Kültürümüzün olduğu her yerde barış,
saadet, huzur, kardeşl k vardır. Kırşeh r, b rl kte yaşama kültürünün anavatanıdır.
Anadolu'nun gerçek Horasanı Kırşeh r'd r. Çünkü, buradan Ah l k meden yet güneş doğmuş
ve k mparatorluğa altyapı olmuştur. 'Çember mde Gül Oya' projes le de ller m z n
kültürel zeng nl kler n tanıyacağız. Serg n n açılmasında emeğ geçen herkese teşekkür
ed yorum.” ded .
Konuşmalardan sonra Kırşeh r'e özgü türküler n söylend ğ , halk oyunları göster ler n n
sunulduğu program, Sayın Val m z ve beraber ndek protokol tarafından 81 l n kültürel
değerler n n yer aldığı serg n n açılması ve gez lmes le sona erd .

MIGRATION AND INTEGRATION
UN Women tarafından, Avrupa Birliği tarafından desteklenen, "STK'ların Bölgesel
Platformlarının Kuruluşu ve Güçlendirilmesine Destek" Programına Kırşehir Milli
Eğitim Müdürlü adına başvuru yapıldı. Program altı batı balkan ülkesi (Arnavutluk,
Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan) ve Türkiye'de
uygulanacaktır.
Projenin Ağustos 2017 – Ağustos 2018 arası uygulanması planlanmaktadır.
1.Başvuran : Kirsehir Provincial Directorship of National Education
2.ortak: KIR-ÇED
3.ortak:AHI EVRAN UNIVERSITESI http://en.ah evran.edu.tr/
Ahi Evran University Migration and Local Governments Application and Research
Center
4.ortak : IRIS – Istituto di Ricerca Internazionale per lo Sviluppo in İtaly
www.assoc az one r s. t
5.ortak : Ömer AYDIN Ortaokulu
Bu projenin temel amacı, genç kadın göçmenlerin toplumsal yaşantının her alanında
aktif bir rol almaya alışkanlık ve duyarlılığın temelini oluşturması için sivil toplum
bilinci sağlamak ve geliştirmektir. Böylece sivil toplum kuruluşlarının yapısı, işleyişi,
demokratik ve sosyal gelişimi, faaliyet alanları, gücü ve çalışma tarzı ve prosedürleri
ile ilgili yetkinlikler ve yeterlilikler kazanılmaya çalışılacaktır.
Hedef kitleniz Ortaöğretim okullarında okuyan ve bu çerçevede toplam 100 öğrenci
genç kadın göçmen yetiştirecek. Sivil Toplum Kuruluşlarımız, insanları eğitmek için
önde gelen kurum ve kuruluşlardan biridir.
Bu projede ortaöğretim kurumlarında okuyan 12-18 yaş aralığındaki genç kadın
göçmen öğrenciler hedef grup olarak seçilmiştir.
Proje Fikri Çıktıları şunlar olacaktır:
1. AB İyi Uygulamalarının Araştırılması ve Toplanması
2.Eğitim dersi
3.Eğitim Müfredatı
4. Geliştirilmiş ve Uyarlanmış Eğitim Malzemeleri
5. Yerel Bedenler ve Operatörler için Rehber 6. Açık Öğrenme Platformu
Projenin A dı
TO PR A Ğ IN TEM PO SU .... "G ök M avi, Toprak Y eşil"
Projenin Toplam Bütçesi
200.00 0 TL

KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ERASMUS K1-2017 OKUL PROJELERI
BAŞVURULARI
Î ĦĮ I
CUMHURİYET ORTAOKULU

ĘĖ I HĦ
Drama Techniques For Creative Teaching

01.
02

Ict And Web 2.0 Tools In Educatıon
KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

03.

AKPINAR ILÇE MILLI
EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ

04.

Anaokullularinda Sanat Atölyesi
0-6 Yaş Çocuk Eğitiminde Montessori Metodu

ÖZEL BIL ANAOKULU
05.

AHİEVRAN ANADOLU
LİSESİ

06.
PROF.DR İLHAN KILIÇÖZLÜ FEN LISESI
07

Interactive Ict Flipped And Cooperative
Learning
New Approaches In Teaching
Student-Centred Classroom:
Ekolojik Okul Bahçeleri

BOZTEPE İLÇE MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ
08

NAMIK KEMAL İLKOKULU

Act And Inspire To Environmental Protection: The Dual Role Of
Educators

09

HUSNU M. OZYEGIN ILKOKULU

Kendimi Keşfediyorum

10

VAHİDE HUSEYİN KARAHAN EĞİTİM
UYG.MERKEZİ

Support For Children With Special Educational Needs

11

ÖMER AYDIN ORTAOKULU

Yaratıcılık Ve Kültürlerarasılık - Sınıf Içinde Kültürlerarası
Öğrenm

12

AŞIKPAŞA İMAM HATİP ORTAOKULU

Development Through Drama (Drama Yolu Ile Gelişim)

13

MERKEZ IMAM HATIP ORTAOKULU

AVRUPA'DA DİN EĞİTİMİ

14

23 NISAN ORTAOOKULU

Ölçme Ve Değerlendirmede Farklı Yaklaşımlar

15

Yesilyurt Mustafa Bozkurt Ortaokulu

Educimm (Education & Immigration)

16

SEHIT RAMAZAN DONAT ORTAOKULU

Öğretmek İçin Yeni Bir Şeyler Yap

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
Alternatif Yenilikçi Yaklaşım-Farklılaştırılmış Sınıf Eğitimi

17
18

Akpinar Ortaokulu

BİZ DE VARIZ

19

Vali Mithat Saylam Ortaokulu

Bilişim, İnovasyon Ve Kodlama-Robotik

KIZILDAG YENIYAPAN
SEHIT MUZAFFER
KILICASLAN ILKOKULU

İlkokullarda Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi
Ve Destek Eğitimi

20
21

Fark Yaratabilmek İçin Farklı Düşün
Cacabey Ortaokulu

22

Özel Öğretimde yenilikçi ilke ve metodlar
Asikpasa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

ERASMUSK2-2017OKULPROJELERIBAŞVURULARI
Proje adı

Başvuru Sahibi

ortaklar

-İTALY
1. ACTIVE RIGHTS FOR AN INCLUSIVE EUROPE

–MK
AHI EVRAN ANADOLU LISESI
RO
-GR
.LATVİA

2 THE INTERSECTİON OF SCİENCE AND ART

Spain
Italy
YÜCEER OO-KIRŞEHİR
Bulgaria
Romania

"Italy
3.FIGHT AGAINST OBESITY AT SCHOOLS
CACABEY ORTAOKULU

Romania
"Bulgaria
Spain
United Kingdom

YUSUF DEMIR BILIM VE SANAT
MERKEZI
4.SCIENCE EDUCATION INNOVATION AND
AWARENESS

Latvia-Italy-PortugalRomania
Greece

5. LEARNING THROUGH LANDSCAPE

6.EXCHANGE IT

-KIRSEHIR MERKEZ CUMHURIYET
ORTAOKULU

( İtaly-Romania-EspanaTurkey-Cyprus-Greece )

KIRŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Turkey-İtaly

7. KIRŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Integrating Ict And New
Technologies İnto Teaching And
Education

Germany- Turkey- PolandItaly

8. KIRŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Story Tool and Open Resource for
Young Learners

Germany- Turkey- PolandItaly

Harama bakma, haram yeme, haram içme.
Doğru, sabırlı, dayanıklı ol.
Yalan söyleme.
Büyüklerden önce söze başlama.
Kimseyi kandırma.
Kanaatkar ol.
Dünya malına tamah etme.
Yanlış ölçme, eksik tartma.
Kuvvetli ve üstün durumdayken affetmesini,
hiddetliyken yumuşak davranmasını bil.
Kendin muhtaçken bile başkalarına verecek kadar cömert ol.

Ahi Evran Veli

EĞİTİM
KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

‘’BAȘARININ DEĞİȘMEZ ADRESİ’’

KIRȘEHİR

