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‘’BAŞARININ DEĞİŞMEZ ADRESİ’’
KIRŞEHİR

“GÖZÜNDEN ANLARIM PROJESİ”

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 “Gözünden Anlarım” isimli proje de KOP
başkanlığı tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur. Proje kapsamında madde bağımlılığının erken
tespit edilebilmesi amacı ile il merkezinden 139, Kaman’dan 38, Mucur’dan 81, Çiçekdağı’ndan 49 öğretmenlerimize eğitim verildi. Yine il merkezinden 415,Kaman’dan 202, Mucur’dan 120 olmak üzere toplam
737 öğrencimize uzmanlar tarafından eğitimler verildi.

Projede 9. Sınıf öğrencileri arasında, sigara içen anne-babasına yönelik mektup yarışması düzenlendi. Bu
yarışma kapsamında yazılan 48 mektup, kurulan komisyon tarafından değerlendirildi. En iyi mektup yazan
5 kız ve 5 erkek öğrenci ödüle layık görülerek bisiklet hediye edildi.
Yine madde bağımlılığının önlenmesi ve öğrencilerimizin spora yönlendirilebilmesi amacı ile 2017-2018
yıllarında bireysel spor dallarında ulusal ve uluslararası derece yapan 33 öğrencimize eşofman takımı ve
spor ayakkabı hediye edildi.

Projenin halkımız tarafından bilinirliğini sağlamak ve proje konumuz hakkında kamuoyuna bilgi sunmak
amacı ile şehrimizin en merkezi yerine çadır kurup stand açtık ve tüm gün boyunca tanıtım faaliyeti yaptık. Bu faaliyet kapsamında “madde bağımlılığını erken anlama” temalı 1500 adet broşür bastırıp şehir
merkezinde dağıtık.

Projemiz kapsamında liselerden seçtiğimiz kız ve erkek öğrencilerle Konya iline ve Nevşehir iline geziler
düzenledik. Akademik olarak başarılı olan ve sigara alışkanlığı olmayan öğrencilerle yapılan gezilerde
bölgenin tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edildi.

7 Okulumuzun TANAP Projesi (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru
Hattı Projesi) Kabul Edildi.

TANAP Boru Hattı güzergâhı üzerinde yer alan Kırşehir, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt,
Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat ve Kırıkkale olmak üzere toplam 11 il için açılan I. Hibe Çağrısına
başvurular 21 Şubat 2017 tarihinde başlayıp 20 Nisan 2017 tarihinde sona ermiştir. 11 ilde yapılan Bilgilendirme Toplantıları’na toplam 1765 kişi veya kurum katılım göstermiştir.
Bu kapsamda; Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi tarafından yapılan proje destek çalışmaları ile proje başvurusu yapan okullarımızdan 7 okulumuzun proje kabul edilmiştir. Projelerin toplam
bütçesi 722.271,60 TL dir. Projesi kabul edilen okullarımıza teşekkür ederiz.
OKUL

KONU

BÜTÇE

Acı Ortaokulu

Okul ihtiyaçlarının giderilmesi

122.000,00 TL

Kızıldağ Yeniyapan Ş.M.K. Ortaokulu

Okulumuz kalorifer kazanına otomatik
yükleyici (stoker) sisteme sahip bir kazan
ile değiştirilerek yenilenmesi

22.500,00 TL

Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Medya ve sinema sektöründe bulunması
gereken okulumuzda görsel tasarım ve
canlandırma kurgu yapılabilecek kurgu
atölyesi oluşturulacaktır. 16 adet yüksek
teknolojili bilgisayar ve donanımları satın
alınacaktır.

123.000,00 TL

Fatma Muzaffer Mermer Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık Alanına
Baskı Makineleri alınarak kurulacak baskı
atölyesi ile öğrencilerin baskı alanında
piyasaya uygun olarak yetiştirilecektir.

174.403,00 TL

Kırşehir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Okulumuza alınacak CNC ROUTER makinesi ile öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve
Kırşehir’in sanayisinde bu sektörde eğitim
ihtiyacı olan mobilya, mermer, makine,
metal firma çalışanlarına “CNC ROUTER
Makinesi Kullanma Ve Programlama Eğitimi” vererek özel beceri gerektiren CNC
ROUTER kullanımını sağlamak ve yaygınlaştırmak.

120.000,00 TL

Kaman Bilim ve Sanat Merkezi

“STEM” Türkiye’de henüz sayılı çalışma gruplarının hedef ve amaçları iken,
Amerika’da bu projenin ülke için önemli
olduğuna inanan devlet 2012 yılında STEM
eğitimi konusunda öğretmen yetiştirmek
amaçlı bir bütçe ayırmıştır. STEM Science
(Fen), Technology (Teknoloji), Engineering
(Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.
İşte bu proje ile merkezimizde TANAP
destekli bir atölye kurulacaktır.

104.000,00 TL

TOKİ Kırşehir Mesleki Ve Teknik Anadolu
Lisesi

Okulumuza kurulacak önbüro atölyesi
ile Kırşehir de önbüro alanında kalifiye
eleman yetiştirmek ve bölgenin geleceği olan Termal Konaklama işletmelerine
hem okulumuzda hem Protokol yaptığımız
işletmelerde hem de Kırşehir Halk Eğitim
Merkezinde gerek örgün gerekse yaygın
eğitim faaliyetleriyle sektörün ihtiyacını
karşılamak

56.368,00 TL

İL DANIŞMA KOMİSYONU
Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Orhan Erdem’in katılımıyla gerçekleşen İl danışma Kurulu toplantısı 16 Mart 2018 Cuma günü Saat 10.00 da Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapıldı.
Valimiz Sayın Necati Şentürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Orhan Erdem, Milletvekillerimiz Sayın Mikail Arslan, Sayın Salih Çetinkaya ve Belediye Başkanımız
Sayın Yaşar Bahçeci’nin katılımlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün eğitim ve öğretim alanından yapmış olduğu çalışmalar ve projelerde paydaş olan kurum müdürleri katıldı.
Gerçekleşen toplantının amacı; İl Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 24.maddesine dayalı olarak
oluşturulan Eğitim Öğretimde yıllardır gösterdiği üstün başarılarıyla ‘’Marka Şehir’’ olduğu tescillenen
ilimizin bu başarısını sürdürmesine, toplumumuzun beklentilerine daha güzel karşılık vermeye dönük olarak en değerli varlıklarımız olan öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda, sorunsuz eğitim öğretim hizmeti
almalarına katkı sağlayacağı muhakkak olan; Eğitim Öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde
karşılaşılan sorunlar hakkında milli eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda çözüm önerileri
hazırlamak, eğitim öğretim hizmetlerinin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirilmesine esas
olacak ilke ve yöntem önerilerinde bulunmaktır.
İl Milli Eğitim Müdürümüz Şevket Karadeniz’in, İlimizin Eğitim Öğretim durumu hakkında yaptığı genel
sunumu ile başlayan toplantı, katılımcılar arasında yapılan fikir alış verişi ile devam ettti.
İl Danışma Kurulu toplantısının ardından, Valimiz Necati Şentürk Başkanlığındaki heyet, Abdulkadir Özcan Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne geçti. okulda incelemelerde bulunduktan sonra
Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ziyaret edildi. Burada sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden
Bakan Yardımcımız Sayın Orhan Erdem, okul ziyaretinden sonra Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür
Sanat Merkezi toplantı salonunda yapılan toplantıya geçti.
Gerçekleşen toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, ilçe Milli Eğitim Müdürleri, İlimiz Merkez
ve Merkeze bağlı Okul Müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.
Toplantıda; Kırşehir’in eğitim kalitesinin diğer illere de örnek olması gerektiğini belirten Bakan
Yardımcımız Orhan Erdem, “Kırşehir, eğitimde geldiği nokta açısından geleceğimize daha umutla bakmamızı sağlayan bir kent. İlimizdeki yetkililerin eğitim konusuna verdiği değer de ortadadır. Bu birlik
ve beraberlik her zaman eğitimde başarıyı getirecektir. Eğitimde daha iyi noktalara nasıl geliriz, varsa
sorunları tespit edip bu sorunlara hangi çözümleri üretebiliriz, bugünkü toplantıda bunları ele aldık.
İlimizde okur-yazar oranı da iyi durumda. Ayrıca, ülke ekonomisinin gelişmesi ve üretimde nitelikli ara
eleman yetiştirmek için de iyi bir eğitim şarttır.” dedi.
Toplantıdan sonra Müdürlüğümüz binasını ziyaret ederek incelemelerde bulunarak bina hakkında
İl Müdürümüz Şevket Karadeniz’den bilgiler aldı.

“ULUSAL GÖÇMEN ÇALIŞTAYI”
Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ahi Evran Üniversitesi ve Kırşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa Ulusal Göçmen Eğitimi Çalıştayı düzenlendi. 26 Nisan 2018 tarihinde Neşet Ertaş Sanat
Merkezinde açılış programı gerçekleştirilen çalıştaya Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya,
İl Göç İdaresi Müdürü Osman Demir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Muhammed Karakaya,
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Göç ve Acil Durum Eğitim Daire Başkanlığı Şefi Ümit Doğan,
akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Eğitim
Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Şimşek, çalıştayın düzenlenme amacını anlattı. Hayat boyu
öğrenmenin önemine vurgu yapan Şimşek, çalıştayda göçmen öğrencilerin eğitimlerinin ele alınacağını
söyledi. Çalıştayda tartışılacak iki konu olduğunu açıklayan Şimşek konuşmasına şu şekilde devam etti:
“Çalıştay boyunca göçmen öğrencilerin durumunu tartışacağız. Ayrıca bu çalıştay göçmen öğrencilerin
daha iyi eğitim almasına da katkı sağlayacak. Göçmen öğrenci konusunun değişik boyutları ve sorunları
var. Bu çalıştayı önemsiyoruz. Kendim de iki yıl başka bir ülkede göçmen öğrenci olarak bulundum. Bizim
kültürümüzde kapsama ve kucaklama esastır. Birçok ülkenin insanı bize sığındı. Onlara kucak açtık. Misafirperver bir millet olduğumuz için bize sığındılar. Ev sahipliği, tarihin bize yüklediği bir misyondur.”
Göçmen öğrenci konusuna istatistiksel verilerle açıklama getiren Doç. Dr. Hüseyin Şimşek, Türkiye’de
ilkokul ve ortaöğretim düzeyinde 800 bin, üniversite düzeyinde ise 120 bin kayıtlı öğrenci bulunduğunu
anlattı. Türkiye’de 400 bin öğrencinin ise okula kayıt yaptırmadığını ifade eden Şimşek, bu konuya katkı
sağlayacak bir çalıştayın sevindirici olduğunu sözlerine ekledi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından da
güvenlik boyutu ile ilgili görüşlerin aktarılacağını belirten Doç. Dr. Hüseyin Şimşek, çalıştayın kısa vadede göçmen eğitimi sorunlarını aşması, uzun vadede ise ülkemiz yararına olması temennisinde bulunarak
sözlerine son verdi
Muhammed Karakaya: “Göçmenler Kırşehir’i Tercih Ediyor Çünkü Halk Onları Bağrına Basıyor”
Doç. Dr. Hüseyin Şimşek’in ardından bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Muhammed Karakaya, saf ve temiz yüreği olan Anadolu’da, Yunus Emre, Aşık Paşa ve Neşet Ertaş’ın baba
ocağında katılımcıları ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek konuşmasına başladı. Göçmenlerin
Kırşehir’i tercih ettiğini bunun da sebebinin halkın göçmenleri bağrına basması olduğunu belirten Karakaya, 1318 göçmene eğitim verildiğini ve göçmen öğrencilerin kendilerine emanet olduğunu, onları diğer
öğrencilerden ayırmadıklarını belirtti.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün de yakından takip ettiği çalıştayda bir konuşma yapan Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Göç ve Acil Durum Eğitim Daire Başkanlığı Şefi Ümit Doğan, Türkiye’de
genel olarak 3 milyon 572 bin göçmen olduğunu söyledi. Bu konuda en büyük yükü Milli Eğitim Bakanlığının üstlendiğini belirten Doğan, 300 bine yakın eğitim almamış göçmen olduğunu kaydetti. Afrin’de de
160 bin öğrenciye eğitim verdiklerini anlatan Doğan, 300 bine yakın Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü
belirterek amaçlarının kendilerine emanet edilen öğrencileri vatana ve millete hayırlı bireyler olarak
yetiştirmek olduğunu ifade etti. Suriye’ye gidildiğinde artık oradaki vatandaşların gelenleri Türkçe konuşarak karşılayacağını belirten Doğan, “Artık Türkçe bilmeyenler ikinci sınıf vatandaş olacak.” dedi.
Balkanlarda da Türkçe eğitimi verdiklerini dile getiren Doğan, aile ve anne eğitimi verdiklerini de sözlerine ekledi. Bu çalıştayın önemli fikirlerle yollarını açacağını belirten Ümit Doğan, Başbakanlık aracılığı
ile çalıştay bildirilerini ve sonuçlarını yayınlatacaklarını anlatarak sözlerine son verdi.

Göçmen Çalıştayı Sonuç Bildirgesi;

Eğitim Politikası
•
Göçmen eğitimi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde sorumlu bir birim oluşturulmalıdır.
Bakanlık göçmen eğitimi politikasını uygulamalardan elde edilen sonuçlar dikkate alınarak yeni
•
düzenlemeler yapılmalıdır.
•
Göçmen eğitiminde uyum ve entegrasyon temelli bir anlayış benimsenmelidir.
•
Göçmen eğitiminde kapsayıcılığın her eğitim kademesinde temel ilke olarak benimsenmelidir.
•
Göçmenlerin eğitimi konusunda istişari bir mekanizma kurulmalıdır.
•
Göçmen eğitimine yönelik oryantasyon programı gereklidir.
•
Eğitim politikası düşünülürken genel sosyal ve ekonomik politikalar da göz önünde bulundurulmalıdır.
●
Halk eğitim merkezleri ailelerin kültürel uyumu için çok önemlidir. Bu yüzden Halk Eğitim Merkezlerinin daha etkin bir yaygın eğitim verebilmesi için öğretmen ve materyal desteği yapılmalıdır.

Nasıl Bir Eğitim?

•
Türkiye’nin gelecekteki sığınmacı akınlarında bunlarla nasıl baş edebileceğine dair uygulanabilir
bir eğitsel model önerisinin geliştirilmesi kaçınılmazdır.
•
MEB, 2015-2019 Stratejik Planında da Türkiye’deki sığınmacıların eğitimleri hususunu ele almış
ve bu kapsamda sığınmacı öğrencilerin eğitim sistemine uyumlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacağı belirtilmiştir. Mülteciler, geçici koruma altındaki yabancılar veya vatansız olarak yurdumuzda
bulunanların da bulundukları sürece eğitim görmelerini sağlamak üzere bu öğrencilerin eğitim sistemine
entegrasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacağı belirtilmiştir. Sığınmacılara yönelik eğitim
politikaları; Geçici Eğitim Merkezleri (Barınma Merkezlerinde ve Barınma Merkezleri dışında), Devlet
Okulları, Suriyelilerin Açtığı Özel Okullar, Meslek Edindirme Çalışmaları, Kurslar, Projeler, Yetimhaneler, Yükseköğrenimde sığınmacılara yönelik gerçekleştirilen politikalardan oluşmaktadır.
•
Dil ve alfabe farklılıkları, fiziki imkânların yetersizliği, nitelikli insan kaynakları konusunda yaşanan sıkıntılar, kayıtlı ve sağlıklı veri elde etmedeki zorluklar, sürecin dinamik olması ve nitelik ve nicelik
olarak sürekli değişim arz etmesi gibi faktörler göçmenlerin eğitimi konusunda yaşanan temel zorluklar
olarak ifade edilmektedir.
Eğitim hizmetleri içerisinde göçmenlere yönelik geniş yelpazeli bir hizmet ağı planlanmalıdır. Dil
•
öğretimi, kariyer danışmanlığı, meslek eğitimi, sosyal izolasyon duygusunu azaltmak için sosyal etkinlikler, yardımcı meslek elemanlarının yetiştirilmesi, çevirmenlik hizmetleri, danışmanlık hizmetleri ve halk
eğitimi programları gibi çoklu hizmet ağlarının planlanmasına ihtiyaç vardır.

•
Göçmenlerin ülkemizdeki sayı ve çeşitliliği giderek artmaktadır. Göçmenler içindeki bu çeşitlilik eğitsel faaliyetlerin de çeşitli ve esnek olmasını gerekli kılmaktadır. Bu yüzden göçmenlere
uygulanacak olan eğitim modeli farklı yapı ve boyutlarda olmalıdır. Göçmenlerin eğitiminde dünyadaki
örnekler de göz önünde bulundurularak, meslek eğitimi, dil eğitimi, kültürel uyum eğitimi, psikolojik
iyileştirme ve aile destek eğitimleri öne çıkartılmalıdır.
•
Göçmenlerin eğitiminde ilk uygulanması gereken kültürel uyum eğitimidir. Çünkü göçmen davranışlarını araştıran çalışmalarda kültürel şok, yabancılaşma, uyum sorunu ve duygusal boşluk gibi
problemlerin göçmenler arasında çok fazla yaşandığı görülmektedir. Dolayısıyla göçmenlerin eğitiminde birinci basamak kültürel uyum eğitimi olmalıdır. Bu eğitimin içerisinde; ülke ve şehir tanıtımı,
hizmet birimleri, tabi olunan hak ve sorumluluklar, ilgili kurum ve kuruluşlar, toplum yapısı, kültürel
değerler gibi uyum sorunun aşacak bilgi ve beceri temelli rehberlik faaliyetleri yer almalıdır.
•
Göçmen çocukların eğitimi “beceri temelli” olmalıdır. Eğitim faaliyetleri teorik yapı ile birlikte uygulamalı bir anlayışla şekillendirilmelidir.
•
Göçmenlerin eğitiminde çocukların düzeyini belirlemek çok önemlidir. Akran eğitiminin önemli
olduğu beceri temelli bir eğitim modelinde çocuklarının seviyeleri eşit olmalıdır. Bu konuyla ilgili bir
“süzgeç” görevini görecek komisyon oluşturulmalıdır. Bu komisyon öğrencilerin seçiminde ve düzeylerinin belirlenmesinde kritik bir role sahiptir. Komisyonda Türkçe Eğitimcisi, rehberlik ve psikolojik
danışman, çocuk gelişimcisi gibi uzmanlar yer almalıdır. Öğrenciler bu ilk merciden geçtikten sonra
seviye ve ilgilerine göre gideceği okul türü belirlenmelidir.
•
Karma eğitim modeli benimsenmeli. Hızlı bir Türkçe eğitiminin ardından karma eğitim modeline geçilmelidir.
● Göçmen öğrencilerin olduğu bölgede tekli eğitim sisteminden ısrar edilmemelidir.

Eğitim Müfredatı

•
Eğitim süreçlerinde kullanılacak uygun öğretim programları ve materyallerinin yetersizliği
önemli bir sorundur. Geçici eğitim merkezlerinde uygulamada birlik sağlanabilmesi amacıyla Temel
Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından özel olarak belirlenmiş ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca
onaylanmış haftalık ders çizelgeleri uygulanmaktadır. MEB, merkezi Türkiye’de bulunan Suriye Geçici Hükümeti Eğitim Bakanlığı’yla işbirliği içinde geçici eğitim merkezlerinde uygulanacak olan öğretim programları geliştirmiştir. Bu kapsamda, kampların hem içinde hem dışında faaliyet gösterecek
olan geçici eğitim merkezlerinde, Suriye müfredatına bağlı kalarak ilk ve orta dereceli okullarda
Arapça eğitim verilmek üzere öğretim programları ve ders kitapları basımı ve dağıtımı yapılmıştır.
Bu uygulama sadece Türkiye’de 19 ilde açılmış bulunan geçici eğitim Merkezlerindeki Suriyelileri
kapsamakta, diğer göçmen öğrencileri kapsamamaktadır. Benzer şekilde, göçmen öğrencilere yönelik
de öğretim programları alan uzmanları tarafından hazırlanmalıdır.
•
Devlet okullarındaki öğretim programlarının yeniden gözden geçirilerek, tüm göçmenleri içine
alacak daha kapsamlı ve çoğulcu bir öğretim programına ihtiyaç olduğu görülmektedir.
● MEB, ilgili sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve uzmanlar tarafından göçmen öğrencilere
sunulan öğretim programları ve ders kitapları yeniden gözden geçirilmelidir. Mevcut öğretim programlarına çok kültürlü eğitim ilkelerini yansıtan içerik ve etkinlikler konulmalıdır
Eğitime Erişim
•
Göçmenlerin eğitimi konusu, günümüzdeki eğitim sorunlarının başında gelmektedir. Bu konuda gerekli önlemler alınmaz ise eğitimden uzun süre uzak kalmış ve hala eğitime erişim noktasında
sıkıntılar yaşayan göçmen öğrenciler, kayıp kuşak olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Eğitim, göçmen
çocuklar için etkili bir koruma yöntemidir. Eğitim imkânından mahrum kalan çocuklar yaşadıkları
toplumlar için büyük tehditler oluşturabilir.

•
Kampların dışında yaşayan göçmenlerin nicelik ve niteliklerine ilişkin yeterli istatistiki bilgilerin
olmaması, diğer konularda olduğu gibi eğitim konusunda da çözülmesi güç problemlere yol açmaktadır.
Günümüzde kamp dışındaki göçmen çocukların eğitim sorunun çözümünde fazla bir gelişme olmadığı dikkat çekmektedir. Türkiye, tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler gereğince göçmenler dâhil ülkesindeki
tüm çocuklara eğitim verme konusunda sorumludur.
•
Göçmen çocukların eğitime erişememesinin en önemli sebebi ailelerin tutumu olarak görülebilir.
Sosyo-ekonomik durumu iyi olmayan, zor şartlar altında yaşayan aileler eğitim çağındaki erkek çocukları
okula göndermek yerine çalıştırmayı, kız çocuklarını ise erken yaşta evlendirmeyi tercih etmektedir. Bu
da okul çağındaki çok sayıda öğrencinin eğitim hakkının elinden alındığını göstermektedir. Ayrıca ailelerin bu anlayışı, okula devam konusunda ciddi problemlere neden olmaktadır. Okul imkânlarının ve kapasitelerinin zaten kısıtlı olduğu illerimizde, öğrencilerin okula kayıt yapıp devam etmemeleri, diğer çocukların da eğitime erişimini engellemektedir. Bu konuda, okullarda takip sisteminin zor olması, ailelerle
iletişime geçmekte zorluklar yaşanması ve gerekli yönlendirmelerin yapılamaması büyük bir sorun olarak
karşımızda durmaktadır. MEB tarafından uygulanan Yabancı Öğrenci Bilgi işletim Sistemi Otomasyonu
(YÖBİS) üzerinden yürütülen işlemler ile göçmen öğrencilere ilişkin kayıtlar tutulmaktadır. Fakat okul
yöneticilerinin belirttiği üzere bu sistemin sağlıklı olarak yürütülemediği anlaşılmaktadır.
•
Eğitime erişim konusunda STK ve kamu kurumlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. Özellikle
göçmen öğrencilerin adres ve iletişim bilgileri okul yönetimiyle paylaşılmalı ve sürekli güncellenmelidir.
Eğitime erişim konusunda taşımalı eğitim sistemi de gündeme gelmektedir. Sadece göçmenlerin okuduğu
okullara öğrencilerin taşınması oldukça önemlidir. Ayrıca Barınma Merkezleri dışında eğitime erişememiş
çocuklar için geçici eğitim merkezlerine ulaşım/servis hizmetleri sağlanmalıdır. Eğitim konusunda faaliyet gösteren kamu kurumları ile STK’lar arasındaki koordinasyon eksikliği, bazı bölgelerdeki göçmenler
için uygulanan eğitim hizmetlerinin başka bölgelerdeki göçmenlere ulaştırılamamasına neden olmaktadır.
Eğitim faaliyetlerinin düzenli olması ve öğrencilerin devamlılığının sağlanması için kurumlar arasındaki
koordinasyonun daha yeterli düzeyde olması gerekmektedir.
•
Eğitimine devam etmeyen göçmen çocukların okula gitmeme nedenleri akademik düzeyde araştırılmalıdır. Bu konuda göçmen öğrenciler ve aileleri için rehberlik ve danışma hizmetleri ve bu hizmetleri
verecek olan uzmanların sayısının artırılması da önemlidir. Gelişmiş ülkelerinde mülteci ve sığınmacı
hareketler sosyoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, çalıma ekonomisi, hukuk, iktisat ve eğitim gibi
birçok bilim alanında çalışılan konuların başında gelmektedir. Bu doğrultuda göçmen öğrencilerin sorunlarının ve beklentilerinin yapılacak kapsamlı araştırmaların verilerine dayandırılarak tanımlanması ve
değerlendirilmesi, göç politikalarının şekillenmesinde oldukça önemlidir.
Göçmenlerin eğitimleri boyunca uyum süreci eğer başarılı olabilirse, uzun vadede toplumsal zen•
ginlik ve çok kültürlü yapının gelişmesine katkı sağlanabilir.
● Uzun süre eğitim dışında kalmış çocuklar için telafi mekanizmaları oluşturmalıdır. Süreç içerisinde
telafi kursları planlanmalıdır.

Göçmen Öğrencilerin Gideceği Okul Türü

•
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 2014 yılında yayımladığı 2014/21 sayılı
Genelge, Türkiye’de bulunan sığınmacılara sunulacak eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemleri
ortaya koyan iç hukuk düzenlemesidir. Genelgeye göre, sığınmacı öğrenciler için Geçici Eğitim Merkezi
adıyla, Milli Eğitim Bakanlığı okul örgütlenmesi esas alınarak, 4+4+4 şeklinde okul ihdas edilmiştir. Okula erişimi sağlanan öğrenciler genelde bu okullarda eğitim öğrenim görmektedir. Bunların yanında eğer
veliler isterlerse, çocuklarını Türk okullarına da gönderebilmektedir. Göçmen çocukların gideceği okul
türü illerde kurulacak olan komisyonlar tarafından belirlenmeli. Komisyonlar, öğrencileri çoklu bir bakış
açısıyla değerlendirerek hangi okul türüne gideceğine karar vermelidir. Burada tüm öğrencilerin “kültürel uyum eğitimi” programlarına katılmaları zorunlu tutulmalıdır.

•
Göçmenler, Halk Eğitim Merkezleri tarafından sunulan dil kursları ile beceri, hobi ve mesleki
kurslara ücretsiz olarak katılabilmektedir. Halk Eğitim Merkezleri tarafından sunulan kurslara kayıt
yaptırmak için geçici koruma kimlik belgesi gerekmektedir. Bu konuda Halk Eğitim Merkezleri vereceği kursları belirleyebilir ve gelen taleplere göre yeni kurslar açabilir. Bu konuyla ilgili olarak Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçici koruma altındaki kişilerin İŞKUR tarafından sunulan beceri eğitimi
programlarına katılabileceğini belirtmiştir. Eğitim kurumları göçmenlerin yönlendirilmesinde görevler
üstlenerek İŞKUR gibi diğer kurumlara da destek olabilir.
•
Göçmen öğrencilerin bulunduğu okullarda eğitim öğretim materyallerinde ve özellikle teknolojik
malzemeler konusunda (ör. Projeksiyon aleti, görsel araç ve gereç) eksiklikler bulunmaktadır. Bu konuda sivil toplum kuruluşları veya kamu kurumları bir kampanya kapsamında sürece dâhil edilerek, gerekli
malzemelerin temin edilmesi sağlanabilir. Göçmen eğitimine yönelik öğretim materyalleri uygulamadaki
öğretmenlerle birlikte tasarlanarak okullara gönderilmelidir. EBA’ya bununla ilgili ders içerikleri eklenmelidir. Ders içerikleri inanç hassasiyetleri gözetilerek hazırlanmalıdır.
Öğretim Yaklaşımı
•
Eğitim hizmetleri için fiziksel alt yapı problemleri de önemli bir sorun alanı olarak görülmektedir.
Elverişli bina, yeterli düzeyde sınıf, sıra, temini konusunda ciddi güçlükler yaşanmaktadır.
● Geçici Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören sığınmacı öğrencilerin her sınıf seviyesi için haftalık
ders çizelgesinde belirlenen Türkçe derslerinde yerel imkân ve bağlantılarla Yunus Emre Enstitüsü ve
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığından Türkçe ders kitapları temin edilmeye çalışılmaktadır. Bu yöntem, devlet okullarında okuyan göçmenlerin eğitimi için de kullanılabilir.
İzleme ve Değerlendirme
•
Göçmen öğrencilerin eğitim süreçlerini takip eden, denetleyen ve çözüm üreten bir kurumsal yapıya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yapı MEB bünyesinde oluşturulmalı ve göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı
illerde de alt birimleri olmalıdır.
•
MEB tarafından göçmenlerin eğitimine yönelik etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulmalı ve bu mekanizmadan elde edilen verileri kamuoyuna periyodik olarak sunmalıdır.
•
Beceri temelli olarak öngörülen göçmenlerin eğitimi, teorik ve standart sınavların yanı sıra uygulamaya dönük ve esnek bir sistemle ölçülüp değerlendirilmelidir.
•
Öğrenciler ve aileleri için rehberlik ve danışma hizmetlerinin artırılması önemlidir.
•
Türk eğitim sistemine ilişkin öğrenciye dönük genel bazı bilgilerin yer aldığı “Veli Rehberi” farklı
dillerde yazılarak, MEB tarafından illere dağıtılmalıdır. Okullarda iletişime geçilen velilere bu rehberler
ulaştırılmalıdır. Bu sayede veli-okul işbirliğinin daha sağlıklı kurulması sağlanabilir.
Göçmen öğrencilerin olduğu okullarda ve diğer tüm eğitim kurumlarında farkındalık eğitimleri
•
verilmeli; ön yargı, hoşgörüsüzlük ve çatışmaların önlenmesi için toplumunun diğer kesimlerinin de bu
sürece katılması sağlanmalıdır.
•
Türkiye’deki göçmenlerin eğitim alanında resmi kurumlar tarafından yapılan faaliyetlerle ilgili en
çok dikkat çeken eksiklik, kamuoyunun aydınlatılmamasıdır. Bu konuda eğitim kurumlarına önemli görevler düşmektedir. Toplumdaki yanlış söylenti ve dedikoduların önüne gerçek bilgilendirmelerle geçilebilir.
● Türkiye’deki göçmenlere ilişkin daha fazla bilimsel araştırmanın yapılması teşvik edilmelidir. Özellikle üniversitelerde göçmenlerin uyumu, sosyal entegrasyon, dil problemi, algı ve davranışlar, sosyal dışlanma gerekçeleri, kurumlar arası koordinasyon, yabancılaşma, okul devamsızlığı, veli-okul iletişimi, sınıf
iklimi, farklı öğretim yöntemleri gibi birçok konuda araştırma ve projeler desteklenmelidir. İyi uygulama
örnekleri yaygınlaştırılmalıdır.

Öğretmen Yetiştirme

•
Öğretmen ve diğer eğitim personelinin göçmenler gibi heterojen gruplara dönük eğitimin nasıl
yapılacağı konusundaki bilgi ve deneyim eksiklikleri bulunmaktadır. Türkçe eğitim verecek öğretmen ve
öğretim materyalleri sorunu ortaya çıkmıştır. Türkiye’deki Suriyeliler arasında ne kadar öğretmen ve/
veya akademisyen olduğu bilinmemektedir. Bundan dolayı, çok farklı mesleki alanlardan kişiler öğretmenlik yapmaktadır.
•
Öğretmen sıkıntısı, ilk olarak göçmenler içindeki öğretmen ve akademisyenlerin tespit edilerek,
bu öğretmenlerin kendi alanlarında çalışma imkânları verilmesi ile çözülebilir.
•
Göçmenlere Türkçe öğretecek öğretmenlerin, yabancılara Türkçe eğitimi konusunda uzmanlaşmış
kurum ve kuruluşlar (Yunus Emre Enstitüsü, TÖMER vb.) tarafından desteklenmesi önem arz etmektedir. Bu öğretmenlere yönelik gerekli eğitim desteği sunulmalıdır. Üniversiteler bünyesindeki TÖMER gibi
kurumların nu konuya daha fazla ağırlık göstermesi gerekmektedir. Bu konuda farklı eğitim modelleri
denenmeli ve çok farklı özelliklerde öğretim materyalleri hazırlanıp kullanılmalıdır.
•
Genel bir farkındalık oluşturması açısından MEB, göçmen çocukların eğitimine erişim ve devamlarını sağlayan okul yöneticisi ve öğretmenleri her yıl ödüllendirmelidir. Örneğin, bu okullarda görev yapan
öğretmenlere maaş desteğinin sağlanması önerilebilir.
•
Öğretmenler genel olarak savaş, baskı, yoksulluk ve travma süreçlerini yaşayan ve dil bilmeyen
öğrencilere ders anlatma deneyimine sahip değildir. Bu yüzden öğretmenlerin çok kültürlü eğitim ve dezavantajlı gruplara psikolojik destek konularında hizmet içi eğitim almaları gereklidir.
•
Eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirme programlarına “Çok Kültürlü Sınıflarda Eğitim” adında
zorunlu veya seçmeli dersler konulmalıdır. Bu derslerde öğretmen adaylarının mesleki yaşamları boyunca
karşılaşabilecekleri göçmen öğrencilerin eğitiminde nasıl bir yol ve yöntem izleyeceği yer almalıdır. Çok
kültürlü eğitime ilişkin teorik bilgiler, dünyadaki örnek uygulamalar, yabancı veya farklı kültürden olan
öğrenciye davranış yaklaşımları detaylı olarak işlenmeli. Gerekirse öğrenciler göçmen öğrencilerin bulunduğu okullarda gözlemler yapmalı ve örnek projeler hazırlayarak sürece erkenden dâhil olmalıdır.
● Öğretmen adayları Öğretmenlik Uygulaması, Kurumlarda Gözlem, Topluma Hizmet Uygulamaları,
Sosyal Proje, Eğitimde Proje Geliştirme gibi dersler kapsamında göçmenlerin yoğun olduğu okullarda
daha fazla görevlendirilebilir. Bu süreçte göçmen öğrencilere yönelik materyaller, uyum projeleri, dil
öğretimi, okuma-yazma gibi çok farklı konularda projeler hazırlayabilir ve sonuçlarını İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle ve paylaşabilir. Bu konuda öğretmen adayları teşvik edilerek gerekli destekler sağlanabilir.

TALIS 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 ilimizden Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ve Sosyal bilimler lisesinden seçilen 20’şer öğretmenimize ve okul müdürlerimize Talis 2018 anketi sorunsuz şekilde uygulanmış ve gerekli dökümanlar
bakanlımıza zamanında ulaştırılmıştır.

KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
“KURUMSAL DEĞERLENDİRME PROJESİ”
(KUDEP)

Son dönemde değişen denetleme sisteminin desteklenebilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin okul ve kurumlarımızı denetleyip rehberlik yapabilecekleri bir sisteme gerek duyulmuştur. Kırşehir
Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi tarafından hazırlanan 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında uygulan
“Kurumsal Değerlendirme Projesi” (KUDEP) ile okullarımızın mevcut mevzuat hükümlerine göre eksikliklerinin belirlenmesi, bu eksikliklerin tamamlaması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
Tüm okullarımızın mevzuatta belirlenen asgari standartlara ulaşması amacıyla Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan değerlendirme sistemi üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapılarak
bir kurumsal değerlendirme sistemi hazırlanmıştır. Bakanlığın hazırladığı sisteme ek olarak öğrenci,
öğretmen ve veli anketleri de hazırlanmış ve tüm okulların eşit seviyede değerlendirildiği bir sistem
getirilmiştir.
1 Şube Müdürü 1 Maarif Müfettişi Ekim-Kasım aylarında rehberlik amacıyla okulları ziyaret ederek
değerlendirme formunu tanıtmışlardır. Kriterler aynı ekip tarafından Mart-Nisan ayı içerisinde değerlendirmiş, Mayıs ayı içerisinde öğrenci veli ve personel tarafından anketler doldurulmuş, Haziran ayı
içerisinde değerlendirme tamamlanmıştır.
Projenin temel amacı olan okulların mevzuat hükümlerine göre yapması gerekenleri hatırlatmak, eksiklerini giderilmesi sağlamak, eğitimin tüm taraflarının görüşleri toplamak ve tüm okulların yılda 2 kez Milli
Eğitim Müdürlüğü yetkililerince ziyaret edilmesini sağlamaktır. Değerlendirilen tüm okullarımıza “Okul
Karnesi” verilmesi çalışmaları devam etmektedir.

Okulların değerlendirilmesinde 7 kriter bulunmaktadır. Her bir kriter için ayrı puanlama matrisi
oluşturulmuştur.
Eğitim-öğretim Ortamları: 15 Puan
Öğrenci Başarı, Devam Ve Disiplin Durumu: 20 Puan
Rehberlik Çalışmaları: 5 Puan
Proje Ve İşbirliği Çalışmaları: 5 Puan
Sosyal Etkinlik Çalışmaları: 5 Puan
Okul Sağlığı Çalışmaları: 5 Puan
Yönetim: 15 Puan
Veli Memnuniyet Anketleri: 10 Puan
Öğrenci Memnuniyet Anketleri: 10 Puan
Çalışan Memnuniyet Anketleri: 10 Puan

“BİR ÖĞRENCİ BİR KİTAP” Projesi

Ahiler Kalkınma Ajansı(AHİKA) ile Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen “Bir Öğrenci
Bir Kitap” projesi kapsamında Kırşehir’deki tüm ortaokul ve liselerimizde öğrenim gören öğrencilerimize
bir kitap hediye edilmesi planlanmaktadır.
Bu kapsamda hazırlanan proje ile Milli Eğitim Bakanlığının 19/08/2004 tarih ve 2004/60 nolu genelgesi
ile belirlenen 100 temel eser içerisinden öğrencilerinizin taleplerine göre kitapların belirlenecek ve temin edilmesini takiben 2018-2019 eğitim öğretim yılı başında öğrencilerimizle buluşturulacaktır.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GELİŞİM ATÖLYESİ

Müdürlüğümüz adına KOPSOGEP-Sosyal Gelişim Atölyesi proje çağrısı kapsamında proje başvurusunda
bulunduk. Konya ovası projesinin gençlerin daha verimli vakit geçirebilecekleri güvenli ve sağlıklı ortamlar oluşturulmasını amaçlayan sosyal gelişim atölyeleri çağrısı kapsamında müdürlüğümüzün şu an hizmet
verdiği binalardan B blokta bulunan boş katlarda her yaştan öğrenciler ve onların aileleri için atölyeler
oluşturulması amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında kodlama atölyesi, robotik atölyesi, zeka oyunları atölyesi, ahşap ve hobi atölyesi, drama atölyesi, orf atölyesi, ebru atölyesi,düşünme atölyesi, astronomi atölyesi gibi farklı alanlar oluşturulacaktır. Ayrıca velilerimiz için de dinlenme ve çalışma alanları oluşturulacak proje ile il merkezinden ve
ilçe ve köylerden çok sayıda öğrencimizin faydalanması amaçlanmaktadır.

“KIRŞEHİR GÖÇMENLERLE KARDEŞ OLUYOR”

Kırşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile Ahiler Kalkınma Ajansı AHİKA Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında yapılan TR71/18/Sosyal/0017
referans numaralı “KIRSEHIR GÖÇMENLERLE KARDES OLUYOR” adlı proje hazırlanmıştır. Bütçesi
77.250.00 TL olan projemizin 67.250.00 TL si AHİKA tarafından 10.000.00 TL si Kırşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.
Projenin Amacı;
TR71 Bölgesinde sürdürülebilir bir sosyal kalkınmanın sağlanabilmesi için; dezavantajlı/kırılgan grup
olarak kabul edilen göçmenlerin sosyal entegrasyonunun sağlanmasına yönelik İl Göç İdaresi Müdürlüğünün kapasitesinin güçlendirilmesi ve hazırlanacak göçmen rehberi ile bürokratik ve sosyal problemlerle
mücadele yollarının geliştirilmesi amacıyla proje hazırlanmıştır.
Proje Faaliyetleri;
Proje kapsamında Dezavantajlı/kırılgan grup olarak kabul edilen göçmenlerin sosyo-ekonomik hayata
entegrasyonunun sağlanması ve bu gruplara yönelik sosyal girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla;
- Üniversite işbirliği ile konunun akademik boyutta incelenmesi
- Kurumlar arası tecrübe paylaşımının yapılması
- TR71 bölgesinde göçmen çalıstayı ve ulusal göçmen konferansının yapılması
- Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için personel eğitimleri verilmesi
- 4 dilde göçmen rehberinin hazırlanması
Projenin Hedef Gurubu;
Kırşehir basta olmak üzere TR71 bölgesinde bulunan Nevşehir, Aksaray, Niğde ve Kırıkkale illerinin İl
Göç İdaresi Müdürlükleridir. Kırşehir İl Göç Müdürlüğünde 11 +2 yabancı tercüman personel çalışmaktadır. Bu sayı TR71 bölgesi için 70 civarındadır. Ancak hazırlanan içerik Tüm Türkiye deki tüm İl Göç İdaresi Müdürlükleri için aynı etki ve öneme sahiptir. Kırşehir de 31 Aralık 2017 itibari ile Il Göç İdaresinden alınan verilere göre Irak Vatandaşı 10.000 civarında, Afganistan Vatandaşı 3.000 civarında, Suriye
Vatandaşı 1.000 civarında, Iran Vatandaşı 400 civarında, Filistin Myamar, Özbekistan, Afrika Ülkeleri
gibi diğer ülke vatandaşı olan 500 civarında olmak üzere toplam 15.000 civarında göçmen bulunmaktadır.
Bu göçmenlerin 1500 civarında olanları halen Kırşehir de eğitim görmektedir.

GÜVENLİ EĞİTİM GÜVENLİ GELECEK”

Kırşehir Valiliğinin talimatları ile Ahiler Kalkınma Ajansı AHİKA Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Kırşehir Valiliği adına Müdürlüğümüz ARGE birimi tarafından TR71/18/KÖA/0004 referans numaralı “GÜVENLI EGITIM GÜVENLI GELECEK” adlı proje hazırlanmıştır. Bütçesi 1.032.000.00
TL olan projemizin 700.000.00 TL si AHİKA tarafından 332.200.00 TL si Kırşehir Özel İdaresi tarafından karşılanacaktır.
Dezavantajlı gruplar basta olmak üzere bireylerin günlük yasam kalitesinin artırılmasına yönelik altyapının geliştirilmesine katkı sağlamak için Kırşehir de bulunan 9 okulumuzun Kent Güvenlik Yönetimi Sistemine (KGYS-MOBESE) entegre edilmesi ile
1- Madde bağımlılığı, okul içi ve dışı şiddet ve erken okul terki ile mücadele
2- Dezavantajlı kişilere karsı islenme potansiyeli olan suçlarla mücadele
3- Sığınmacı vatandaşların ve öğrencilerin sosyal uyumuna katkı sağlama
Konularında etkin rol üstlenilerek yenilikçi ve güvenlik esaslı iyileştirme yöntemi geliştirmek sureti ile
2018 yılı sonuna kadar suça sürüklenen çocuk sayısını % 50 azaltmak, kontrol edilen bölgede suç oranını
%80 azaltmak amaçlanmaktadır.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 18.09.2017 tarih ve 7652 sayılı yazısı ile belirtildiği
gibi Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında 22.12.2016 tarihinde Okullarda Güvenli Ortamın
Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü kapsamında söz konusu okullarda kurulacak kamera sistemlerinin İçişleri Bakanlığı Kent Güvenliği Yönetim
Sistemine KGYS entegre edilerek okullardaki güvenliğin artırılması hedeflenmektedir.
Emniyet Müdürlüğünün 13.11.2017 tarih ve 79402739-918.01- E.19088587 sayılı yazısı ile Kırşehir de
bulunan ve Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ve Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yapılan saha çalışması kapsamında risk derecesi yüksek bulunan 9 okulumuzun is yeri güvenliği uzmanlarınca “işyeri
güvenliği”, Emniyet Müdürlüğü uzman okul polislerince “okul güvenliği” konularında değerlendirildiği raporlar hazırlamak, bu raporlara dayalı fiziki tedbirleri uygulamak ve caydırıcılık etkisi yüksek Emniyet
Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetimi Sistemine KGYS-MOBESE sistemleriyle entegre edilmiş kameralı
güvenlik sistemi kurmak ve okulların güvenlik açısından eğitilmesi ve donatılmasının uygun olduğuna karar
verilmiştir.
Proje kapsamında belirlenen okullarımız Asıkpasa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy
Anadolu Lisesi, F. M.M. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kırşehir Anadolu Lisesi, Yunus Emre Anadolu
İmam Hatip Lisesi, Kırsehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sıddık Demir Anadolu Lisesi, Durdu Muzaffer Marsap Kız Anadolu Imam Hatip Lisesi, Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

KIRŞEHİR
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2005 - 2018

ERASMUS+ PROJELERİMİZ
328 PROJE

TOPLAM PROJE SAYISI (MEM)

4.196.473 EURO
TOPLAM ALINAN HİBE

EXIA
Öğrenme Güçlüğü tanılama ve tedavisinde
iyi örnekler paylaşımı

WEB 2.0 ARAÇLARI
DEĞİRMENKAŞI ORTAOKULU
21120 EURO

924 ÖĞRETMEN

YARARLANICI ÖĞRETMEN SAYISI

756 ÖĞRENCİ

YARARLANICI ÖĞRENCİ SAYISI
SOSYAL VE DİJİTAL
ÖĞRENME İLE ENTEGRASYON

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi projeleri, yetişkinlerin temel
becerileri (okuma-yazma, sayısal ve dijital) ile anahtar
yeterliklerinin geliştirilmesine yöneliktir.

OTİZM
MENEKŞE AHMET YALÇINKAYA ANAOKULU
16896 EURO

BODUR MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ
KAMAN TÜRK TELEKOM OSMAN
KULAKSIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
112262 EURO

ENGELLERİ KALDIRAN LEZZETLER
KIRŞEHİR ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
82018 EURO

MONTESSORİ EĞİTİM MODELİ
KAMAN FATMA BACI MESLEKİ VE
TEKNİK ANADOLU LİSESİ
88782 EURO

ALMANYADA KAYNAKÇILIK VE
CNC UYGULAMA DENEYİMİ
KIRŞEHİR ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
82018 EURO

ÖZGECANLAR SOLMASIN
AKAÇAKENT HALK EĞİTİM MERKEZİ
30140 EURO

EĞİTİMDE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ
AŞIKPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
121908 EURO

Let`S Improve - Chess in School (ULUSAL - AVRUPA)
30 Ağustos Zafer İlkokulu

Teaching Maths Through Games Using Multiple
Intelligences (ULUSAL - AVRUPA)

Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi

Çemberimde Gül Oya (ULUSAL)
Aşıkpaşa Ortaokulu

İlimizden 3 Kurum, E-Twinning Kalite Etiketi Almaya Hak Kazanmıştır.

İlimizden Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi ile 30 Ağustos Zafer İlkokulu hem ulusal hem Avrupa kalite etiketi, Aşıkpaşa Ortaokulu ise ulusal kalite etiketi almaya hak kazanmıştır. Emeği geçen Öğretmen
ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyoruz.
E-twinning kalite etiketleri, projenin belirli bir Ulusal standarda ve Avrupa standardına ulaştığının göstergesidir. Bu nedenle Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi olmak üzere iki etiket bulunmaktadır.
Kalite Etiketi Alan Projelerimiz;
Let`S Improve - Chess in School (ULUSAL - AVRUPA) - 30 Ağustos Zafer İlkokulu
Teaching Maths Through Games Using Multiple Intelligences
(ULUSAL - AVRUPA) - Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi
Çemberimde Gül Oya (ULUSAL) - Aşıkpaşa Ortaokulu

KIRŞEHIR MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal Ve Dijital Öğrenme İle Entegrasyon
https://www.facebook.com/isdl2017/
Yetişkin Eğitimi projeleri, yetişkinlerin temel becerileri (okuma-yazma, sayısal ve dijital) ile anahtar
yeterliklerinin geliştirilmesine yöneliktir. Yetişkin Eğitimi alanındaki projelerin hedef kitlesi, yetişkinlerin temel beceri ve anahtar yeterlikleri kapsamındaki eğitimlerinden sorumlu personel ile bu alanlarda
eğitim alan yetişkin öğrenicilerdir.
PROJE HAKKINDA
Sosyal ve Dijital Öğrenme yoluyla Entegrasyon (ISDL), Erasmus + programı AB tarafından finanse edilen
ulusötesi bir projedir.
Proje, farklı ülkelerde göçmen nüfusun ve işsizlerin durumuna odaklanmakta ve başarılı bir sosyal içerme
ve entegrasyonun, özellikle kültürel duyarlılığı ve dijital okuryazarlığı teşvik eden yoğun yetişkin öğrenme yollarının mevcudiyetine başlı olduğu inancından yola çıkmaktadır.
Bu projenin amacı, entegrasyon için yetişkin eğitiminde yenilikçi, yaratıcı ve iyi çalışan yöntemler ve
programlar geliştiren STK’lar, kuruluşlar ve inisiyatiflerin iyi uygulama örneklerini araştırmaktır.

6 proje ortağıyız

İtalya, Romanya, Türkiye, Polonya ve Almanya’dan kuruluşlar Proje ortağı
ülkeler
yetişkin Eğitimi alanında bilgi tecerübe ve iyi örneklerini
paylaşacaktır.
The ISDL partners:
Euro-Idea Fundacja Spoleczno-Kulturalna:
www.euroidea.wordpress.com
Euro-Net:
www.synergy-net.info
isdlearning.eu
www.facebook.com/isdl2017
institution : Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü
Address

: Terme caddesi 40100-Kırşehir

Phone

: +903862135150

e-mail

: arge40@hotmail.com

www.arge40.com

Kirsehir Il Milli Egitim Mudurlugh, Turkey:
www.arge40.com
Institutul Bucovina, Romania BUCOVINA:
www.bucovinainstitute.org
Knuepfwerk e.V., Germany
Fundacja Biuro Inicjatyw Spolecznych, Poland:
www.bis-krakow.pl

KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2018 ERASMUS + K2 PROJELERİ BAŞVURU

SIRA NO

BAŞVURU YAPAN

1

KIRSEHIR MILLI EGITIM
MUDURLUGU

2

KIRSEHIR MILLI EGITIM
MUDURLUGU

PROJE - BAŞLIK

BÜTÇE

Okul eğitimi-ERASMUS+ SCHOOL
Matematik Öğretiminde yeni eğitim araçları

32650 Euro

Yetişkin eğitimi Erasmus + Yetişkin Eğitimi
Göçmen yetişkinler için Digital öğrenme

240000 Euro

Okul eğitimi ERASMUS+ SCHOOL
3

KIRSEHIR MILLI EGITIM
MUDURLUGU
KIRSEHIR MILLI EGITIM
MUDURLUGU

4

YUSUF DEMIR BILIM VE
SANAT MERKEZI

Mobil Uygulamaları Kullanarak Hikaye Anlatma Becerileri

24.000 Euro

Okul eğitimi ERASMUS+ SCHOOL
Sağlıklı yaşam Obesite ile mücadele

60.0000 Euro

CACABEY ORTAOKULU

5

KIRSEHIR MILLI EGITIM
MUDURLUGU

Mesleki eğitim ERASMUS+ VET
Mesleki Eğitimde yenilikçi yaklaşımları Paylaşmak

24.000 Euro

2018 ERASMUS + K2 PROJELERİ BAŞVURU
1

OMER AYDIN ILKOKULU

Hikâye Anlatma & Eğitim
STORYTELLİNG&EDUCATİON

16.730 EURO

2

ILHAN KIPROF DR ILHAN KILICOZLU FEN LISESI

Fen ve matematik Avrupa gözlemleri
GO SCIENCE

22851.00 EUR

3

YUCEER ORTA OKULU

Yabancı Dil Becerilerini geliştirme
IMPROVING LANGUAGE SKILLS
DURING SCHOOL

19822.00 EUR

4

YUCEER ORTA OKULU

Yarınımız için
HANDS FOR FUTURE-EU

18248.00 EUR

5

OZBAG ORCUN ILKOKULU

Fen Bilimleri ve Sanat Eğitimi
THE INTERSECTİON OF SCİENCE
AND ART

15632.00 EUR

6

YUSUF DEMIR BILIM VE SANAT
MERKEZI

Fen Bilimleri ve Sanat Eğitimi
THE INTERSECTİON OF SCİENCE
AND ART

15632.00 EUR

7

TEV ZAHİDE ZEHRA GARRİNG
ORTAOKULU

Ortaokullarda STEM Eğitimi
STEM EDUCATİON FOR THE AGE
OF INNOVATİON

24840.00 EUR

8

PROF. DR. İLHAN
KILIÇÖZLÜ FEN LİSESİ

Öğretmenlere Digital Teknoloji
15866.00 EUR
Kullanımı
INTEGRATING ICT AND NEW
TECHNOLOGIES INTO EDUCATION

9

AHI EVRAN ANADOLU LISESI

Sürdürülebilir Doğa ve Çevre
Eğitimi
FOREVER EARTH

20960.00 EUR

10

KİRSEHİR OZEL EGT MESLEKİ EGT
MERKEZİ

Doğada Öğrenme
OUT-DOOR (LEARNİNG IN THE
NATURAL ENVİRONMENT)

18924.00 EUR

11

MENEKSE AHMET YALCINKAYA
ANAOKULU

Hadi beraber Büyüyelim
LETS GROW TOGETHER

22924.00 EUR

12

OGRETMEN BEDİA KOKSAL GULER ILKOKULU

Sınırsız Arkadaşlık
BORDERLESS FRIENDSHIP

24060.00 EUR

13

ASIKPASA ORTA OKULU

Okul Bahcelerinde Perma Kültür
Uygulamaları
EUROPEAN GARDEN OF ENVİRONMENTAL EXPERİMENTS

23300.00 EUR

ARGE40 BÜLTEN

İRTİBAT
KIRŞEHİR MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : 0 386 213 51 50
Faks : 386 213 10 03
kirsehir.meb.gov.tr
arge40@meb.gov.tr

