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Sayfa 2 UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI 

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına güzel şehrimiz, ozanlar diyarı Kırşehir’imizin müzik 
alanındaki başvurusu kabul edildi. Türkiye’den 4 şehrin olduğu bu ağda inşallah Kırşehir 
5.’si olur. 

Kırşehir’in Unesco Yaratıcı şehirler Ağı’na Müzik alanındaki başvurusu Unesco Türki-
ye Milli Komisyonundan onay aldı.  Kırşehir Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kırşehir İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün de içerisinde bulunduğu çalışma ekibi tarafından dosya Kırşehir Belediyesi 
tarafından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Müzik alanında dahil olmak için yapılan başvuru 
Unesco Türkiye Milli Komisyonu’ndan onay mektubu aldı. Kırşehir’in müzik şehri olarak ağa 
katılması için alınan onay mektubu ile UNESCO’nun merkezi olan Paris’e şehrimizin başvu-
rusu gerçekleştirildi.  

Başvurunun onaylanması durumunda Kırşehir söz konusu ağa müzik alanında Türki-
ye’den kabul edilen ilk şehir olma özelliğini kazanacaktır. Kırşehir’in sahip olduğu müzik 
kültürü, şehrin sosyoekonomik ve kültürel dokusuna işlenerek şehrin gelişimine katkı suna-
caktır. Başvuru hazırlık aşamasında ilimizde bulunan Kırşehir Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Li-
sesinin çalışmaları ve Milli Eğitim Müdürlüğünün müzik temalı yürütmüş olduğu Erasmus + 
projeleri başvuru dosyasında önemli bir edinmiştir. Şehrimizin bu ağa katılması ile bundan 
sonraki süreçte de okullarımızın daha fazla müzik ile iç içe olması beklenilmektedir. 

Yaratıcı Şehirler Ağı şehirler tarafından kendi yetenek ve enerjilerini yönlendirebilecekleri 
yaratıcı endüstri sektörü tercihlerine göre seçilebilecek 7 tema etrafında şekillendirilmiştir. 
UNESCO yaratıcı şehirler ağında Türkiye’den 4 şehir yer almaktadır. Gaziantep ve Hatay 
“gastronomi şehri”, İstanbul “tasarım şehri” ve Kütahya ise “ zanaat ve halk sanatları şehri” 
olarak UNESCO tarafından tanınmıştır.  



Sayfa 3 KIRŞEHİR KOP SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ 

Kırşehir Kop Sosyal Gelişim Merkezi sayın bakanımızın katılımı ile açıldı. Kırşehir 
Milli Eğitim Müdürlüğüne ait hizmet binasında Rehberlik Araştırma Merkezi RAM için ha-
zırlanan, bir katı hizmet odaları bir katı ise sınıf olarak düzenlenmiş bölümlerin Kırşehir’-
de bulunan dezavantajlı guruplar için sosyal gelişim atölyeleri olarak düzenlenmesi işidir. 
Sosyal gelişim atölyesinin tüm dezavantajlı gurupları içerisine alabilmesi için Ahi Evran 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü ile yapılan görüşmeler sonucunda çoklu zeka kuramı-
na göre öğretmenler, öğrenciler ve velilerin farklı algı çeşitlerine göre şu atölyelerin kurul-
masına karar verilmiştir. Merkezimizde  kodlama atölyesi, robotik atölyesi, zeka oyunları 
atölyesi, ahşap ve hobi atölyesi, drama ve düşünme atölyesi, , ebru atölyesi, okul öncesi 
oyuncak atölyesi, ve astronomi atölyesi açılmıştır. 
  Şehrin en merkezi yerinde bulunan müdürlüğümüze ait binanın dezavantajlılar baş-
ta olmak üzere tüm öğretmenler,öğrenci ve velilerin günün her vaktinde kullanabilecekleri 
bir sosyal mekan olarak kullanılacaktır.  
 Merkezimiz bakanlığımızın 2023 vizyon belgesinde belirttiği tasarım-beceri atölye-
leri için alt yapı oluşturacaktır. Bu merkezde kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayacak 
olan öğretmenlerimiz okullarında açılacak olan atölyelerde bilgi ve becerileri kullanma im-
kanı bulacaklardır. Bu kapsamda ilk olarak iki grup halinde zeka oyunları atölyesinde öğ-
retmen eğitimlerimiz tamamlanmış ve öğretmenlerimiz eğitici eğitimlerini almışlardır.  



Sayfa 4 HAMİ PROJESİ 

 MEB 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde; Özel okullar ile resmî okullar arasındaki sosyal 
dayanışma ve bütünleşmeyi artırmak için ortak proje ve platformlar oluşturarak Yenilikçi 
uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik özel ve resmî eğitim kurumları arasında karşı-
lıklı iş birliklerin desteklenmesi hedefleri doğrultusunda “HAMİ Projesi” ilimizde de uygu-
lanmaya başlanmıştır.  
 HAMİ projesinin amacı, resmî ve özel okulların etkileşimini artırmak, eğitim-
öğretimde öğrencilerin akademik başarı ve sosyal becerilerinin geliştirilmesini sağlamak-
tır. Projeyle iki kurumsal yapının bir arada eğitimin temel hedeflerine ilişkin iş birliği yap-
malarını hedeflemektedir. Bu çalışmanın temel felsefesinde, gönüllülük esasına göre karşı-
lıklı iş birliği söz konusudur. Bilginin evrenselliği ilkesi doğrultusunda ve paylaşımların art-
tıkça dayanışma kültürünün güçlenmesinin eğitime yansıması projenin önemini göster-
mektedir.  
 Proje kapsamında ilimizde kurulan komisyon okullarımızın türlerini, çalışma alanla-
rını ve yakınlıklarını da dikkate alarak aşağıdaki gibi bir eşleştirme yapmıştır. 

Sıra 
No 

Özel Kurum Adı Resmi Kurum Adı 

1 ÖZEL KIRŞEHİR FİNAL İLKOKULU ŞHT. DR. ULUCAN DAYAN İLKOKULU 
2 ÖZEL KIRŞEHİR FİNAL ORTAOKULU ŞHT. DR. ULUCAN DAYAN ORTAOKULU 
3 ÖZEL KIRŞEHİR FİNAL ANAOKULU VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANAOKULU 
4 ÖZEL KIRŞEHİR OSB TEKNİK KOLE-

Jİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU 
LİSESİ 

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 

5 ÖZEL KIRŞEHİR ANAOKULU ŞEYH EDEBALİ ANAOKULU 
6 ÖZEL KIRŞEHİR İLKOKULU İMKB 23 NİSAN İLKOKULU 
7 ÖZEL KIRŞEHİR ORTAOKULU 24 ARALIK ATATÜRK ORTAOKULU 
8 ÖZEL KIRŞEHİR BİL KOLEJİ İLKO-

KULU 
MUZAFFER MERMER İLKOKULU 

9 ÖZEL KIRŞEHİR BİL KOLEJİ ORTAO-
KULU 

İMKB 23 NİSAN ORTAOKULU 

10 ÖZEL CERRAHPAŞA BİL KOLEJİ 
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU Lİ-
SESİ 

İMKB 75. YIK MESLEKİ VE TEKNİK ANA-
DOLU LİSESİ 

11 ÖZEL KIRŞEHİR BİL KOLEJİ ANADO-
LU LİSESİ 

MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 

12 ÖZEL KIRŞEHİR BİL KOLEJİ FEN Lİ-
SESİ 

SIDDIK DEMİR ANADOLU LİSESİ 

13 ÖZEL KIRŞEHİR ANADOLU LİSESİ KIRŞEHİR LİSESİ 
14 ÖZEL KIRŞEHİR EKİN SINAV TEMEL 

LİSESİ 
HACI FATMA ERDEMİR ANADOLU LİSESİ 

15 ÖZEL KIRŞEHİR FİNAL TEMEL LİSE-
Sİ 

HAYRİYE KIMÇAK ANADOLU LİSESİ 

16 ÖZEL KIRŞEHİR BİL KOLEJİ ANAO-
KULU 

FATOŞ ÇETİN ANAOKULU 

17 ÖZEL KIRŞEHİR FİNAL FEN LİSESİ KIRŞEHİR OSMAN YALÇINKAYA ANADOLU 
LİSESİ 



Sayfa 5  2019 LGS DEĞERLENDİRME 

MEB tarafından yayımlanan 2019  LGS raporlarına göre Kırşehir; Ağırlık katsayısı 4 
olan derslerden Matematik net ortalamasında Türkiye 1.si, Fen Bilgisi net ortalama-
sında Türkiye 6.sı, Türkçe net ortalamasında  Türkiye 9.su omuştur. Ağırlık katsayısı 1 
olan Yabancı Dil ve T.C. İnkılap Tarihi Atatürkçülük dersleri net ortalamalarında  Türkiye 
10.su ve Din Kül. Ahlak Bilgisi net ortalamasında Türkiye 18.si olmuştur. Tüm derslerin 
genel net artalamasında ise Türkiye 6.sı olmuştur. 

 
Derslerin ağırlık katsayısına göre öğrencilerimizin puanları hesaplandığı za-

man Kırşehir’in Türkiye sıralamasında ilk 3 il arasında olacaktır. 
 

2019 LGS sınavında İlimizden 2 Öğrencimiz 500 Tam Puan İle Türkiye 1. Ol-
muştur. 

 
1. Mehmet Enes Yıldız : Kırşehir Koleji Ortaokulu 
2. Zeynep Öz    : Kaman Yenihayat Ortaokulu 
  
2019 Haziran ayı içerisinde okullarımızdan, tüm öğrencilerimizin LGS sonuçlarını alarak, 
analiz çalışmaları yapıldı. Elde edilen verilerle rehber öğretmenlerimizin 1-12 Temmuz 
2019 tercih döneminde öğrenci ve velilerimize yol göstermeleri açısından gerekli paylaşım-
lar yapıldı. 

EK 1. İllere Göre Sınava Katılan Öğrenci Sayısı ve Alt Test Ham Puan Ortalamaları (MEB) 

MATEMATİK NET ORTALAMASINA GÖRE İL SIRALAMASI 

S İL Öğrenci 
Sayısı 

Türkçe 
 (20 Soru) 

Matematik 
 (20 Soru) 

Fen Bilim-
leri  

(20 Soru) 

T.C. İnkı-
lap Tarihi 

ve Atatürk-
çülük  

(10 Soru) 

Din Kültü-
rü ve Ah-
lak Bilgisi  
(10 Soru) 

Yabancı 
Dil  

(10 Soru) 

Toplam 
Net 

90 SO-
RU 

1 KIRŞEHİR 2.532 10,81 4,21 8,7 6,78 6,33 4,37 41,2 
2 TUNCELİ 583 11,24 4,04 9,4 7,34 6,38 4,95 43,35 
3 MUĞLA 8.499 11,53 3,97 9,36 7,18 6,62 5,02 43,68 
4 TRABZON 8.360 11,24 3,88 8,95 6,86 6,73 4,4 42,06 
5 DENİZLİ 12.347 10,78 3,8 8,62 6,76 6,37 4,29 40,62 
6 İSPARTA 4.938 10,52 3,66 8,25 6,52 6,2 4,12 39,27 
7 ESKİŞEHİR 9.347 11,06 3,63 8,34 6,79 6,42 4,57 40,81 
8 GİRESUN 3.612 11,58 3,62 9,3 7,29 6,9 4,61 43,3 
9 RİZE 3.088 11,67 3,6 9,13 7,15 6,92 4,33 42,8 

10 ÇANAKKALE 4.602 10,95 3,6 8,69 6,75 6,22 4,44 40,65 



Sayfa 6 KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI 

 2018-2019 eğitim öğretim yılında müdürlüğümüz bünyesindeki her tür-
den okul ve kurumlarımızın yapmış oldukları başarılı proje ve çalışmalar Arge 
şubesi tarafından derlenmekte ve eğitim öğretim yılı sonu itibari ile yine okul ve 
kurumlarımızın bilgilerine sunulmaktadır. Örnek olarak seçilen başarılı uygula-
malardan kendi okulunda uygulamak isteyen okullarımız ilgili okullarla iletişime 
geçerek daha detaylı bilgi ve rehberliği alabilmektedir.  

1.Menekşe Ahmet Yalçınkaya Anaokulu 

MİNİK AHİLER DEĞERLERİNİ ÖĞRENİYOR: KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI 

2. 80.Yıl  Anaokulu 

İLKOKULLARI TANIYALIM :Bağımsız anaokullarında ki öğrencilere eğitim böl-
gesi içindeki okulların tanıtmak ,veli ve öğrencilerin yeni bir ortam kaygısının 



Sayfa 7 KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI 

3.Kırşehir/Merkez Cumhuriyet İlkokulu  

Ekosistemde Neler Var? Biyolojik Çeşitliliği Tanıma  

4.Kırşehir/Merkez Cumhuriyet İlkokulu  

En Yerlisinden Yerli Malı : Nostaljik Yerli Malı  

5.Dr. Meral Kılıçözlü Anaokulu  

Minik Kalpler Flamingolar İçin Atıyor  



Sayfa 8 KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI 

6.Fatoş Çetin Anaokulu  

BİR OYUNCAK BİR TEBESSÜM(OYUNCAK KUMBARASI) : oyuncak ve materyal sıkıntı-
sı yaşayan anasınıflarına oyuncak ve materyal katkısı sağlamak 

7. Dr. Meral Kılıçözlü Anaokulu 
SEPETİMDE EKMEK VAR 
İSRAF AZALIYOR KIRŞEHİR KAZANIYOR  

8.Menekşe Ahmet Yalçınkaya Anaokulu 

OTİZMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN OYUNCAK YAPIMI 



Sayfa 9 KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI 

9.Menekşe Ahmet Yalçınkaya Anaokulu 

OYUN TERAPİSİ 

10.Fatoş Çetin Anaokulu  

TUT ELİMDEN ÇOCUKLUĞUMA GİDELİM. 
(NESİLDEN NESİLE ÇOCUK OYUNLARI) 

11.Fatoş Çetin Anaokulu  

DEĞİŞİM BİR ADIMLA BAŞLAR 
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI İLE MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİ ARTIR-



Sayfa 10 KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI 

12.Fatoş Çetin Anaokulu  

ÇOCUĞUM GÜVENLİ ELLERDE 
ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ 

KIRŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

"Kırşehirli Genç Ahiler Çalışma Hayatında" Projesi 

 Kırşehir eğitim kalitesi olarak kendisini ispat etmiş bir kenttir. Bu başarının en 
önemli sebebi olarak görülen eğitimin kurumsallaşmış olması ve veli-okul işbirliğidir. Bu 
işbirliğinin tabana yayılması, öğrencilerin hayatı tanımalarının önünün açılabilmesi, ileriki 
yaşlarda meslek seçiminde meslek çalışanlarının olumlu katkı yapılabilmesi amacıyla bir 
proje oluşturulması planlanmaktadır. Bu proje kapsamında ilimiz merkez ilçede bulunan 
okulların 8. 9. Ve 10. sınıflarında bulunan gençlerin meslek örgütleri yardımı ile erken dö-
nemde çalışma hayatı ile tanıştırılması hedeflenmektedir. 

 Gerek mesleklerin tanınması gerekse öğrencilerin mesleki çalışma şartları ile daha 
erken yaşlarda tanışmasını amaçlayan proje ile Kırşehir Merkez İlçede bulunan okullardaki 
öğrenciler belirlenecektir. Bu öğrenciler gönüllülük esasına göre 8 Temmuz 9 Ağustos tarih-
leri arasında uygun esnafın yanında gözlem yapabilme imkânı bulacaklardır. Projede elde 
edilmesi öngörülen sonuçlar şu şekildedir.  

İstekli öğrencilerimizin çalışma hayatını gözleyerek hayatı daha erken çağda tanımalarının 
ve mesleğini daha bilinçli seçmesi sağlanacaktır. 

Öğrencilerimizdeki ekran ve sosyal medya bağımlılığının olumsuz etkilerinin azalması sağ-
lanacaktır.  

Öğrencilerimizin, kazanacakları hayat tecrübesi ile okullarında daha verimli olmaları sağla-
nacaktır. 

  



Sayfa 11 
KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2019 ÇALIŞMA PLANI 

Ekran bağımlılığının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi. 
Esnafın hayat tecrübesinin öğrencilere aktarmasının sağlanması. 
Öğrencilerimize girişimcilik ruhu aşılanması. 
Öğrencilerimizin çalışma hayatı ile daha erken tanışması 
Öğrencilerin yaz döneminde çalışma hayatını izleme imkanı bulması 
Ahilik kültürünün tabana yayılması ve usta-çırak ilişkisinin güçlendirilmesi 
 

Proje Kırşehir Merkez ilçedeki okulların 8. sınıflarında 1.978 öğrenci,9. sınıflarında 2.150 
ve 10 sınıflarında 2.173öğrenci bulunmaktadır. Proje kapsamında değerlendirilecek öğ-
renci sayısı toplamı ise 6.301 olarak görülmektedir. Projenin çalışma hayatı kısmında ise 
KTSO’ya bağlı 1580 işletme ve KESOB’a bağlı 11 oda ve 4253 esnaf ve sanatkâr bulun-
maktadır. Kırşehir Merkez İlçede bulunan okullardan toplam 575 öğrenci proje kapsa-
mında meslek hayatını tanımak üzere Müdürlüğümüze başvurmuştur. KTSO’a bağlı179 
ve KESOB’a bağlı 121 işletme toplam 506 öğrenci talep etmiş, bu başvuranlardan 33 öğ-
renci kendisi çalışacağı yeri kendisi bulmuştur. Müdürlüğümüz tarafından yapılan değer-
lendirme sonucunda 481 öğrenci çeşitli işyerlerine yönlendirilmiştir. 

 Proje ile elde edilmesi beklenen amaçlarımız; 

Öğrencilerimizin sanal âlemden çıkarılması ve gerçek hayat ile tanıştırılması 

KIRŞEHİRLİ GENÇ AHİLER ÇALIŞMA HAYATINDA 



Sayfa 12 EĞİTİMDE FARKLI YAKLAŞIMLAR 

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonunda; İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
ve Yönetimi başlığında; 

“Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimlerini yeniden yapılandırılacak-
tır.Öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişimlerini sürekli desteklemek üzere üni-
versitelerle ve STK’larla yüz yüze, örgün ve/veya uzaktan eğitim iş birlikleri hayata geçiri-
lecektir” denilmektedir. 

Öğretmenlerin sürekli olarak mesleki öğrenmelerinin sağlanması, öğrenme ürünle-
rinin geliştirilmesi bakanlığımız için büyük bir öneme sahiptir. 21. yüzyıl öğretmenlik 
mesleğinin bir ihtisas mesleği, öğretmenin ise bir uzman olması gerektiği anlayışını doğur-
maktadır. 21. yüzyılın öğretmeni çağın gereklerinin farkında olan, kendini buna hazırlayan, 
değişime ve gelişime istekli bir anlayış gerektirmektedir. 

Eğitim sisteminde, eğitim politikaları başta olmak üzere müfredat, materyal, tekno-
loji gibi alanlarda yapılan her türlü reform ve iyileştirme çabalarının başarısı, uygulamada 
büyük ölçüde öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki yeterliliklerine, algılarına ve 
adanmışlıklarına bağlıdır. Bu çerçevede odağında çocuğun refahı olan kapsayıcı ve nitelikli 
bir eğitim hizmetinin sağlanmasında, öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki becerileri-
nin geliştirilmesi öncelikli bir önem taşımaktadır. Bu önceliği temel alarak öğretmen ve 
okul yöneticilerimizin mesleki gelişim etkinliklerinin lisansüstü öğrenimle desteklenerek 
yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistem ve modeli oluşturulacaktır. Bu anlayış, kültürel ge-
leneğimizdeki bilmek, yapmak, olmak silsilesinde, ustalığı ve erdemi önemseyen kodları 
koruyarak zamanın ruhuna uygun biçimde, mesleki uzmanlık yeterliklerini güçlendirmeye 
yönelik olacaktır. 

Kırşehir eğitim kalitesi olarak kendisini ispat etmiş bir kenttir. Bu başarının en 
önemli sebeplerinden birisi de eğitimin kurumsallaşmış olarak üniversite-okul işbirliği 
yapmasıdır. 

Bu işbirliğinin derinleşmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonu hedefleri ile 
uyumlu hale gelebilmesi amacıyla bir proje oluşturulması planlanmaktadır. Bu proje kapsa-
mında ilimiz merkez ilçede bulunan öğretmenlerin haziran ayı seminer döneminde Bakan-
lığımızın eylem planına uygun olarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile ortaklaşa belirle-
nen konularda bir hizmetiçi eğitim alması hedeflenmektedir. 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim üyeleri tarafından öğretmenlerimize 

verilecek  mesleki çalışma programı kapsamında yapılacak eğitimler 

 Sürekli öğrenme, Öğrenmeyi sürdürme,  Öğrenmeye açık olma,  Yaşam boyu öğren-
me,   Öğrendiklerini uygulamaya koyma-sınıfında kullanma- öğrencileri ile paylaşma,  Öğ-
renmeyi ve kendini geliştirme konu başlıklarını kapsamaktadır. 

EĞİTİMDE FARKLI YAKLAŞIMLAR 



Sayfa 13 EĞİTİMDE FARKLI YAKLAŞIMLAR 

Müdürlüğümüz ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi arasında 2018 yılında imzalanan 
İşbirliği Protokolü esas alınarak Öğretmenlerimizin mesleki gelişimini kapsayan bu çalış-
ma ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden 55 öğretim görevlisi eğitimlerde yer alacaktır. 

Müdürlüğümüze bağlı 14 okulumuz kurs merkezi olarak kullanılarak 55 sınıf kulla-
nılacaktır. Proje ile 2110 öğretmen, 70 okul müdürü ve 82 okul müdür yardımcısı 24-28 
Haziran 2019 tarihleri arasında 5 günlük hizmetiçi Eğitim düzenlenecektir. 

Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini yeniden yapılandırılması. 

2- Öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişimlerini sürekli desteklemek 
üzere üniversitelerle iş birliği yapılması. 

3- Haziran ayı seminer döneminin daha verimli geçirilmesi. 

4- Öğretmenlerimizin mesleki kariyerlerinde faydalı olacak hizmetiçi eğitim 
sertifikasi alabilmelerin sağlanması 

5- Verilen hizmetiçi eğitim ve yapılan çalışmaların projelendirilerek kurumsallaştı-
rılması ve bakanlığa örnek çalışma olarak sunulması. 



Sayfa 14 ULUSAL PROJE BAŞVURULARI 

ULUSAL PROJE BAŞVURULARI 

Müdürlüğümüzün ve ilimizin 2023 vizyonunda yer alan hedeflere 
ulaşmasına katkı sunmak amacı ile merkezi bütçe dışından kaynak sağla-
mak amacı ile var olan proje hibe çağrılarına başvurularımız devam etmek-
tedir. 

Bu kapsamda haziran ayı içerisinde Konya Ovası Projesi Bölge Kalkın-
ma İdaresi Başkanlığının çıkmış olduğu KOPSOGEP ve KOP Okuyor proje 
çağrılarına müdürlüğümüz adına birer proje ile başvuru yaptık. 

KOPSOGEP: KOP İle Kaliteli Hayata Merhaba 
 

Kırşehir’de yaşayan gençlerin sosyalleşmelerine imkân sağlayan ve 
boş zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olacak fa-
aliyetlerin yürütülmesi, gençlerin suça yönelmelerine engel olunması, deza-
vantajlı grupların toplumla bütünleşmesi, dezavantajlı çocukların ve genç-
lerin kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesi, suça sürük-
lenmiş çocukların topluma kazandırılması, ve madde bağımlılığına yönel-
mesinin önüne geçilmesine imkan sunacak proje kapsamında seçilen 16 de-
zavantajlı okulumuzda sosyalleşme mekânı yapılması. 
 
KOP OKUYOR: KOP İle Kendi Kitabımı Yazıyorum 
 

Kırşehir’de okuma kültürünün geliştirilebilmesi, yaygınlaştırılabilme-
si, çocuklarımızın erken yaşlarda kültür ve sanata eğilimlerinin ortaya çık-
masının sağlanması ve okul öncesi öğrencilerimizin kitap sevgisinin orga-
nik hale getirilebilmesi için yapılacak bir yarışma organizasyonu ile içeriği 
öğrencilerin yazdığı (okul öncesi öğrencilerinin anne-babaları ile birlikte 
hazırlayacakları) şiir ve hikâyelerden oluşan kitap yazılacaktır. 
 

Ayrıca ilimizin genel anlamda proje hibelerinden faydalanabilmesi 
amacı ile yine KOP İdaresine Kırşehir Belediyesi adına iki adet ve Kırşehir 
Valiliği adına da bir adet proje başvurusu yapılmıştır. 



Sayfa 15 ERASMUS+ PROJELERİMİZ 

İLHAN KILIÇÖZLÜ FEN LİSESİ 
http://www.scimathproject.com/ 

Science And Math : Innovation And Awareness 

Ka229-School Partnership Project 

2018-1-Tr01-Ka229-059875 
2018 Çağrı döneminde başvurmuş olduğumuz 2018-1-TR01-KA229-059875_1 

 Matematik ve Fen Bilimleri ,dil ve iletişimle ilgili kurumsal eğitim ve uyulama 
arasındaki boşluk. AB raporlarına ve Pisa 2015’e göre, düşük Matematik ve Fen başarı 
düzeyi hala bir problem olarak gözükmektedir. 

Bu Proje neden başlatılmıştır? 

Öğrenciler çeşitli yaygın olaylarda öğrendikleri bilimsel kavramları fark etme bece-
risinden yoksundur. 

Olayların bilimsel gözlemlerine dayanan çalışma materyalleri yetersizdir. 

Disiplinlerarası konulara sahip değerlendirme ölçütleri üzerinde az puan (not) al-
maktadırlar. 

Başarısızlığa yol açabilecek okul hazırlığına ilişkin öğrenci programları aşırı yüke 
sahiptir. 

Öğretim ve değerlendirmede projelerin ve deneylerin önemi azdır. 

İyi bir şekilde anlamaya ve farklı konulardan bilgilerin entegre edilmesine olanak sağla-
yan çalışma araçları yoktur. 



Sayfa 16 Science And Math : Innovation And Awareness 

Bu proje beş önemli eyleme dayanıyor: 

1)Uluslararası müfredat çalışmasında son yöntemler ,eğitim aktivitesi 

2)Müfredat değişikliklerine ve görsel araç gereçlere karar vermek için uluslararası takım toplan-
tısı, teknik toplantı ve öğrenci yarışması 

3)Bilim festivali-konferansı 

4)Müfredatlar arası olimpiyat –öğrenciler için yarışma 

5)Alışılagelmiş öğrenme –öğretmenler ve öğrenciler için konferans. 

KA 229 okullar arası stratejik ortaklıklar kapsamında Science And Math Innovation And 
Awareness (Fen ve Matematik Eğitiminde Yenilikler Ve Farkındalık) projesinin  ilk ayağı olan 03-
07 Aralık 2018 tarihleri arasındaki çalıştaya okulumuz ev sahipliği yaptı. 

  3 Aralık Pazartesi günü saat 09.00’da okulumuz toplantı salonunda gerçekleşen 
çalıştaya  koordinatör okul ve ev sahibi olarak Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisemiz ayrıca : 

İspanya Luis ,Jose Manuel Y Antonio Molina Galdeano C.B. 

Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi 

Romanya-Lıceul Teoric Lascar Rosettı ,Raducenanı 

Çorlu Imkb Fen Lisesi 

İtalya- Lıceo Scıenze  Umane “E.Gıanturco” okullarından öğretmen ve öğrenciler katılmıştır . 

        Açılış konuşması okul müdürümüz Nazlıhan Altaş tarafından yapılan çalıştayda ; okul mü-
dürümüz , okulumuz hakkında bilgi verip, çalıştayın çalışma takvimini katılımcılarla paylaşarak 
ayrıca konuklarımıza  ülkemize ,ilimize ve okulumuza ´´hoş geldiniz´´ deyip yararlı bir çalıştay 
olması temennisinde bulundu.  

        15 öğrenci , 11  yönetici ve öğretmenin misafir edildiği 3 günlük çalıştayda; zaman bulun-
dukça sınıflara derslere girildi. 4 ülke 6 okul proje ekibi öğrencileri kendi aralarındada proje kap-
samında etkinliklerde bulundular. 

         5 Aralık Çarşamba günü yapılan “Türk Gecesi”nde yöremize ait Türk yemeklerini tatma 
fırsatı bulan erasmus ekibi gönüllerince eğlendiler. (İtalya, İspanya, Romanya, İzmir, Tekirdağ) 

Çalıştayın kalan zamanlarında ilimizin tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı bulan misafirleri-
miz son günde Kapadokya gezisi ile memnun bir şekilde uğurlandılar. 

1.Web Sitesi (projemiz için resmi web sayfasını açtık) 
2) Facebook (Fcb) (Öğrenciler öğretmenleri ile birlikte çalıştı.) 
3) Broşür (Öğrenciler öğretmenleri ile birlikte yaptı) 
4) Bültenler (her kuruluşun üç ayda bir hazırladı. 
5) Videospot- (Öğrenciler matematik ve fen eğitimi üzerine 4 dakikalık bir video çektiler) 
6) Proje Logosu--) Proje logosunu seçmek için öğrenci yarışması yapıldı.  
7)Her okul bu konularda 20 dakika boyunca ppt gösterisini sunacak. 
8) Eğitim Sistemlerimiz tartışıldı. 
9) Matematik ve fen müfredatınız anlatıldı 
10) İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ paylaşıldı. 



Sayfa 17 
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM METOTLARI EĞITİMİ 

Öğrenci Ekolojisi 

Proje Koordinatörü: Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Proje Ortakları: Çiçekdağı Osman Şevki İlkokulu, Şehit Öğretmen Bayram Tekin Ortao-

kulu, Çiçekdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Eğitim sisteminin bileşenleri incelendiğinde en önemli bileşenlerden birisinin aile 
olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Sistem içerisinde ailenin varlığı veya yokluğu öğrenci-
nin eğitim kalitesi ile doğrudan ilişkili olup, bu durum neredeyse tüm eğitim kuramları 
tarafından kabul görmüş ve eğitimin en önemli unsurları arasında yerini almıştır. İlçe-
miz eğitim durumu ve eğitime doğrudan etki eden unsurlar incelendiğinde, okul-veli 
işbirliğinin ilçemiz okullarında oldukça zayıf düzeyde olduğu görülmüştür. Bu durum, 
güçlendirilmesi gereken zayıf yönlerimiz arasında yerini almış ve stratejik planlarımız-
da hedef olarak belirlenmiştir. İlçemizdeki eğitim kalitesini arttırabilmek, okul-veli işbir-
liğini güçlendirebilmek, öğretmenlerimiz bu alanda daha donanımlı hale getirebilmek 
ve mesleki yeterliliklerini arttırabilmek amacıyla bu projeye ihtiyaç duyulmuştur. Bu 
amaçla okul-veli işbirliğinin en alt düzeyde olduğu, ortak hedeflere sahip, taşıma mer-
kezi konumunda bulunan bir ilkokul, bir ortaokul ve bir lise bir araya getirilerek kon-
sorsiyum oluşturulmuştur. Proje hazırlık sürecinde aşağıda belirtilen hedefler konsorsi-
yumun ihtiyaçları olarak belirlenmiş ve proje çalışmaları bu eksende yürütülmüştür. Bu 
amaçla; 

Okul-Aile işbirliğinin güçlendirilmesi ve kalitesinin arttırılması, 

Öğrenciyi tüm bileşenleri (okul yönetimi, öğretmen, öğrenci, aile, yakın çevre, uzak 
çevre, toplumsal normlar ve kurallar, sosyolojik, kültürel ve ekonomik etkiler vb.) 
ile tanımak için gerekli çalışmaların yapılması, 

Okul-aile işbirliğinin üst düzeyde olduğu, öğrenciler için ideal eğitim uygulamaları-
nın bulunduğu okul modellerini oluşturmak için gerekli çalışmaların yapılması, 

Öğretmenlerin okul-veli işbirliği ve öğrenciyi daha yakından tanıyabilmelerini sağla-
yacak yeni bilgi, beceri ve tecrübelerle donatılmasının sağlanması, mesleki yeter-
liliklerinin arttırılması, hedefleri projemizin temelini oluşturmuştur. 

Bu hedeflerden hareketle çözüm yolları aranmış, Avrupa ve Amerika’daki iyi uygu-
lama örnekleri incelenmiş, problemlerimize çözüm olabilecek eğitim kuramları üzerinde 
durulmuştur. Yapılan literatür taraması ve araştırmalar neticesinde, öğrenciyi tüm bile-
şenleri ile tanımayı esas alan Ekolojik Sistemler Kuramı üzerinde çalışılmasına karar ve-
rilmiştir. Proje yönetim ekibi tarafından Avrupa eğitim sistemi üzerinde çalışılmış ve 
İnsan Ekolojisi, Duygusal Ekoloji gibi alanlarda da çalışmaların yürütüldüğü İspanya’da 
projenin uygulanmasına karar verilmiştir 

Öğrenci Ekolojisi Sayfa 17 



Sayfa 18 LWRMI projesi ("Gerçek bir göçmen katılımı için çalışalım!" - ERASMUS+ K2 Yetişkin Eğitimi ) 

 ERASMUS+ K2 Yetişkin Eğitimi alanında bir öğrenme ortaklığı 
ğrojesidir.Göçmenlere yönelik bir çalışmadır ve 2 yıl sürecektir.( 2018-2020). 
Yetişkin Eğitimi alanındaki projelerin hedef kitlesi, yetişkinlerin temel beceri ve anahtar ye-
terlikleri kapsamındaki eğitimlerinden sorumlu personel ile bu alanlarda eğitim alan yetişkin 
öğrenicilerdir.  
  
İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar: Bu kategorideki projeler, 
yetişkin eğitimi kurumlarına işbirliği ağları kurmaları, uluslararası kapasitelerini artırmaları 
ve fikir, uygulama ve yöntemleri paylaşmaları için fırsat sunmaktır. 
 
"Gerçek bir göçmen katılımı için çalışalım!" Projesi, mültecilere ve göçmenler sorununa 
çözüm bulmaya çalışmak için iyi uygulamaların paylaşılmasına odaklanmıştır. Proje süresi 24 
aydır. Kısaltması "LWRMI" olan, İtalyan Ulusal ajans tarafından onaylanan, Potenza'da bulu-
nan YOUTH EUROPE SERVICE dernek tarafından koordine edilen bir Avrupa girişimidir. 
ERASMUS PLUS KA2 programının bir parçası olarak İtalya  Ulusal Ajansından .2018-1-
IT02-KA204-047938 referans numarası ile YETİŞKİN EĞİTİMİ STRATEJİK ORTAKLIK-
LARI kapsamındadır. 
 
ORTAKLAR 
 
GENÇLİK AVRUPA HİZMETİ (Lider, İtalya) 
CO.RI.S.S. (İtalya) 
BASILICATA BASIN (İtalya) 
KIRSEHIR IL MILLI EGITIM MUDURLUGU (Türkiye), 
DACORUM GÖNÜLLÜ HİZMET KONSEYİ (İngiltere), 
NARODNO CHITALISHTE BADESHTE SEGA 2006 (Bulgaristan) 
ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (Yunanistan) 



Sayfa 19 INTEGRATION BY SOCIAL AND DIGITAL LEARNING 

INTEGRATION BY SOCIAL AND DIGITAL LEARNING 
 

ERASMUS+ 
KA2 Strategic Partnerships for Adult Education – Exchanges of Practices  
Project no. 2017-1-PL01-KA204-038285 
 Sosyal ve Dijital Öğrenme yoluyla Entegrasyon (ISDL), Erasmus + programı 

A B  t a r a f ı n d a n  f i n a n s e  e d i l e n  u l u s ö t e s i  b i r  p r o j e d i r . 
Proje, farklı ülkelerde göçmen nüfusun ve işsizlerin durumuna odaklanmakta ve ba-
şarılı bir sosyal içerme ve entegrasyonun, özellikle kültürel duyarlılığı ve dijital okur-
yazarlığı teşvik eden yoğun yetişkin öğrenme yollarının mevcudiyetine bağlı 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. 
Son hedef, araştırmamızda bulunan en iyi örneklerin ayrıntılı bir açıklamasını bir 
araya getirerek, Açık Eğitim Kaynağı olarak kullanılabilir hale getirmektir. 
 

 ISDL, yetişkin eğitimi dahilinde çalışan herkesi hedeflemektedir. Bu proje ile 
sundukları eğitim faaliyetlerine yeni ilham, fikir ve dürtü sunmayı umuyoruz. 

 6 proje ortağıyız - İtalya, Romanya, Türkiye, Polonya ve Almanya'dan kuru-
luşlar Proje ortağı  ülkeler yetişkin Eğitimi alanında bilgi tecerübe ve iyi örneklerini 
paylaşacaktır. 
 
 Projenin iki yıllık süresi boyunca (2017-2019) her proje ortağı kendi ulusal bağ-
lamında araştırma yapacak 
 
 Tüm bulgular kolayca okunabilir bir şekilde toplanacak ve web sitemizdeki 
açık kaynak dokümanları ile ilgilenen herkese açık hale getirilecektir. 
Sosyal ve dijital öğrenme ile Avrupa entegrasyon vakaları hakkında İyi Uygulama 
koleksiyonu bulacaksınız. 



Sayfa 20 ''Teaching Maths Through Games Using Multiple Intelligences” 

Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi 

Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklıklar Projesi 

Koordinatörlüğünü Kuzey İrlanda'nın yürüttüğü ''Teaching Maths Through 
Games Using Multiple Intelligences''(Çoklu Zeka Kuramını Kullanarak Oyunlarla 
Matematik Öğretimi) başlıklı 2016-1-UK01-KA219-024484_7  nolu projemiz 2016
-2019 yılları arasında 3 yıl süreyle devam etmektedir. Proje ortaklarımız İngiltere 
(Kuzey İrlanda) İtalya,  Portekiz, Belçika'dır. 

PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sonuçlarına göre Avru-
pa'da  öğrencilerin matematik başarısı çok düşüktür. Projemiz ile çoklu zeka kuramı 
ile öğrencilere matematiğin sevdirilmesi ve öğrencilerin başarısızlık sonucu okuldan 
ayrılmalarını en aza indirmek projenin başlıca hedefidir.İlkokul eğitimcilerine çoklu 
zeka kuramının ne kadar önemli olduğunu anlatmak diğer hedefler arasındadır.Proje 
kapsamında kurumuzda ilkokul 4 seviyesinde matematik dersine giren öğretmenlere 
ilk önce çoklu zeka kuramı hakkında bilgi verildikten sonra kendi gruplarında çoklu 
zeka kuramıyla ilgili matematik etkinlikleri uygulanmıştır. 

Farklı ülkelerle ortak olarak çalışılmasının hedefi projenin Avrupa boyutunu 
diğer ülkelere kazandırmak ve diğer ülkelerde uygulanan iyi uygulamaların ortak 
okullarda  uygulanabilirliğini  gözlemlemektir.Yapılan  etkinliklerde  öğrencilerde 
gözlemlenen değişimi diğer ülkelere bildirmek ve bu değişimlerde ailelerin deste-
ğinden de yararlanmak yer almaktadır. 



Sayfa 21 LEARNING THROUGH LANDSCAPES  

LEARNING THROUGH LANDSCAPES  

(DOĞADA ÖĞRENME) PROJESİ 

İlimiz Kırşehir Merkez Cumhuriyet Ortaokulunun da ortak olduğu Learn-
ing Through Landscapes" (Doğada Öğrenme) Erasmus+ KA219 projesinin son 
hareketliliği olan "LTT Öğretmen Eğitimi" İzmir'de yapıldı. Proje 2017 yılında ka-
bul edilmişti. 

 Projenin koordinatörlüğünü İzmir Karabağlar Fevzi Çakmak Ortaokulu 
üstlendi. Türkiye'den Kırşehir Merkez Cumhuriyet Ortaokulu ve Şırnak 
Beytüşşebap Şehit Mehmet Ali Bozkurt Cumhuriyet Ortaokulu, Yunanistan'dan 
Xanthi 5th Primary School, Slovenya'dan Srecko Kosovel Primary School, Bul-
garistan'dan Hristo Botev Primary School, Güney Kıbrıs Rum Kesiminden Agios 
Spyridoas Special School katılımcı ortak okullar olarak iştirak ettiler. Öğretmen 
Eğitimi kapsamında her bir katılımcı okul Projeyle ilgili kendi okulunda daha 
önceden öğrencileriyle uyguladığı bir etkinliği diğer katılımcı okullardan öğret-
menlere uygulattı. Etkinlikler için gerekli malzemeler etkinliği uygulatacak okul-
lar tarafından önceden tedarik edildi. Bütün öğretmenlerin etkinliklerin uygulan-
masında istekli olduğu gözlemlendi. 



Sayfa 22 “HAYALLERİNLE BÜYÜRSÜN HAYALLERİN KADAR BÜYÜKSÜN” 

FATOŞ ÇETİN ANAOKULU 

2018-1-TR01-KA101-051276  

HAYALLERİNLE BÜYÜRSÜN HAYALLERİN KADAR BÜYÜKSÜN 

PROJENİN TANIMI VE AMACI 

     Okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıklarının desteklenmesi önemlidir. Çünkü okul ön-
cesi dönem çocuğun ilk kez yaratıcı öğeler ortaya koyduğu dönemdir ve yaratıcılığın gelişmesin-
deki en kritik yaş dilimi 5-6 yaştır.  Küçük yaştaki çocukların kendi başlarına veya arkadaşlarıyla 
oynadıkları oyunlar incelendiğinde yaratıcılık yetenekleri görülebilir. Fakat çocuk büyüdükçe 
yaratıcı yetenekleri dışarıdan etkilerle başka yeteneklerin altında örtülü kalmaya başlar. Öğrenci-
lerin yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek her öğretmen ve okulun başlıca görev-
leri arasında yer almalıdır. Yaratıcı problem çözme, karmaşık durumlarla başa çıkmak için bir 
sistem, plan ve yöntem içermektedir. 

     Fatoş Çetin Anaokulu olarak  yaratıcılığın her insana en azından potansiyel olarak verilmiş 
bir yetenek olduğu kanısındayız. Yaratıcılık, bireysel, sosyal ve ekonomik farklılıklardan dolayı 
bireyden bireye çeşitlilik ve farklılıklar gösterebilir. Ancak, her ne kadar çeşitlilik ve farklılıklar 
da olsa yaratıcı olmayan insan yoktur düşüncesine sahibiz.  Burada  önemli olan her bireyde az 
ya da çok bulunan bu yeteneğin nasıl ortaya çıkarılacağı ve geliştirileceğidir. Okulumuz Proje 
Ekibinin yaptığı araştırmalar sonucunda SCAMPER tekniği okul öncesi öğrencilerde yaratıcılı-
ğın ortaya çıkarabilmemiz açısından bizim için önemli bir fırsattır. Okul öncesi eğitimin amaçla-
rından birinin de çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek olduğunu özellikle göz 
önünde bulundurmamız gerekmektedir. 

     SCAMPER , öğrencilerin yaratıcılığını ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmede kullanı-
labilecek uygulaması kolay ve eğlenceli bir yapılandırılmış beyin fırtınası tekniğidir. Çocuklara 
farklı düşünme hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir. 
Tekniğin özelliği tek bir nesne veya kişinin ele alınarak daha önceden belirlenmiş olan adımlar 
üzerinden o nesne hakkında beyin fırtınası yapılmasıdır. Ancak bu beyin fırtınası klasik beyin 
fırtınası tekniğinin aksine belirli basamaklar izlenerek gerçekleştirilir. SCAMPER ile seçilen 
nesne değiştirilir,geliştirilir,parçalara ayrılır yada başka nesneler ile birleştirilir. Fikirlerin ortaya 
çıkması için çocuğa sorular yöneltilir. Bu sorular çocuğun daha önce düşünmediği yönleri dü-
şünmesine, yaratıcılığını ve düşünme becerilerini geliştirmesine olanak tanır.  
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PROJE KAZANIMLARI 

Eğitim personelimizin SCAMPER tekniği konusunda yeterlilik kazandırmak için İspanya da da 7 
günlük SCAMPER Tekniği ve Uygulamaları kurs faaliyetine katılmıştır. Proje faaliyetlerinin so-
nucunda elde edilen kazanımlar şu şekildedir: 

1-SCAMPER tekniği ve uygulama şekli konusunda yeterlilik kazanılmıştır 

2- SCAMPER tekniğinin uygulama alanları ve hangi gelişim alanlarına katkı sağladığını öğrenil-
miştir 

3-Yaratıcı başarıya yönelik olumlu tutum geliştirmiştir, 

4- Yaratıcı düşünme eğitimini destekleyen başka teknikler ve yöntemleri tanınmıştır 

5-Öğretim materyallerinde ve eğitim-öğretim teknikleri konusunda çeşitlilik sağlanmıştır, 

6- Dil becerisi kazanılmıştır 

7-Farklı kültürler tanınmıştır 

8- Yenilikçi müfredat,öğretme-öğrenme ortamlarını inceleme olanağı bulunmuştur 

9- Avrupa'daki okul öncesi eğitim kurumlarının iş ve işleyişini görme olanağı bulunmuştur 

PROJE SONRASI YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Proje sonrası yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında; 

Okul web sitesi, yerel basın yayın kuruluşları vasıtasıyla proje çıktılarını paylaşılmıştır.  

• Okulumuzda SCAMPER tekniğini tanıtan ve yurtdışı hareketlilik sırasında çekilen fotoğrafların 
yer aldığı bir pano oluşturulmuştur, 

• İl Milli Eğitim Müdürlüğü bilgisi ve organizasyonuyla ilimizdeki okul öncesi eğitim kurumları-
na Projemizi tanıtılmış ve uygulama tekniğiyle ilgili eğitimler verilmiştir,  

• Okulumuz velilerine ve velilerimiz dışındaki istekli kitle için "SCAMPER Uygulama Atölyesi" 
açılmıştır 

• İlimizdeki üniversiteyle işbirliği yaparak "Eğitim fakültesi Okul öncesi öğretmenliği bölümü 
öğrencilerine" teknikle ilgili sunum yapılmıştır. 



Sayfa 24 “ÇİKOLATA VE ÇOCUK” 

KAMAN FATMA BACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  

ÇİKOLATA VE ÇOCUK 
PROJE NO : 2018-1-TR01-KA102-053030 
Projemizin Hazırlanma ve Uygulama esnasındaki: 

1-AMAÇ 

Hızla  büyüyen ve gelişen dünya ve Avrupa Birliği ülkelerinde kültürler arası ve eğitim öğretim 
alanında önemli gelişmeler ve farklılıklarıda beraberinde getirmektedir.Dolayısıyla çok farklı 
kültürlerin oluşturduğu Avrupa Birliğineüye ve aday ülkeler arasında kültürler arası kaynaşma-
nın ,bilgi ve teknoloji alışverişinin geliştirilmesi zarruribi ihtiyaç haline gelmiştir.Hazırlamış ol-
duğumuz projemizdeki temel amaçta öğrencilerimizin üye ülke imkanlarından azami derecede 
faydalanma,işbirliğine katkıda bulunma,Mesleki gelişimlerinde Avrupa normlarından faydalan-
maktır. 

Bunun yanıda öğrencilerimizin toplumla bütünleşmesini kolaylaştırmak,girişimcilik ruhlarını 
geliştirmek ve desteklemek,teşviketmek,gençlerimizin bilgi beceri ve yeterlilik kazanmalarına 
yardımcı olmak,ortak Avrupa kültürü çeşitliliğinin ve temel değerlerinin daha iyi anlaşılmasını 
sağlamaktır.Öğrenciler ve Eğitim Personeli arasında Avrupa dil ve kültür çeşitliliği ve değerle-
ri,bilgianlayışı,mesleki gelişim için temel becerileri kuvvetlendirme mesleki donanım edinmeleri 
amaçlanmaktadır.Böylece öğrencilerimizde temel mesleki eğitim içerisinde beceri ve yeterlilik-
lerinin artırılması,özellikle teknolojik gelişim ve değişimleri tanıma,uyum sağlamaya yönelik 
mesleki eğitim ve staj salışmasıyaptırmak,ordan alınan tecrübe ve mesleki bilgi birikimlerini ül-
kemizde uygulayarak Mesleki Eğitimin gelişim sürecine katkıda bulunmalarını sağlamaktır. 

Ayrıca uygulama esnasında gösterecekleri ülkemiz Milli Manevi değerlerine saygı,okul ve ülke 
temsil bilinci ile,ülkemizin tanıtımına katkı sağlamaktır 
2-HEDEF KİTLE: 

        Hazırlanan Projemizde öncelik Öğrenci Eğitim ve Staj çalışmalarına Yöneliktir. Dolayısıyla 
birinci derecede hedef kitle Okulumuz Çocuk Gelişimi ve Eğtimi Alanı ile Yiyecek İçecek Hiz-
metleri 11 ve 12  sınıf öğrencileridir.Ancak Proje uygulamalarından olumlu etkilenecek diğer 
öğrencilerimiz ve hareketlilk esnasındaki refakatçi öğretmenlerimiz ve öğrenci velilerimizde do-
laylı hedef kitle konumundadır. 
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3-UYGULAMA: 

     2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında uygulanmak üzere okulumuz tarafından hazırlanan ve 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Ulusal Ajan tarafından 
Hibe Desteğine laik görülen Çikolata ve Çocuk isimli,2018-1-TR01-KA102-053030 nolu proje-
miz, yapılan hibe sözleşmesini takiben okulumuz personelleri arasında oluşturulan Yürütme ve 
Yaygınlaştırma Komisyonu tarafından uygulamaya konulmuştur.Okul idaresi ve Yürütme Kuru-
lunun Koordineli çalışması ile,öğretmen,öğrenci,veli  bilgilendirmeleri gerçekleştirildikten son-
ra,Yürütme Komisyonun belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda projeye katılacak stajyer öğ-
rencilerin ve refakatçi öğrencilerin seçimleri gerçekleştirilmiştir.Ulusal Ajansla Yapılan Hibe 
Sözleşmesi ve verilen taahhüt doğrultusunda staj çalışmalarına okulumuz 11 ve 12. Sınıf öğren-
cilerinin katılımı öncelikle gönüllülük esasına göre sağlanmıştır.Uygulamada,ilk grup 
03.03.2019-16.03.2019 tarihleri arasında 5 öğrenci ve 1 refakatçi öğretmenden oluşan kafile 
ROMANYA-Bükreş,İkinci grup 17.03.2019-30.03.2019 tarihleri arasında 5 öğrenci ve bir refa-
katçi öğretmenden oluşan kafile ROMANYA-Bükreş,Üçüncü grup 01.04.2019-14.04.2019 ta-
rihleri arasında 5 öğrenci 1 refakatçi öğretmenden oluşan kafile ile ALMANYA-Dorsten kentin-
de staj çalışmalarını tamamlamışlardır.Proje uygulamalarında öğrenci ve personelin tüm masraf-
ları ( Kişisel Harcamalar Hariç ) proje bütçesinden karşılanmıştır. Tüm Harcamalar ve Ödemeler 
Evrak belge karşılığı ve Ulusal Ajans tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda Kaman Mal-
müdürlüğü aracılığı ile yapılmıştır.Proje Uygulama Faaliyetlerimiz planlanan süreçte başarı ile 
tamamlanmıştır. 


