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AR-GE
Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü
AR-GE Birimi Bülteni
AR-GE birimlerinin kurulmasının temel amacı, özü itibariyle ortak paydası
büyük olan faaliyet ve projelerde tekrarların önlenmesi, insan ve madde kaynağının
etkin ve verimli kullanılması, uzmanlık, tecrübe ve birikimin yerinde kullanılması
için çalışmaların tek elden aynı ekip tarafından yürütülmesini sağlamaktır.
Ayrıca, özünde planlama, stratejik yönetim, idareyi geliştirme, hizmetlerin
niteliğini iyileştirme, kapasite geliştirme ve dolayısıyla kurumsal değişimi yakalama
olan çalışmaları birleştirmektir.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi, 1843555 sayı ve 08.05.2014
tarihli "İl Milli Eğitim Müdürlükleri AR-GE Birimleri Yönergesi" kapsamında görev
yapmaktadır. Birimimiz, Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi
(ASKE)" ile "Projeler Ekibi (PEK)" olmak üzere iki ekip halinde çalışmalarını
yürütmektedir.
2014 yılı Ağustos-Aralık dönemi çalışmaları Stratejik Planlama çalışmaları,
Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları ve Projeler üzerine yoğunlaşmaktadır.
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Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak yoğun bir dönemin
ardından çalışmalarımız hakkında bilgi vermek ve sizlerle paylaşmak için bu bülteni
yılda iki dönem halinde yayınlayacağız.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kadir SONGÜT
A.Mesut ÜRÜNOĞLU
İ.Serdar YAKAR
Şahin ÖZCAN
Murat SAKINMAZ

M.Eğitim Müdür Yardımcısı
AS-KE Uzm Öğretmen
AS-KE Öğretmen
AS-KE Öğretmen
Projeler Ekibi Öğretmen

0
0
0
0
0

(364) 224 0201 Dahili:144
(364) 224 0201 Dahili:208
(364) 224 0201 Dahili:208
(364) 224 0201 Dahili:208
(364) 224 0201 Dahili:208
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Çorum
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

AKILCI İLAÇ KULLANIMI
PROJESİ İMZALANDI

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak
toplumu ilgilendiren her konuda olduğu gibi bu
konuda da sorumluluk sahibi olmanın
bilinciyle hareket ettiklerini belirten BÜYÜK,
projeyle Haziran 2015’e kadar il merkezi ve
ilçelerdeki tüm ilk ve ortaokullarda eğitim gören çocukların “Akılcı İlaç Kullanımı” konusunda bilinç ve duyarlılıklarının
artırılmasının hedeflendiğini söyledi.
İmza töreninde konuşan Çorum Eczacı Odası Başkanı Süleyman Koca’da; Türk Eczacılar Birliği, Çorum Eczacı
Odası olarak toplumun bilinçli ilaç kullanımı konusunda eğitilmesinde üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır
olduklarını belirtti. KOCA; Akılcı olmayan ilaç kullanımı, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin önemli
bir sağlık sorunudur ve düzeltilmesi güç bir alışkanlık olarak kabul edilmektedir. Gereksiz ve yanlış ilaç uygulaması
ölümle de sonlanabilen birçok sağlık sorununa sebep olabilmektedir dedi.
İlaçların akılcı olmayan kullanımının sonuçlarının ise; tedaviden yarar görülmemesi, istenmeyen ilaç etkilerinde
artış, uygunsuz antibiyotik kullanımına bağlı gelişen antibiyotik direnci olduğunu belirten KOCA, ilaçların aşırı
kullanımının ortaya çıkardığı
uygunsuz hasta talepleri, ilaç
stoklarının azalmasına bağlı
ilaca erişim güçlüğü ve
hastaların sağlık sistemine
güveninde azalma, ilaç
bağımlılığı ve ilaç maliyetinde
artıştır dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü
Seyit Ali BÜYÜK; “AKILCI İLAÇ
KULLANIMI” projesi ile
olumsuzlukların ortadan
kalkması için güzel bir adım
atılmış olacağını belirterek,
Çorum Eczacı Odası Başkanı
Süleyman KOCA yönetim
kuruluna teşekkür etti.
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İl genelinde ilk ve ortaokullarda uygulanacak projenin imza töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali
BÜYÜK; İlaç kullanımına bağlı risklerin
çoğalması, yükselen ilaç harcamaları, ilaçların
akılcı olmayan kullanılışları ve bireylerin
gitgide artan otonomisi, sağlık problemlerinde
hastaların reçetesiz ilaçları kendi kendilerine
seçmesi gibi durumların; “akılcı ilaç kullanımını”
üzerinde önemle durulması gereken bir konu
olarak karşımıza çıkarmaktadır dedi.
Küçük yaşlarda edinilen bilgilerin hayat
boyu kalıcı olduğunu belirten BÜYÜK; ilk ve
ortaokullarda eğitim alan çocukların hedef kitle
olarak bu sebeple seçildiğini sözlerine ekledi.

AR-GE

BÜLTENİ

Çorum
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

Akılcı İlaç Kullanımı Projesi Devam Ediyor;
Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Çorum Eczacı Odası Arasında Ekim
ayında imzalanan “Akılcı İlaç Kullanımı” Projesi kapsamında Toki Şehit Şükrü
ÖZYOL Ortaokulunda farkındalık faaliyeti ve proje eğitim sunumu gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK, Çorum Eczacı
Odası Başkanı Sayın Süleyman KOCA ile yönetim kurulu üyeleri ve İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Kadir SÖNGÜT katıldı.
Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Seyit Ali BÜYÜK; “Geleceğimizin
teminatı çocuklarımızın hayata hazırlanırken bedensel ve zihinsel donanımlarının en yüksek
seviyeye çıkarılması eğitimin temel amacıdır. Çünkü sağlıklı birey, sağlıklı toplum
demektedir. Erken çağlarda edinilen bilgilerin kalıcı izli etkilerinin yaşam boyu devam
edeceği de bilimsel bir gerçektir.
İşte bu sebeplerle; Müdürlüğümüz ve Çorum Eczacı Odası arasında imzalanan
“Akılcı İlaç Kullanımı” projesinde, çocuklarımızın hayata hazırlanırken ilaç kullanımı
konusunda bilinçlenmeleri, yan etkilerden ve olası risklerden
korunmaları,
bilen,
uygulayan
bireyler haline
gelmeleri
hedeflenmektedir.
Proje
kapsamında
Çorum Eczacı
Odasının
Milli Eğitim Müdürü
görevlendirdiği
Seyit Ali BÜYÜK
eczacılarımız
okullarla işbirliği halinde çocuklarımıza akılcı ilaç kullanımının nasıl olması gerektiği yönünde eğitimler vermektedir.
İl merkezi ve tüm ilçelerimizde haziran ayına kadar devam edecek olan projemizde; Müdürlüğümüze bağlı tüm ilk ve
ortaokullarımızda sunumlar yapılacaktır. Ayrıca yine projemiz kapsamında tüm ilk ve ortaokullarımızda öğrenci,
öğretmen ve velilere yönelik farkındalık anketi uygulanacaktır.” dedi.
Törende konuşma yapan Çorum Eczacı Odası Başkanı Süleyman KOCA; “İlaç doğru kullanılırsa etkilidir. Ancak
tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara sebep olmaktadır.
Bu etkiler arasında; hastalık ve ölüm oranlarında artış olması, ilaçların yan etki riskinin artması, kaynakların yanlış
tüketilmesiyle sonuçta temel ilaçlara bile ulaşılabilirliğin azalması, acil ve temel ilaçlara karşı gelişebilecek dirence dayalı
olarak, tedavinin ekonomik ve sosyal
maliyetinin artması sayılabilir. Bu nedenlerden
dolayı dünyada çeşitli çözüm yolları üretilmeye,
geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda tüm
dünyada ve ülkemizde “akılcı ilaç kullanımı”
çalışmaları başlatılmıştır. İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüz ile Eczacı Odamızda sosyal
sorumluluk anlayışı içerisinde, böyle bir
çalışma başlatmıştır” dedi. Yapılan
konuşmaların ardından, konferans salonundaki
katılımcılara ve öğrencilere “ akılcı ilaç
kullanımı” konusunda bilgilendirme yapıldı.
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“Akıllıyım, Akılcı İlaç
Kullanıyorum”
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Çorum
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

2015-2019 Stratejik Plan
Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Toplantıda bölüm
şeflerine hitap eden Milli
Eğitim Müdür Yardımcısı
Yahya Çoban; 2013/26 sayılı
Genelge hakkında bilgiler
aktardı. Genelge kapsamında
koordinasyon ekibinin
görevleri ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında stratejik planlamanın önemini
vurgulayan bir konuşma yaptı.
Stratejik Plan
İl Koordinatörü
A.Mesut
Ürünoğlu’da
toplantıda;
hazırlamış olduğu
durum analizi
hakkında
katılımcılara bilgiler
verdi. Durum
analizinde paydaş
anketleri sonucunda
il SWOT analizinin
sonuçlarını değerlendirdi. 2015-2019
plan taslağının
bölüm şefleri ile
birlikte üzerinde görüşülüp değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi.
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2015-2019 Stratejik
Plan çalışmaları kapsamında
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz
Stratejik Plan Koordinasyon
ekibi toplantısı Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı Yahya
Çoban’ın başkanlığında
gerçekleştirildi.
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Çorum
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

2015-2019 Stratejik Plan
Değerlendirme
Toplantıları
Gerçekleştirildi
2015-2019 Stratejik Plan Çalışmaları
kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Plan 2.dönem toplantıları başladı.
2013/26 sayılı Genelge kapsamında Stratejik Plan İkinci Dönem Bilgilendirme toplantılarına başlandı.
Planlanan 18 toplantıdan ilki merkez ilkokullarına yönelik gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda
gerçekleştirilen toplantı, Plandan sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kadir Söngüt’ün başkanlığında yapıldı.

Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı
Kadir SÖNGÜT

Stratejik Plan Koordinatörü İ.Serdar YAKAR ; Yönetici atama yönetmeliğindeki
değişikliklerden dolayı Bakanlık tarafından takvimin değiştirildiğini ve ilçe planlarının
Şubat Ayı sonunda tamamlanması gerektiğini söyledi.
SP İl Koordinatörü A.Mesut ÜRÜNOĞLU ‘nun il planında yer alan ve ilçelerinde
planlarında belirtmesi zorunlu olan 3 Ana Tema ve amaç ile göstergeler hakkında bilgi
vermesi ile toplantıya son verildi.
Toplantı sonunda il projeleri ve proje kapasitesi hakkında değerlendirmelere
geçildi. PEK ekibi üyesi Murat SAKINMAZ AB projelerinde ilimiz durum
değerlendirmesinde bulundu. ERASMUS PLUS projelerindeki değişiklikler ve İlimiz
proje çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ASKE ekip üyesi Şahin ÖZCAN yerel projeler ile ilgili kurumsal kapasitenin
arttırılması yönünde birim olarak yoğun faaliyetler yürütüldüğünü belirtti. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü
olarak 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında 5 adet yerel proje tamamlandığını, 2014-2015 Yılında ise 8 adet yerer
projenin halen devam etmekte olduğun belirtti. Çarpan etkisi ve farkındalığın arttırılması kapsamında Sivil Toplum
Kuruluşları ile ortak olarak 5 adet ulusal projede aktif görev alındığını söyledi.
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Toplantı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejiden sorumlu müdür yardımcısı Kadir
SONGÜT ‘ün plan ve planlamada dikkat edilecek konular hakkında bilgi verilmesi ile
başlanıldı. SONGÜT; Yönetici atama yönetmeliğindeki değişikliklerden dolayı İl, ilçe ve
okul kurum müdürlüklerinin değiştiğini ve üst kurul ile SP ekiplerinin yeniden belirlenmesi
gerektiğini söyledi.
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Çorum
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
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Ok u y o
Konuşuyorum
Projenin amaçları;

başlanmıştır. Proje il merkezindeki lise ve dengi okullarımızı
kapsamaktadır.
Proje kapsamında her 15 günde öğrencilerimizin bir kitap
okuması planlanmaktadır. Proje 2 yıl boyunca uygulanacaktır.
Proje, il merkezinde yer alan liselerimizde oluşturulan 20’şer
kişilik öğrenci gruplarında uygulanmaktadır. Projeye şu ana kadar
20 merkez lisemizden toplam 400 öğrencimiz gönüllü olarak
katılmıştır.
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- Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında
özellikle lisede okuyan gençlerin okumaya
yönlendirilmesi,
- Gençlerin okuma alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlanması,
- Gençlerin boş zamanlarını
değerlendirmelerine katkı sağlanması
- Gençlerin ilgisini çekecek aktivitelerle
okuma alışkanlığının pekiştirilmesi,
- Gençlerin, okuduğu kitaplarla
ilişkilen- dirilen yerlere geziler düzenlenmesi,
- Gençlerin, sanatsal aktivitelerle
yeteneklerinin gelişimine katkı sağlanması,
- Toplumda, suç oranlarının düşürülmesine
katkı sağlanması,
- Gençlerin ana diline ait gereken
kazanımların sağlanması,
- Düzgün konuşma ve yazma yetkinliğinin
kazandırılması,
- Geleceğin yöneticilerinin yetiştirilmesine katkı sağlanması.
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Çorum
Belediyesi, Milli
Eğitim
Müdürlüğümüz ve Dil
Edebiyat Derneği
Çorum
Şubesinin
24/03/2014
tarihinde
gerçekleştirdiği
protokol ile
“Okuyorum
Yazarlarla
Konuşuyorum
Projesi”ne

Çorum Belediyesi, Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dil Edebiyat Derneği Çorum
Şubesinin 24/03/2014 tarihinde gerçekleştirdiği protokol ile başlatılan “Okuyorum
Yazarlarla Konuşuyorum Projesi” . Devam ediyor. Proje kapsamında şu ana kadar 360
öğrencimiz ortalama 5 er kitap okumuşlardır. Öğretmenlerimiz kitap okuyan öğrencilerimiz
ve okudukları kitapları on-line olarak Ar-Ge birimimize bildirmektedirler. Ayrıca her kitap
döneminin ardından okunan kitaplar öğretmen ve öğrencilerimiz ile birlikte değerlendirilmektedir .Kitap okuyan öğrencilerimiz Haziran
Ayında Çanakkale'ye götürülmüştür.
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Çorum
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI
Bilim Fuarlarý, Milli Eðitim Bakanlýðý Ýle Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu arasýnda "Temel ve
Ortaöðretimde Bilim Kültürünün Geliþtirilmesine Yönelik Bilim
Fuarlarýnýn Düzenlenmesi" Alt Protokolü gereðince düzenlenmektedir, süresi 3 yýl olup 2016 yýlýna kadar geçerlidir. Bilim
Fuarlarý 2015 yýlý iþ ve iþlemlerine iliþkin Genel Müdürlüðümüzce
gönderilecek baþka resmi yazýya gerek olmadan il ve ilçe milli
eðitim müdürlükleri gerekli iþlemleri yapacaklardýr.
“TÜBÝTAK Bilim Fuarlarý”, 5-12. sýnýfta okumakta olan
öðrencilerin öðretim programý çerçevesinde ve kendi ilgi alanlarý
doðrultusunda belirledikleri konular üzerine araþtýrma yaparak,
araþtýrmalarýnýn sonuçlarýný sergileyebilecekleri, öðrenciler ve
izleyiciler için eðlenerek öðrenebilecekleri bir ortam oluþturmayý
amaçlamaktadýr.

• Bilimin ve bilimsel çalýþmalarýn yeni nesiller tarafýndan benimsenmesinin teþvik
edilmesi,
• Bilimin günlük hayatla iliþkilendirilmesi,
• Araþtýrma tekniklerinin, bilimsel raporlamanýn ve bilimsel sunum becerilerinin
tabana yayýlarak genç bireylere kazandýrýlmasý,
• Farklý geliþimsel ve biliþsel seviyedeki her çocuða bilimsel proje yapma fýrsatýnýn
sunulmasý,
• Öðrencilere bilimsel proje yapma ve paylaþma konusunda yeni ortam ve olanaklarýn
yaratýlmasý,
• Öðrenciler üzerindeki yarýþma baskýsýnýn ortadan kaldýrýlarak bilimin eðlenceli
taraflarýnýn ön plana çýkarýlmasý,
• Farklý sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarýnýn bilimsel projelere eþit katýlýmýnýn
saðlanmasý,
• Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasýnda bilimin ve bilimsel çalýþmalarýn
öneminin öðrenciler tarafýndan uygulayarak/yaþayarak öðrenilmesinin saðlanmasýdýr.
Ocak-Aðustos aylarý arasýnda düzenlenecek olan Bilim fuarý ve
þenlikleri ile farkýndalýðý artýrmak, bilime ve bilimsel
düþünceye dikkat çekerek öðrencilerin bakýþ açýsýný
kazanmalarýný saðlamak amacýyla TÜBÝTAK
tarafýndan düzenlenen çaðrýya þimdiye kadar
20’den fazla okulumuz müracaat etmiþtir.
Özellikle dezavantajlý bölgelerde eðitim-öðretim
hizmetleri veren okullarýmýzýn önceleneceði çaðrý
kapsamýnda desteklenmesi uygun görülen okullara TÜBÝTAK
tarafýndan 5.000_TL ödenek verilecektir. 5 ve 6. Bölge
okullarýnda en az 15, diðer bölge okullarýnda en az 25 proje ile katýlým
saðlanmasý gerekmektedir.
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TÜBİTAK Bilim Fuarları ile
hedeflenen genel amaçlar:

AR-GE

BÜLTENİ

Çorum
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

OKA 2014 Teknik Destek Kapsamýnda
“Dil ve Konuþma Bozukluklarý Eðitimi”
Projesi Eðitimi Gerçekleþtirildi.
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý
tarafýndan teknik destek baþvurularý
kapsamýnda kabul edilen “Dil ve
Konuþma Bozukluklarý eðitim projesi,
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý genel
Sekreteri Sayýn Mevlüt ÖZEN ile Milli
Eðitim Müdürümüz Sayýn Seyit Ali
BÜYÜK arasýnda imzalandý.

AĞUSTOS / ARALIK 2014

Proje Hakkýnda bilgi veren Milli
Eðitim Müdürümüz Sayýn Seyit Ali
BÜYÜK; “Dil ve konuþma, bireylerin
kendilerini ifade etme, iletiþim kurma ve
sosyal hayatý paylaþmalarýndaki en
önemli araçlardandýr. Dil ve konuþma
geliþimi zihinsel, fiziksel ve duygusal
geliþimden baðýmsýz deðildir” dedi.

Çorum il merkezinde özel eðitim okullarýnda eðitim gören engelli öðrenci sayýsýnýn 2014 verilerine göre 458
olduðunu söyleyen Milli Eðitim Müdürümüz Sayýn Seyit Ali BÜYÜK, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne baðlý Özel Eðitim
Okullarý ile Rehberlik ve Araþtýrma Merkezinde görev alan 29 özel eðitim ve 6 rehberlik öðretmeni olmak üzere 35
katýlýmcýya 2 gün toplam 16 saat sürecek ‘Dil ve Konuþma Bozukluklarý Eðitimi’ verilecek. Eðitimin kalitesinin daha da
artmasý için Milli Eðitim Müdürlüðü olarak her türlü imkanýn deðerlendirilmesi ile eðitimcilerin kalitesinin artmasýyla
doðru orantýlý olacaðýný ifade etti.
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AR-GE

BÜLTENİ

Çorum
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

Özel Eğitim Öğretmenlerine
“Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi” Verildi
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek
başvuruları kapsamında uygulanması kabul edilen “Dil
ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi” projesi tamamlandı.
Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 27-28
Aralık tarihlerinde 2 gün süren eğitime; İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim Okulları ile Rehberlik ve
Araştırma Merkezinde görev alan 29 özel eğitim ve
6 rehberlik öğretmeni olmak üzere 35 öğretmen katıldı.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Kadir
SÖNGÜT; Çorum il merkezinde özel eğitim okullarında eğitim gören engelli öğrenci
sayısının 2014 verilerine göre 458 olduğunu söyledi. Eğitimin kalitesinin daha da
artması için müdürlük olarak her türlü imkanın değerlendirildiğini, eğitimin kalitesinin
en üst seviyeye çıkmasının ise eğitimcilerin kalitesinin artmasıyla doğru orantılı
olduğunu söyleyen SÖNGÜT; katılımcılara ve sunumları yapacak olan
akademisyenlere teşekkür etti.
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Eğitimler, İstanbul KÜLTÜR Üniversitesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şebnem
GÜMÜŞCÜ TUŞ, İstanbul ÜSKÜDAR Üniversitesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aynur
AKINCI AYDOĞAN ve Uzman Can ÜNVERDİ tarafından verildi.

AR-GE

BÜLTENİ

Çorum
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

Akýl Oyunlarý

PROJE KAPSAMI
• Çocukların ufkunun daha da genişlemesine katkı
sağlanması,
• Bilimsel, düşünsel, sanatsal ve kültürel hayata
hazırlıklarına katkı sağlanması
• Çocukların aktif etkileşim ortamlarına alışmalarına
katkı sağlanması
• Çocukların hayata katılım süreçlerinin sağlıklı ve
doğru alanda olmasına katkı sağlanması.
• Oyun içerisinde zihinsel yeteneklerini keşfetmelerine
zemin hazırlamak.
HEDEF KİTLE
• Çorum il genelinde eğitim alan ilk ve ortaokul öğrencileri.
PROJE SAHİBİ
• Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE ORTAKLARI • Çorum Belediyesi
PROJE BÜTÇESİ
• ------BÜTÇE KAYNAĞI
• Çorum Belediyesi
PROJE SÜRESİ
• 7 Ay
PROJE FAALİYETLERİ • İlkokul ve Ortaokulların Görevli Öğretmenleri Belirlemesi ve Bildirilmesi
• Görevli Öğretmenlerle Çorum Belediyesi NFK Gençlik Merkezinde Bilgilendirme Toplantısı Yapılması
• Yarışmalarda Yer Alacak Öğrencilerin Okullar
Tarafından Bildirilmesi
• Okulların yarışmada yer alacak öğrenci isimlerinin
Çorum Belediyesi NFK Gençlik Merkezine Bildirmesi
• İlkokullar ve Ortaokullar arası Takım Satranç
Turnuvası Başlaması
• İlkokullar arası Mangala Turnuvası Başlaması
• Ortaokullar arası Mangala Turnuvası Başlaması
• İlkokullar ve Ortaokullar arası Haneo Kulesi ve
RubiskRace Turnuvası
• İlkokullar ve Ortaokullar arası T-Tangram Turnuvası
• Ortaokullar arası Akıl ve Zeka Oyunları Soruları
yarışması
• Ödül Töreni
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PROJE AMACI
• Öğrencilerin zihinsel
becerilerini daha üst seviyelere
çıkarmak ve etkin kullanmalarını
sağlamak
• Öğrencilerin karşılaştıkları problemlere çözüm
geliştirmelerinde yardımcı olmak
• Farklı düşünme yollarını keşfetmelerine yardımcı
olmak

AR-GE

BÜLTENİ

Çorum
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

BABA BANA KÝTAP
OKUR MUSUN?
PROJE AMACI
Çocuğun hayatında rol model olan babaların, çocuklarına
kitap okuma sevgisi kazandırmaları.
PROJE KAPSAMI
Çorum’da anaokulu eğitimi alan çocuklara babalarının
kitap okuyarak okuma alışkanlığı kazandırmaları ve çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmeleri.
HEDEF KİTLE
Çorumda 36-72 ay arasında anaokulu eğitimi alan babalar ve çocukları
PROJE SAHİBİ
• İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE ORTAKLARI
• PROJE BÜTÇESİ
• ---BÜTÇE KAYNAĞI
• İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ayni katkı şeklinde
PROJE SÜRESİ
• 8 ay (22/09/2014-01/06/2015)

“Çocuða Yönelik Þiddetin Önlenmesi Projesi”
Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Kapsamında; İlimizde 20 Rehber Öğretmene Formatörlük Eğitimi
Verildi. Yayın tarihi: 25.11.2014 - 16:59 - Görüntülenme Sayısı: 489
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Çocuğa Yönelik Şiddetin
Önlenmesi Projesi” kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlümüz tarafından Anitta Otel de “Danışmanlık Tedbiri Kararları Eğitici
Eğitimleri” verildi.
Çocukların esenliğinin, refahının ve sosyal bütünlüğünün yüksek düzeyde gözetilmesi amacıyla fiziksel,
duygusal sözel ve psikolojik her türlü şiddetten korunmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan “Çocuğa
Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi” kapsamında 10
pilot il arasında yer alan İlimizde, Danışmanlık tedbiri
uygulamalarının standardilize edilmesi ile ilgili
20 Rehber öğretmene formatörlük eğitimi verildi. Bu
öğretmenlerde ilimiz genelinde 70 Rehber öğretmene
eğitim vererek aile içi ve her türlü ortamdaki çocuğa
yönelik şiddetin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
Formatörlük eğitimlerini alan 20 Rehber öğretmenimize düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Anitta
otelde gerçekleştirilen sertifika törenine Milli Eğitim
Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK, Milli Eğitim Şube Müdürü Ali
Rıza EKMEKYAPAR katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK, eğitimlerini alan Rehber öğretmenlere hitaben bir konuşma
yaparak; çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi ve azaltılması yönünde farkındalığın oluşturulması, şiddet öncesi tedbirlerin
alınmasının önemine vurgu yaparak projenin uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasının rehber öğretmenlerimizle sağlanabileceğini belirtti.
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PROJE FAALİYETLERİ
1- Ailelere proje ile ilgili ön bilgi verilmesi
2- Broşürlerin bastırılması ve gönderilmesi
3- Babaların çocuklarına kitap okumaları ve kitap zincirleri oluşturmaları
4- Ödül töreni ve kapanış.

AR-GE

BÜLTENİ

Çorum
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

Deðerler Eðitimi Projesi
PROJE AMACI
Gençlerin milli, manevi değerlerini geliştirmelerine yardımcı olmak. Fiziksel ve sportif yeteneklerini
geliştirmelerine katkı sağlamak. Birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak.
PROJE KAPSAMI
HEDEF KİTLE
PROJE SAHİBİ
PROJE ORTAKLARI
PROJE BÜTÇESİ
BÜTÇE KAYNAĞI
PROJE SÜRESİ

• Çorum Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan öğrenciler.
• Çorum Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan 550 öğrenci.
• İl Milli Eğitim Müdürlüğü
• Çorum Belediyesi
• ---• İl Özel İdaresi ve Çorum Belediyesi tarafından ayni katkı şeklinde
• 5 ay (22/09/2014-01/06/2015)

Geleceðin
Liderlerini Yetiþtirmek

PROJE AMACI
Bilim ve sanat merkezinde okuyan
çocukların; bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sınai
çalışmalar yaparak hayata hazırlanmalarını sağlamak.
PROJE KAPSAMI
Çorum Bilim ve Sanat Merkezinde Eğitim Gören
Çocuklar
HEDEF KİTLE
Çorum Bilim ve Sanat Merkezinde Eğitim gören
11-16 yaş arası 60 kız, 80 erkek toplam 140 öğrenci
PROJE SAHİBİ
• İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
PROJE ORTAKLARI • Ticaret ve Sanayi Odası,
• Kültür ve Turizm Müdürlüğü,

• İl Özel İdaresi,
• Hitit Üniversitesi,
• Çorum Belediyesi
PROJE BÜTÇESİ
---BÜTÇE KAYNAĞI • Çorum Belediyesi, Ticaret ve
Sanayi Odası ve İl Özel İdaresi tarafından ayni katkı şeklinde
PROJE SÜRESİ • 5 ay (15/09/2014-01/06/2015)
PROJE FAALİYETLERİ
1. İskilip Gezisi
2.Müzede bir gece eğitimi
3.Üstün yetenekli çocuklarda aile içi iletişim semineri.
4. Sanayi kuruluşlarını tanıyorum gezisi.
5. Gök Bilim Okulu Gezisi(Ankara)
6. Laboratuvar Eğitimi. (Hitit Üniversitesi)

14

AĞUSTOS / ARALIK 2014

PROJE FAALİYETLERİ
1- Her 15 günde bir alanında kariyer yapmış bir isimle seminer verilmesi,
2- Sınıflar arasında kurulan 43 futbol takımının katıldığı futbol turnuvası,
3- Kutlu Doğum etkinlikleri kapsamında 450 öğrencinin katıldığı, iki tur halinde yapılan bilgi yarışması,
4- Piknik düzenlenmesi.
Ödül Töreni

AR-GE

BÜLTENİ

Çorum
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

Demokrasi Eðitimi Ýl Öðrenci
Meclis Baþkanlýk Seçimi Yapýldý
2004-2005 Eğitim Öğretim yılından itibaren her yıl uygulanmakta olan Demokrasi
Eğitimi ve Okul Meclis Uygulamaları Projesi kapsamında Çorum İl Öğrenci Meclis Başkanlık
seçimi yapıldı.

Seçimler öncesi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın

okunmasının ardından bir konuşma yapan Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı Kadir SÖNGÜT, “Cumhuriyetimizin
Demokrasi ile güçlendirilmesi, öğrencilerimizde yerleşik
bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve
çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü
özümsemiş, milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel
değerleri benimseyen
nesillerin yetiştirilmesi
öğrencilere seçme,
seçilme ve oy kullanma
kültürünün
kazandırılması, katılımcı
olma, iletişim kurabilme,
demokratik liderliği
benimseyebilme ve
kamuoyu oluşturabilme
becerilerinin
kazandırılması
amaçlandırılmaktadır
“diyerek Seçimin hayırlı
olması dileğinde
bulundu.

Divan Başkanlığı’na Uğurludağ ÇPL öğrencisi Mücahit
Karagülmez, katip üyeliğe ise Mecitözü Anadolu Lisesi
öğrencisi Mehmet Ökten ile Bayat Atatürk İlkokulu öğrencisi
Melike Ada seçildi.
Öğrenci Meclisi Başkanlığı seçimi hakkında bilgi veren
Müdürlüğümüz Ar-Ge Biriminde görevli İsmail Serdar Yakar;
“Ekim ayı içerisinde okullarımızda
yapılan, önce sınıf öğrencisi
başkanı, sonra sınıf öğrenci
başkanlarından Okul Öğrenci
Meclis Başkanlığı, Okul Öğrenci
Meclis Başkanlarından Merkez
İlçeyi temsil edecek adayı, şimdi
ise İlimizi temsil edecek adayı
seçmek üzere toplandık.
Adaylarımıza 5’er dakikalık kendini
tanıtan konuşma süresi verilecek.
Konuşmalar sonunda
adaylarımıza yemin ettirilecek ve
kapalı oy açık tasnif şeklinde
seçim yapılacak. Adaylardan en
fazla oy alan kişi ilimizi temsil etme
hakkı kazanacak” dedi.
Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi Taha Sinanoğlu, Atatürk
Anadolu Lisesi öğrencisi Talha Demiral ve Alaca Anadolu
İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yunus Emre Tunç’un aday olduğu
başkanlık seçimleri sonucunda 32 oyla Atatürk Anadolu Lisesi
öğrencisi Talha Demiral İl Öğrenci Meclis Başkanı seçildi.
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İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından merkez
ilçelerdeki öğrenciler arasında Öğrenci Meclis Başkanlığı
ve üyeleri seçimi Albayrak İlkokulu´nda yapıldı.
Seçimlere, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kadir SÖNGÜT
ile görevli öğretmen ve öğrenciler katıldı.

AR-GE

BÜLTENİ

Çorum
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

Ýngilizce Dil Eðitim Sistemi
DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda,
19.11.2014 Çarşamba günü ilçe sorumlusu idareci ve öğretmenlerimize, 20.11.2014 Perşembe günü okul
sorumlusu idareci ve öğretmenlerimize yönelik bilgilendirme ve paylaşım toplantısı yapıldı.
DynEd İl Koordinatörü İl Milli Eğitim Şube
Müdürü Ahmet İNAN yaptığı açılış konuşmasında;
DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemine 2008-2009 Eğitim
Öğretim yılında ilköğretim okullarında başlandığını,
2014-2015 Eğitim Öğretim yılından itibaren ilkokul,
ortaokul ve liseler düzeyinde (4.-12. Sınıflarda)
uygulamanın devam edeceğini belirterek bu konuda
Bakanlığımızın talimatları hakkında bilgi verdi.
AĞUSTOS / ARALIK 2014

“İdarecilerimiz ve İngilizce öğretmenlerimiz
marifetiyle yürütülecek olan bu özverili çalışmalar için
başarılar diliyor ve teşekkür ediyorum” dedi.
DynEd İl Koordinatör Yardımcısı, İl Mill Eğitim
Müdürlüğü ARGE Birimi sorumlusu Murat SAKINMAZ
DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi ile ilgili geniş bir
sunum gerçekleştirdi.
Programın kurulumu, kullanımı, uygulamada
karşılaşılan sorunlar hakkında görsel sunular eşliğinde
bilgiler aktardı. Toplantı, karşılıklı soru-cevap
bölümünün ardından doküman paylaşımı ile sona erdi.
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BÜLTENİ

Çorum
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

Sarýkamýþ
Projesi

Osmanlı Devleti’nin de katılmış olduğu 1. Dünya
Savaşı içinde, Enver Paşa’nın önderliğindeki 3. Ordu
birliklerinin 1914 aralık döneminde Rusları doğudan
kuşatıp yenilgiye uğratmak amacıyla düzenlenmiş olan
Sarıkamış Harekatı, Türk harp tarihinin en acı
muharebelerinden biridir.
Türk ordusu, ağır koşullar altında yapılan bu
muharebede kahramanca savaşmış fakat çetin arazi,
şiddetli kış şartları ile teçhizat eksikliği ve ikmal yetersiz
liği gibi nedenlerden ötürü başarıya ulaşamamış ve birçok
askerimiz dondurucu soğuklara direnecek donanıma
sahip olmadığı için de donarak şehit düşmüştür.
Bu acı gerçeklikten, Türk milletinin duruşu ve
tavrından yola çıkarak; gençlerimizin
düşünce ve algı dünyasını harekâtın
bilhassa 100. yılı olması dolayısıyla bu
noktaya çekmek, derinleştirmek, tarihi
gerçeklere bakış açılarını öğrenmek ve
kuvvetlendirmek için Kent Konseyi ve
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
“100. YILINDA SARIKAMIŞ HAREKATI
ve DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ” konulu
deneme yarışması düzenlendi.

Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere
ödülleri Çorum Kent Konseyi, Hitit Üniversitesi ve
Müdürlüğümüzün ortak gerçekleştirdiği konferansta
gazilerimiz tarafından ödülleri verildi. Dereceye giren
öğrencilerin isimleri şunlardır.
Zeynep GÜNDÜZ (Çorum Fen Lisesi)
Münire Sultan TAŞKIN ( Çorum A.İ.H.L) Zeynep Nur
TİRYAKİ ( Çorum A.İ.H.L)
Kadir Can ESER (Çorum Fen Lisesi)
Dereceye giren öğrencilerimiz ve il genelinden
seçilen 90 gencimiz 3-4 Ocak tarihlerinde Sarıkamış’a
gitmiştir.
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Çorum Kent Konseyi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ORTAÖĞRETİM 9, 10, 11 ve 12.
sınıflar arası “100. YILINDA SARIKAMIŞ HAREKATI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ” konulu deneme yarışması yapıldı.

AB PROJELERÝ

AR-GE

BÜLTENİ

Çorum
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

(Pediatri Palyatif Bakımda
AB Uygulamaları Eğitimi)

Projemiz katılımcılarımız her şeyden önce mesleki alanda bilgi, beceri yeteneklerini desteklemeyi hedeflemektedir.
Bu hedef kapsamında yerleştirme süresince aktif öğrenme ortamları olan hastanelerin palyatif bakım ünitelerinde uygulama
yapacaklardır.
Projemizin katılımcı odaklı bir diğer hedefi, geleceğin sağlık personeli olan katılımcılarımızın sosyokültürel anlamda da
gelişimlerini sağlamaktır. Bu hedefe yönelik katılımcıların öncelikle hazırlık evresinde bir dizi kültürel etkinliğe katılacaklardır.
Ama asıl önemli olan
yerleştirme süresince
katılacakları kültürel
etkinliklerdir ki bu
etkinlikler katılımcılarımızın sosyal
yönden AB boyutunda
kültürlenmelerine katkı
sağlayacaktır.
Katılımcılarımız bir yandan mesleki eğitim diğer yandan
kültürel etkinliklere katılarak yabancı dil öğrenimi
konusunda da farkındalıkları artacaktır. Bu noktada projemizin bir diğer hedefi olan, katılımcılarımızın yabancı
dil öğrenmenin gereksinimi konusunda bilinçlenmiş birer
meslek çalışanlarına dönüşümleri sağlanmış olacaktır.
Projemizin kurumsal noktada en önde gelen
hedefi, yerel ortaklarımızla birlikte proje gerçekleştirme
potansiyelimiz artırmak ve eğitim çıtamızı AB boyutuna
yükseltmektir. bu hedef ve beklenilen sonuçlar
kapsamında katılımcılarımız belirlenen tarihlerde
21 gün süre ile Avrupa´nın üç ayrı ülkesinde uygulamalı
eğitimler ve kültürel etkinlikler gerçekleştirecektir.

AB PROJELERÝ

(Renewable Energy)

Çorum Fen Lisesi e-twinning grubu olarak Renewable
Energy (yenilenebilir enerji) adında bir proje başlattık.Projeye
İspanya-Litvanya-Yunanistan ve Türkiye’den bir partner ile
devam etmekteyiz.
Amacımız birbirine her yönüyle
bağımlı küresel dünyada tükenmekte
olan ve bir o kadar da çevreye ve
atmosfere zarar veren fosil
kaynaklarının yerine daha temiz ve
neredeyse tükenmez enerji
kaynaklarını araştırmak ve farkındalık
oluşturmaktır.
Öncelikle ekibimiz 11.sınıf
ağırlıklı olmak üzere 14 öğrenci ve
koordinatör olmak üzere bir

öğretmenden (Hüseyin Öneği) oluşmaktadır. Ayrıca okul
rehberlik öğretmenimizden de destek almaktayız. Okul ve
proje ekibini tanıtmakla başladığımız çalışmalara bir video bir
sunum ve bir çok fotoğrafla devam
ettik. Ve hepsini twinspace’e
yükledik.
Bu arada diğer ortaklarla da
irtibatı devam ettirdik. Ve genel
koordinatör olarak onları
bilgilendirip çalışmalar hakkında
iletişim sağladık. Ayrıca yetenekli
birkaç öğrencimizi teşvik ederek
“Renewable Energy” adında rap
türünde bir şarkı yazdık ve
besteledik.
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Projemiz, ERAMUS+ programı 2014 teklif dönemi KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği(Key Action
1: Learning Mobility of Individuals), Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğrenicilerine(Mobility project for VET
learners ) Yönelik Hareketlilik Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

AR-GE

BÜLTENİ

Çorum
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

2013 Teklif Çağrısı döneminde Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı
Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri faaliyet alanında;

-“Avrupa Ülkelerinde Özel Eğitime Muhtaç Bireylerin
Eğitimleri Amacıyla Tanılama Sürecinde ki Yeniliklerin
İncelenmesi” Proje kapsamında Almanya ve İspanya’ ya
ziyaretler gerçekleştirildi. Katılımcılarımızın yapmış oldukları
inceleme, araştırma ve teknik ziyaretler ile
Özel eğitime muhtaç
bireylerin sosyal yaşama
tam katılımlarının sağlana
bilmesi, gerekli becerilerin
verilmesi, genel ve mesleki
eğitimlerinin sağlanması,
yerinde görülmüştür.
Özel eğitime muhtaç
öğrencilerle ilgili tanılamalar
yapılması, bu alanda
eksikliklerin giderilmesi,
Bu öğrencilerin özürlerine
uygun eğitim kurumlarına
yerleştirilmesi konularında
bilgiler toplanmış. Eğitim
metotları yerinde görülmüş oluşabilecek öğrenme zorlukları
araştırılmış, olup, katılımcılarımızın yaptıkları inceleme,
araştırma, tecrübe,
mesleki ziyaretler ve
yerinde gördükleri farklı
metotlar sayesinde;
eğitsel tanılama sürecinde
görev alan, öğretmenlerin,
idarecilerin, öğrenci
velilerinin, testörlerin, özel
eğitim öğretmenlerinin ve
rehber öğretmenlerin, özel
eğitime muhtaç öğrencileri
tanılama süreci hakkında,
yenilikleri, kullanılan farklı
metotları, eğitsel tanılama
sürecinde yürütülen iş ve
işlemleri, yerinde görerek
mesleki bilgilerini
artırmışlar ve mesleki gelişimlerine önemli katkı
sağlamışlardır. Yerel ortaklarımız projelerle ve çalışma
alanlarıyla ilgili olarak yeni ortaklıklar kurmak için yurt dışı
ortaklarımızla ve ziyaret ettiğimiz kurumlarla birlikte fikir
birliği sağlamışlardır.
Kurumumuz ve yerel ortaklarımızın kurumlarında
katılımcılarımızın yapmış oldukları tanılama, yönlendirme ve
rehberlik faaliyetlerinde kaliteli çalışmalar yapmaları ve
isabetli kararlar almaları beklenmektedir. Kurumlarımızın
yurt dışındaki işletmeler ile ortak çalışma kabiliyetleri
artmıştır. Farklı eğitim metotları tecrübe edilmiştir.
Bu metotlar rehberlik araştırma merkezlerinde,

okullarımızda, STK’larda ve özel sektörde uygulanmaya
başlanmıştır. Katılımcılarımızın farklı kültürlerle birlikte
yaşama ve çalışma becerileri gelişmiştir. Avrupa
Birliğine entegrasyonu sağlanarak, mesleki yabancı dil
bilen, sürekli gelişmeyi hedefleyen bireyler haline
gelmişler ve kendi alanlarında geçerliliği olan
belge sahibi olmuşlardır.
İspanya ve
Almanya ülkelerinde iki
haftalık proje uygulama
aşamasında yapmış
olduğumuz mesleki
eğitim ve çalışmalar,
proje ortaklarımızın
kurumlarına ve diğer
kurumlara yapmış
olduğumuz mesleki
ziyaretler sırasında elde etmiş olduğumuz bilgi, belge
fotoğraflar ve videolar toplanarak bilgisayar ortamında
doküman haline getirilmiştir. İhtiyaç halinde
yerel ortaklarımızın
kullanımına sunulmak
üzere hazırlanmıştır.
Projeyi anlatan
yazıların ve
kazanımların yerel ve
ulusal basında yer
alması sağlanmış ve
sağlanmaktadır.
Katılımcılarımız, kurumumuz
ve yerel ortaklarımız
projeden elde etmiş
oldukları kazanımları sosyal ağlarda paylaşarak
ülkemizde geniş bir eğitimci kitlesinin projemizden ve
kazanımlarımızdan haberdar olmaları sağlanmıştır.
Yine proje konusuyla ilgili mesleki kazanımlar,
yenilikler, farklılıklar kurumumuz internet sitesinde
rehber öğretmenlerimizin, velilerimizin, sitemize giren
ziyaretçilerimizin bilgilerine sunulmuştur. Sene başında
ilimizdeki rehber öğretmenlere yapılacak olan toplantıda
mesleki kazanımlarımızın aktarılması için hazırlıklarımız
devam etmektedir.

19

AĞUSTOS / ARALIK 2014

“Avrupa Ülkelerinde Özel Eðitime Muhtaç Bireylerin Eðitimleri
Amacýyla Tanýlama Sürecinde ki Yeniliklerin Ýncelenmesi”

AR-GE

BÜLTENİ

Çorum
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

3 Aralýk Dünya
Engelliler Günü
3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Çorum Özel Eğitim Uygulama Merkezi
Müdürü Ferhat ÇAM, okul öğretmeni, veliler ve öğrencilerle birlikte Milli Eğitim
Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK’Ü makamında ziyaret ettiler.

3 Aralık Dünya Engeliler günü münasebetiyle Milli Eğitim
Müdürlüğü olarak ilimizde ‘Farkındalık’ oluşturmak amacıyla
daha çok etkinlik düzenlemek istedik. Toplum olarak hep birlikte
yaşıyoruz birbirimizden
farkımız yok. Toplumun haklarını
kullanma noktasında da, başarma noktasında da her tarafta
toplum birbirini hem desteklemeli hem yardımlaşmalı, hem de
paylaşmalı. Çocuk çocuk olaraktan, büyük büyük olaraktan ve
çalışma noktasında herkes kendi durumu itibariyle veya fiziki
durumları itibariyle bulunduğu toplumda en güzel şekilde
faydalanabilmelidir dedi.
Devlet her türlü hizmeti yapar ancak engelli noktasında
devletten önce toplumunda yaşayan kişilerin de bir şeyler yapması
gerektiğine dikkat çekerek farkındalığın oluşması gerektiğini
belirten Milli Eğitim müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK,
“Sadece engelli noktasında değil her konuda toplumumuzda Farkındalık oluşmalı. Birbirimize destek vermemiz,
yardımda bulunmamız, güç birliği yapmamız ve imkânlarımızı hep birbirimiz için kullanmamız gerekir. Devletimizin son
10 yılda yaptığı hizmetler ve sağlamış olduğu
imkanlar azımsanamayacak ölçüde oldukça
yüksek. Devlet olarak daha fazlasını
yapmamız gerekiyor ancak, devletinde
uygulayıcıları bizleriz. Olayın farkında
olmamız lazım. Bu açıdan biraz daha
Farkındalık olsun diye Mili Eğitim Müdürlüğü
olarak bir haftayı kapsayan bir program
oluşturarak engellilerimizin 1 gün değil 365
gün de hatırlanması, aynı zamanda
Çorum’da gündemin oluşması amacıyla
çeşitli programlar hazırlandı” dedi.
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Misafirlerini karşılayan Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit
Ali BÜYÜK ile engelli öğrencilerimiz, velileri ve öğretmenleri arasında keyifli bir sohbet gerçekleşti. Engelli öğrencilerimiz Ahmet Diker
ve Özgür Şen, Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK’e
çiçek sunarken, okul müdürü Ferhat ÇAM’da okulu, öğrencileri ve
velileri adına, ilgilerinden dolayı Milli Eğitim Müdürümüze
teşekkür etti.
Ziyaretten dolayı memnuniyetini bildiren Milli Eğitim
Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK, günün önemini belirten bir
konuşma yaptı.

AR-GE

BÜLTENİ

Çorum
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

“Kısa Süreli Çözüm Odaklı
Psikolojik Danışma Eğitimi”
yaratacaktır. Bu çalışma rehber öğretmenlerin
mesleki uygulamaları ile birebir örtüşen çalışmaları
içerdiği için meslek boyunca kullanılabilir ve
uygulanabilir bir etkide bulunacaktır.
Bu çalışma
sonunda 60 rehber
öğretmen, okullarında
bulunan yaklaşık 30.
000 öğrenci ve bunların
velileri faydalanacaktır.
Ayrıca risk
grubu-suça itilmiş/suça
karışmış çocuklarına ve
ailelerine yönelik
yapılan danışmanlık
çalışmalarında daha
etkin ve faydacı bir
danışma çalışmasının
yapılmasına olanak
sağlanacaktır. İlimizde
bulunan öğrencilerin benlik saygılarını yükseltme,
amaç edinme ve amacı elde etme motivasyonunu
sağlama, sorumlu ve sosyal bir birey olmasını
sağlama vb… psikososyal destekleri de içermesi
açısından ailelere ve öğrencilere faydalı olacaktır.

Düşük benlik algısı, akademik başarısızlık,
arkadaşlarla kavga etme, okuldan kaçma, ebeveynlerin
boşanması ve ebeveynlerle yaşanan sorunlar okullarda
çalışan psikolojik danışmanların sıklıkla karşılaştıkları
problemler arasında
yer almaktadır.
Bu gibi sorunlar
yaşayan öğrencilere
çalışırken, sorunların
nedenlerini
anlamak yerine
sorunların olmadığı
zamanları fark
ederek sorunların
çözümleri üzerinde
çalışan ve
öğrencilerin güçlü
yanlarına vurgu
yapan Çözüm Odaklı
Kısa Süreli Psikolojik
Danışma yaklaşımı, yapılandırılmış ve etkili bir
psikolojik danışma yaklaşımıdır.
Teknik destek sonunda beklenen sonuçlar
öncelikle hedef kitle olan rehber öğretmenler üzerinde ve
dolaylı olarak öğrenci ve veliler üzerinde olumlu etki

21

AĞUSTOS / ARALIK 2014

Orta Karadeniz Ajansının Katkılarıyla Hazırlanan “Risk Grubu Çocuklara
Tanılama ve Yönlendirmede Kullanılabilecek Çocuk Testlerinin Eğitimi”2014

AR-GE

BÜLTENİ

Çorum
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Bakanlığı veİçişleri Bakanlığı
Desteği ile Gerçekleştirilen Ortaklık Projelerimiz

Müdürlüğümüz ile Gençlik Mimar Sinan Spor Kulübü
Derneği ortaklığında gerçekleştirilen projemiz:
2014 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı
kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından
uygulanması kabul edilmiştir. Gençlerin; Çevreye saygılı,

bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal
aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif
katılan bireyler olarak, kendi potansiyellerini tam
anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zeminin
oluşturulması amaçlanmaktadır.
Özel hedef olarak ise ; Çorum Merkezde
yaşayan 14-25 yaş aralığında 150 kız, 150 erkek
toplam 300 aşırı kilolu ve obez gencin durumlarının
farkına varmalarını ve gelecekte karşılaşabilecekleri
sağlık problemlerinin ortadan kaldırılmasını temin
etmektir. Yapılacak faaliyetlerle gençler önce durumları ile ilgili bilgi sahibi olacaklar, obeziteden kurtulma
yollarını öğrenecekler, diyetisyenler eşliğinde sağlıklı
beslenme şekilleri, alışkanlıkları geliştirecekler ve
sonrasında da uzmanlar eşliğinde yapılacak sportif
aktivitelerle durumlarını düzelteceklerdir.
Proje faaliyetlerinden fayda temin eden
gençler, ekipler halinde okulları gezerek kazanımlarını paylaşacaklar ve toplumsal bir çalışma yaparak
özgüvenlerini artıracaklardır. Doğa yürüyüşü, şifalı
sularla baş başa gibi etkinliklerle doğal olana
yönleneceklerdir.

Eyvah Mezun Oluyorum
Müdürlüğümüz ile Hitit Üniversitesi ve Çorum
Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği arasında gerçekleştirilen protokolle hazırlanan projemiz: İçişleri
Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından
uygulanması kabul edilmiştir.
Pilot uygulaması Çorum Buhara Evler Mesleki ve
Teknik Anadolu lisesinde gerçekleştirilmektedir.
Lise çağındaki erkek, kız ve engelli durumundaki
gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesi, özgüvenlerinin
artırılması, sosyal hayata ve iş hayatına katılımının
sağlanması, meslek edinmelerinin sağlanması,
sosyal medya ve yazılı ve görsel medya ile
muhataplığının geliştirilmesi sağlanacaktır. Proje
kapsamında; 20 genç grafik tasarım ve reklamcılık
eğitimi alacak, liseden mezun olacak 40 genç iş
danışmanlığı eğitimi alacak, 200 genç sosyal
medya kullanımı ve medya okur yazarlığı
eğitimi alacaklar.
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Ağaç Yaşken İncelir!

AR-GE

BÜLTENİ

Çorum
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

Kadýn Kültür Merkezi Projesi
toplumla buluşma, bir arada çalışma, akran dayanışması
sağlanacaktır. Sosyal medya ve internet üzerinden
yapılacak faaliyet tanıtımlarıyla projenin daha geniş
kitlelere hitap etmesi temin edilecek, toplumda
farkındalık oluşturulacak, çarpan etkisi artırılacaktır.

Genç Kaşifler Keşifte
Projemiz Çorum ilinde orta öğrenim düzeyinde eğitim alan, il merkezinde ve
ilçelerinde yaşıtlarına göre ekonomik ve sosyal yönden dezavantajlı olan
300 öğrenci ve bunlara refakat edecek 8 kişilik proje ekibini içermektedir. Proje
ekibindeki 4 öğretmenin görevi katılımcı öğrencilere refakat etmektir. Diğer 4 kişi ise
ortak kurum temsilcileridir. Öğrencilerimizin Çorum merkez ve ilçelerinde yaşayan,
başarılı ancak dezavantajlı öğrencilerden seçilmesi öngörülmüştür.
Faaliyetler ve uygulama sıraları şu şekilde olacaktır.
Faaliyetler (10 turda 8 er günlük sürelerle 30 ar kişilik guruplar halinde toplam 300 katılımcı)
1. Faaliyet: 2 gün Çorum İl müzesinde kazı ve tablet baskı eğitimi alacaklardır.
2. Faaliyet: 2 gün Eskiyapar kazı alanında katılımcıların kazı çalışması yürütmesi.
3. Faaliyet: 1 gün Hitit yürüyüş yolunda bisiklet turu.
4. Faaliyet: 2 gün Şapinuva kazı alanında katılımcıların kazı çalışması yürütmesi.
5. Faaliyet: 1 gün İncesu’da tabiat yürüyüşü.
Projede amaç; geleceğimizin teminatı gençlerimizin tarih bilincini kazanmaları ve geleceklerine
aktarımlarının sağlanması için ortamlar ve imkânlar oluşturulmasına yöneliktir.
Proje 1 yıl sürecek olup bütçesi 100.000- TL .dir
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Gençlik ve spor bakanlığının açmış olduğu 2014
yılı Gençlik projeleri destek programı 1. çağrı döneminde
kabul edilen ; Müdürlüğümüz ve Ensar Vakfı Çorum
Şubesi İşbirliğinde gerçekleştirilen “Çorum Kadın ve
Gençlik Merkezi” isimli projede de amaç:
Gençlerimizin;
-Evrensel ve insanî değerlere sahip, milli ve
manevi değerlerine bağlı,
-Bilgi ve özgüven sahibi, girişimci, toplumsal
aidiyet duygusu yüksek,
-Temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde
kullanan,
-Uluslararası alanda akranlarıyla rekabet
edebilecek seviyede bireyler olarak,
-Potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturmaktır.
Proje kapsamında 14-25 yaş arası 450’si kız,
450’si erkek olmak üzere toplam 900 gence 1 yıl
içerisinde amacın gerçekleşmesine
yardımcı olacak çeşitli faaliyetler
hazırlandı.
Hazırlanan eğitim alanlarında
kişisel gelişim ve değerler eğitimi
seminerleri, drama etkinlikleri, müzik
çalışmaları, grupla aktivite etkinlikleri, medya okur-yazarlığı eğitimleri,
web tasarım, grafikerlik ve ofis
programları kullanma eğitimleri
verilecek, geziler ve proje çıktısı
ürünlerden oluşan sergiler ile

ÇORUM MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Adres : Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi No:8
Tel

: 364 227 15 41 (208) - Faks:364 21383 53

E-Mail : arge19@meb.gov.tr

http://corum..meb.gov.tr

