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Bu belgenin her türlü yayın hakkı Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aittir.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün  izni olmadan, eğitim ve tanıtım amaçlı da olsa
hiçbir şekilde bu belgenin tümü veya bir kısmı yayınlanamaz ve çoğaltılamaz.
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T.C.
KASTAMONU VALİLİĞİ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Şubesi

AR-GE Birimi

Yaşar DOLAPCI
İl Milli Eğitim 

Müdür Yardımcısı

Stratejik Planlama Ekibi

Engin KARAKETHÜDAOĞLU
Ferhat KAZOĞLU

Elif ŞEKER

Projeler Ekibi

Sezgin DURMUŞ
M. İlker ARICIOĞLU

AR-GE Birimi, Müdürlüğümüz bünyesinde 2010 
yılında oluşturulan, ortak paydası eğitimde başa-
rıyı artırmak olan tüm çalışmaların planlanması, 
koordine edilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda pro-
jelendirilerek uygulanması amacıyla iki ekip ile 
Strateji Geliştirme Hizmetleri bünyesinde faaliyet 
gösteren bir birimdir. Temel gaye, teknolojik geliş-

meleri üst düzeyde kullanarak eğitim kurumlarının 
niteliğini artırmak ve çalışmaların akışını hızlan-
dırmaktır. Kurumsal kapasitenin artırılması ve İl 
Milli Eğitim Müdürlüğümüzün vizyonunu gerçek-
leştirmesi için beş yılı kapsayan stratejik planların 
hazırlanması, eğitim projelerinin kurgulanması ve 
uygulanması birimin temel görevleri arasındadır.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi AR-GE Birimi İletişim Bilgileri
Adres: Saraçlar Mah. Bayındır Sokak No: 8  Telefon : 0 366 214 10 01 – 166 (dahili)
Web: http://kastamonuarge.meb.gov.tr   Belgegeçer: 0 366 214 64 94
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İYİ ÖRNEKLER

Okumak Yaşamaktır

İyilik Yap, Kutuya At

Öğrencilere kitap okumayı sevdirme etkinlikleri ile 

okuma konusunda farkındalık oluşturmak, öğrencilere 

kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okuma kül-

türünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, 

öğrencilerin bireysel-toplumsal beceri ve gelişimlerine 

katkıda bulunmak amacıyla Abana İnönü Anadolu Li-

sesi’nde Okumak Yaşamaktır Projesi hayata geçirildi. 

Proje kapsamında her gün bir ders saati okum etkinliği 

gerçekleştirildi.

Öğrencilere kitap okumayı sevdirme etkinlikleri ile 

okuma konusunda farkındalık oluşturmak, öğrencilere 

kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okuma kül-

türünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, 

öğrencilerin bireysel-toplumsal beceri ve gelişimlerine 

katkıda bulunmak amacıyla Abana İnönü Anadolu Li-

sesi’nde Okumak Yaşamaktır Projesi hayata geçirildi. 

Proje kapsamında her gün bir ders saati okum etkinliği 

gerçekleştirildi.
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BİLSEM Bilimsel Makale
Yarışmasında Türkiye Birincisi

Evin Okula Yakınlaşması ve 
Değişen Anne Baba Rolleri
Projesi Seminerleri

Konya Bilim Sanat Merkezinin, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Konya Belediyesi, üniversiteler ve TÜBİTAK işbirliğiyle 
düzenlediği Bilimsel Makale Yarışmasında Kastamonu BİL-
SEM, Türkiye birincisi oldu.

Ülke çapında büyük ilgi gören ve 81 ilden 400’ün üzerinde 
makaleyle katıldıkları yarışmada, Kastamonu Bilim ve Sanat 
Merkezi öğretmeni Özkan KAHVECİ danışmanlığında ya-
rışmaya katılan Kastamonu BİLSEM öğrencisi Maide Beyda 
SİNSİ makale finalinde yapılan mülakat sonucunda Türkiye 
1.si olmuştur.

Türkiye birincisi olan Maide Beyda SİNSİ, danışman öğret-
meni Özkan KAHVECİ ve BİLSEM müdürü Atasever YİĞİT 
İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz BAHÇACIOĞLU’nu maka-
mında ziyaret etti. Ziyaret esnasında İl Müdürümüz BAHÇA-
CIOĞLU, Türkiye birincisi Maide Beyda SİNSİ’yi çeyrek 
altınla ödüllendirerek başarısından dolayı kendisini tebrik etti

Ödül töreninden sonra 26. Dönem Başbakanı ve Konya 
Milletvekili Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU öğrenci ve danış-
man öğretmenlerle bilimsel söyleşi gerçekleştirmiştir. 

Velilerin bilinçlendirilmesi, eğitim süreci dışında kalmala-

rının engellenmesi amacıyla 05.04.2016 – 19.04.2016 tarihleri 

arasında Kastamonu Üniversite’sinde görev yapan akademis-

yenlerin desteğiyle İhsangazi Halk Eğitim Merkezi Konferans 

Salonu’nda İhsangazi İmam Hatip Ortaokulu velilerine yöne-

lik Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rolleri 

konulu seminer verilmiştir.
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İYİ ÖRNEKLER

10. Uluslararası Robot Yarışması

SAF-RUN Yarışma

Bakanımız Sayın Nabi AVCI´nın açılışını yaptığı, Millî 

Eğitim Bakanlığı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Ensti-

tüsü (EİT) ve TÜBİTAK ortaklığıyla düzenlenen 10. Uluslara-

rası Robot Yarışması 11-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında Ga-

ziantep’de yapıldı. Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi, ilk defa katıldığı yarışmada çizgi izleyen robot, mini 

sumo robot ve hızlı çizgi izleyen robot kategorilerinde Kasta-

monu’yu temsil etmiştir.

Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk defa 

katılmasına rağmen, Dünya ülkelerinden 347 okul ve kurum-

dan 1609 robot ile 1962 öğrenci ve danışman öğretmen katıl-

dığı yarışmada 439 çizgi izleyen robot arasında 32.olup; 409 

mini sumo robot arasında da finallere kalarak gelecek yıllar 

için ümit verici sonuçlar almıştır.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Proje Geliştirme ve Tasarım 

Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen 3. Saf-Run Robot Ya-

rışması’nda toplamda 217 robot mücadele etti.  Özlem Burma 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, çizgi izleyen ve 

sumo robotlarla katıldığı yarışmada, çizgi izleyen kategorisin-

de 6. olarak en marjinal grup ödülünü almıştır. 



9

İYİ ÖRNEKLER

KASTAMONU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ BÜLTENİ 2016/2

Sen de Olabilirsin!... 

Uluslar Arası Altın Kep 
Aşçılar Yarışması

Taşköprü Bahri Alp Ortaokulu, çeşitli meslek gruplarında 

kariyer sahibi olmuş, öğrencilere rol model olabilecek başarılı 

kişilerle öğrencileri buluşturarak gelecekleri adına bir yol ha-

ritası çizen öğrencilere destek olmak ve “Sen de Olabilirsin!” 

demek amacıyla mesleğinde başarılı olmuş kişilerle söyleşi 

etkinliği düzenledi.

Hazırlanan   takvim doğrultusunda kariyer sahibi kişiler 

(öncelikle okulun  mezunları) okulda verdikleri seminerde;  

öğrencilere mesleklerini, mesleğin gerektirdiği özellikleri, 

meslekleri için hangi eğitimleri aldıklarını ve hangi aşamalar-

dan geçtiklerini anlatmışlar ; tavsiyelerde bulunup  öğrenciler-

den gelen soruları yanıtlamışlardır.

14. 01. 2016 tarihinde Antalya’da düzenlenen Uluslar Ara-

sı Altın Kep Aşçılar Yarışması’na Taşköprü ilçesinden Sevim 

Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katılmış ve Kasta-

monu’yu en iyi şekilde temsil etmişlerdir.
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İYİ ÖRNEKLER

Askıda Kitap

Değerler Eğitimi 
 Ağacı

“Askıda Kitap Projesi”  ile öğrencilerde okuduklarını an-

lama, anlatma ve düzgün, akıcı bir şekilde konuşabilme ve 

çevresi ile etkili iletişim kurabilme becerilerinin geliştirmesi 

amaçlanmıştır. Fevzi Paşa İlkokulunda Aralık ayında başla-

mış olup eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar devam edecektir. 

Proje koordinatörleri sınıf öğretmeni Hasan KÜLÇE ve  Ab-

dülkadir KIRAÇ tarafından oluşturulan  OKU adlı köşede  bü-

tün sınıflara  hitap edecek kitaplar yer almaktadır. Öğrenciler 

aldıkları kitapları okuyup tekrar yerine koymaktadırlar. Öğ-

renciler tarafından alınan kitaplar kayıt altına alınmamaktadır. 

Bu sayede öğrencilerde daha çok okuma isteği oluşuyor ve 

sorumluluk duygusu gelişiyor.

“Değerler Eğitimi Ağacı” Projesi ile öğrencilerde sevgi 

kavramının oluşması, birbirlerine ve büyüklerine karşı saygı 

duymaları, birbirleriyle hoşgörü içerisinde etkileşimde bulun-

maları, yardımsever olmaları, sorumluluklarını bilip bunu ha-

yat felsefesi haline getirmeleri hayatlarında dürüst olmalarını 

sağlamaktır. Fevzi Paşa İlkokulunda Aralık ayında başlamış 

olup her aya bir tema gelecek şekilde uygulanacaktır. Tema-

lar; Sevgi, Saygı, Hoşgörü, Yardımseverlik, Sorumluluk, Dü-

rüstlüktür. “İyilik Kutusu ve Değerler Eğitimi Ağacı” yapılmış 

olup öğrenciler belirlenen tema ile ilgili yaptıkları yardımları 

iyilik kutusuna atacaklar ve iyilik kutusu her hafta açılıp sınıf 

düzeyinde iki iyilik belirlenip törende okunup değerler ağa-

cında sergilenecek ve öğrenciler de ödüllendirilecektir.
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Kastamonuyu Tanıyorum
Okulumu Seviyorum

Kendine güvenen, kendini ifade edebilen bireyler yetiştir-
mek, çocukların ikinci yuvası olan okulu çocuklara sevdirmek 
onlara kendilerini geliştirmeleri için imkan tanımak,  velileri 
eğitime dahil ederek eğitimin bir paçası olmalarını sağlayarak 
daha bilinçli veliler ile daha kaliteli eğitim vermek ayrıca aile 
katılımı etkinliklerinde Kastamonu’ya ait yöresel değerlere 
yer vererek çocuklarımıza tarihi yerler, taş baskı, çekme helva 
yapımı gibi Kastamonu’ya özgü değerleri tanıtarak velilerin 
desteği ile okulöncesi dönemde Kastamonu’yu tanıtmak ama-
cıyla Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulunda eğitim alan 5 yaş 
grubu okulöncesi öğrencilerini ve velilerine yönelik olarak 
Kastamonu’yu Tanıyorum, Okulumu Seviyorum Projesi haya-
ta geçirilmiştir.

Proje çalışmaları kapsamında daha önce velilerle birlikte 
bir toplantı yapılarak gün gün yapılacak etkinlikler ve hangi 
hafta hangi öğrencinin yıldız olacağı belirlenerek velilerin ya-
pacağı çalışmalar veliler ile birlikte karar verilerek ekim ayı 
itibari ile 2016-2017 eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere 
uygulamaya başlanıldı. Hem öğrenci hem de veliyi merkeze 
alarak tasarlanan çalışmada ana tema yeni eğitim sisteminde 
öğrenci merkezli olan eğitim sistemimizden yola çıkarak ken-
dine güvenen, özgüveni yüksek olan, kendini ifade edebilen 
öğrenciler yetiştirmektir.
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AVRUPA BİRLİĞİ
PROJELERİ
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AB PROJELERİ

Try Walking in My Shoes
Erasmus + KA2 Projesi
Polonya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye  ve İspan-

ya’nın ortak olarak yer aldığı “Try Walking in My Shoes” 
isimli KA2 Erasmus+ projesiyle Ulusal Ajans tarafından hibe 
almaya hak kazanan Azdavay 75. Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge 
Ortaokulu projeyi başarıyla tamamladı. Ön yargıları ortadan 
kaldırıp, farklı kültürlere karşı hoşgörü geliştirme hedeflerine 
ulaşmak için proje kapsamında toplamda 20 öğrenci ve 9 öğ-
retmen sırasıyla Slovenya, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Po-
lonya’ya ziyaretlerde bulunmuş aynı zamanda da yurt dışın-
dan gelen misafirleri bir hafta süreyle misafir etmiştir. Proje 
sonunda 10 farklı dilden oluşan “Hoşgörü Sözlüğü” oluşturul-
muştur. Proje çıktısı olarak hazırlanan sözlük, EBA’da (Eğitim 
bilişim Ağı) yayınlanmıştır. 
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AB PROJELERİ

Avrupa’da Mesleki Rehberlik 
ve Kariyer Danışmanlığı 
Erasmus + KA1 Projesi

Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin personel düze-
yinde kariyer rehberliği becerilerini kümülatif olarak geliştir-
mek, okulun orta ve uzun vadede mesleki tatminleri yüksek 
mezunlar yetiştirmesini sağlamak, bölgedeki ticari işletmeler-
de yetenekleriyle uyumlu bireylerin çalışmasını sağlamak ve 
eğitim sistemi için bu alanda bazı politika önerileri getirerek 
eğitimin uygulayıcılarının, planlayıcılarına destek olmasını 
sağlamak amacıyla Okul Eğitimi Personel Hareketliliği kapsa-
mında “Avrupa’da Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlı-
ğı” Projesi gerçekleştirildi. Bozkurt ÇPAL idareci, öğretmen, 
rehberlik uzmanı 12 personel öncelikle Almanya’da proje ko-
nusuyla ilgili 9 günlük kurs almış ve ardından da aynı personel 
Belçika’da yine proje konusuyla ilgili 7 günlük işbaşı izleme 
yapmıştır.
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AB PROJELERİ

Multiple Intelligence Multiple Success
Erasmus+KA1 Projesi

Proje sahibi kurum olan Bozkurt Ortaokulu, projenin yurt-
dışı ortakları Eekhoutcentrum, Belçika ve Köbanyai Komp-
lex Óvoda, Macaristan ile Türk Ulusal Ajansı koordinesinde 
Erasmus+ Okul Eğitimi Projesinde Yurt Dışı Hareketliliğini, 
Belçika’da 12 gün Macaristan’da 7 gün olarak belirledi. Pro-
je, okul personelinden 12 katılımcı ile gerçekleştirilecek olup 
“Çoklu Zeka Kuramı” hakkında bilgi edinilmesi, örneklerinin 
yerinde incelenmesi,  personelin mesleki yeterliliklerinin artı-
rılması, bireyi merkeze alan, öğrencinin gizli kalmış yetenek-
lerini ortaya çıkarmayı önceleyen bir eğitim modelinin uygu-
lanması, okulun AB proje deneyimi kazanmasının sağlaması, 
projenin çarpan etkileri sayesinde bölgesel olarak eğitim ca-
miasına katkı sağlanması amaç edinildi. 21.01.2017 tarihinde 
başlayıp 03.02.2017 tarihinde bitecek olan ilk hareketlilikte 
tüm katılımcılarımıza başarılı çalışmalar dileriz.  

Erasmus+ Kapsamında 
7 Projemiz

 Başarılı Olmuştur
Erasmus+ 2016 Proje Başvuru sonuçlarına göre Ülke ba-

zında asil listeden kabul edilen 81 proje içinde  yapılan değer-
lendirme sonucunda Kastamonu’da Ana Eylem 1 kapsamında 
6 proje, Ana Eylem 2 kapsamında 1 proje olmak üzere toplam 
7 proje başarılı bulunmuştur. Ana Eylem 1 ve Ana Eylem 2 
kapsamında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve Mesleki Eği-
tim Öğrenci ve Personel Hareketliliği projelerinden elde edile-
cek hibe miktarı yaklaşık 320.000 Euro´dur.
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AB PROJELERİ

Comics in Teaching Languages
Erasmus + KA2 Projesi

Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar, 
Okul Ortaklığı programı kapsamında kabul edilen 
ve Kastamonu MTAL’nin de ortağı olduğu  “Co-
mics in Teaching Languages” Karikatürlerle Dil 
Öğretimi projesi devam ediyor.

Romanya’dan Liceul Teoretic Mihail Kogal-
niceanu Lisesi’nin başvuru sahibi olduğu projede 
Türkiye’den Kastamonu MTAL’nin ortak olarak 
yer alırken İtalya’nın Frosinone kentinden Dell’Is-
tituto Comprensivo Okulu, Kıbrıs Rum Kesi-
mi’nden Regional Gymnasium of Livadia Lisesi, 
Portekiz’in Barrerio kentinden Agroupamento de 
Escolas De Santo Andre Okullar Topluluğu ve yine 
Portekiz’in Vialonga kentinden Agoupamento de 
Escolas De Vialonga Okullar Topluluğu projenin 
diğer ortaklarını oluşturdular. 

Öğrencilerin kendi ürettikleri karikatürler ara-
cılığıyla yabancı dil öğretimlerini desteklemeyi 
amaçlayan projenin diğer hedefleri;

-Öğrencilere animasyon hazırlama gibi dijital 
becerilerin kazandırılması

-Öğrencilerin kendi tasarladıkları karikatürler-
le desteklenmiş dil egzersizlerini içeren bir online 
öğrenme portalı oluşturulması

-Öğrencilerin online öğrenme portalı üzerinden 
yaptıkları çalışmalarla dil gelişimlerini gözlemle-
mek

-Kültürlerarası öğrenmeyi teşvik etmek ve bu 
anlamda farkındalık oluşturmak olarak sıralanabi-
lir.

Bugüne kadar projenin online öğrenme portalı 
kurulmuş, öğrenciler tarafından oluşturulan etkin-
likler portala yüklenerek öğrencilerin kullanımına 
sunulmuştur. Öte yandan proje kapsamında 4 ulus 
ötesi toplantı gerçekleştirilmiştir. Projenin açılış 
toplantısı 9-13 Kasım 2015 tarihleri arasında Ro-
manya’nın Vaslui kentinde gerçekleştirilirken, 2. 
Toplantı 25-29 Nisan 2016 tarihleri arasında iKas-
tamonu’da, 3. Toplantı 20-25 Haziran 2016 tarih-
leri arasında Kıbrıs Rum Kesimi’nin Livadia ken-
tinde, 4. Toplantı ise Portekiz’in Barreiro kentinde 
yapılmıştır.  Bundan sonraki toplantılar sırasıyla, 
2017 Şubat ayında İtalya’nın Frosinone kentinde, 
Mayıs ayı başında Romanya’nın Vaslui kentin-
de ve Mayıs ayı sonunda da Portekiz’in Vialonga 
kentinde yapılacaktır.

25-29 Nisan 2016 tarihleri arasında Kastamo-
nu’da gerçekleştirilen toplantıda proje ortakları 
ülkelerinde proje kapsamında gerçekleştirdikleri 
faaliyetlerin sunumunu yaptılar. Ayrıca projenin 
online öğrenme platformu, proje koordinatörü olan 
Alexandru Mita tarafından il merkezimizdeki tüm 
İngilizce Öğretmenlerinin katıldığı ve okulumuzun 
konferans salonunda gerçekleştirilen bir seminerle 
tanıtıldı. 

Proje kapsamında okulumuzdan 156 öğrenci 
online öğrenme platformuna kayıt oldu. Bu öğren-
cilerle birlikte proje çalışmaları sürdürülmektedir.
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11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Ya-
rışması Bilgilendirme Toplantısı, İl Milli Eğitim 
Müdürü Cengiz BAHÇACIOĞLU, İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Mesut ŞEKER ve Şube Müdürü 
Hüseyin KENDİR’ in katılımlarıyla  19 ilçe ve mer-
kez ilçedeki ortaokulların yönetici ve öğretmenlerine 
yönelik olarak İl  Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 
birimi tarafından 01.12.2016 tarihinde Halk Eğitim 
Merkezinde gerçekleştirildi

Kastamonu Halk Eğitim Merkezi salonunda yapı-
lan toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz BAH-
ÇACIOĞLU’nun yaptığı açılış konuşmasında, İl 
Müdürlüğü olarak proje çalışmalarına büyük önem 
verdiklerini, öğretmenlerimizin öğrencilerini özel-
likle proje çalışmaları konusunda teşvik etmeleri ge-
rektiğini ve gelecek nesillerin daha çok proje çalış-
malarına önem vermeleri gerektiğini belirtti. Açılış 

konuşmasının ardından Milli Eğitim Müdürü Cengiz 
BAHÇACIOĞLU, önceki yıllarda başarılı çalışma-
lar  sergileyen Fen Lisesi Coğrafya öğretmeni Ufuk 
SÖZCÜ, Darende Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretme-
ni Emine SAYIR, Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilim-
leri öğretmeni Fatma BAKAR ve Kuzyaka Ortaoku-
lu Fen Bilimleri öğretmeni Kamil Doğanay’a başarı 
plaketlerini verdi.

Plaket töreninden sonra bu alanda daha önce ça-
lışmalarda bulunmuş olan öğretmenlerin sunumları-
na geçildi. 11.Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje-
leri ile ilgili yapılan sunumların ardından Kastamonu 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından 
yürütülen AB projeleri, yerel projeler ve KUZKA 
tarafından da desteklenen BİTEK projesi hakkında 
bilgiler verildi.

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Yarışması Bilgilendirme Toplantısı



21
KASTAMONU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ BÜLTENİ 2016/2

TÜBİTAK PROGRAMLARI

48 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışma-
sı Bilgilendirme  Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdü-
rü Cengiz BAHÇACIOĞLU, İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcıları Yaşar DOLAPÇI ve Mesut ŞEKER ile  
19 ilçe ve merkez ilçedeki liselerin okul müdürü, mü-
dür yardımcısı ve öğretmenlerin katılımıyla 8 Kasım 
2016 tarihinde Kastamonu Halk Eğitim Merkezinde 
gerçekleştirildi. 

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz BAHÇACIOĞ-
LU, İl Müdürlüğü olarak proje çalışmalarına büyük 
önem verdiklerini, bu alanda Müdürlük olarak çeşitli 
çalışmalarda bulunduklarını belirtti. İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Yaşar DOLAPÇI yaptığı konuş-
masında öğretmenlerimizin öğrencilerini özellikle 
proje çalışmaları konusunda teşvik etmeleri ve ge-

lecek nesillerin daha çok proje çalışmalarına önem 
vermeleri gerektiğini belirtti. Konuşmanın ardından 
2015-2016 öğretim yılında Psikoloji alanında “Öğ-
rencilerin YGS Kavramına İlişkin Metaforik Algıla-
rı” konulu projeyi hazırlayarak ilimizi Türkiye Fina-
linde en iyi 16 proje arasına girerek temsil eden Fen 
Lisesi Coğrafya Öğretmeni Ufuk SÖZCÜ bir sunum 
yaptı. Yine bu alanda çalışmalar yapan Fen Lisesi 
Kimya Öğretmeni Nihal OKUYUCU, bilimsel proje 
nasıl hazırlanır, adımları nelerdir, proje hazırlarken 
nelere dikkat etmeliyiz konularında sunum yaptı. 
Öğretmenlerin sunumlarının ardından soru cevap 
bölümünde bilgilendirme toplantısına katılan öğret-
menlerin soruları cevaplandırıldı.

48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Yarışması Bilgilendirme Toplantısı
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4004 Doğa Eğitimi

Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda Mikroalemden Makro-
aleme Doğayı Keşfederek Öğreniyorum – 2 

2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında, TÜBİTAK 
4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında 
desteklenen Kastamonu BİLSEM’in yürütücülüğünü 
yaptığı “Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda Mikroalemden 
Makroaleme Doğayı Keşfederek Öğreniyorum - 2” 
projesi, 25 Eylül - 1 Ekim 2016 tarihlerinde Ilgaz 
Dağı Milli Parkı’nda gerçekleştirildi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve 40 bin TL 
tutarında bir maliyete sahip olan proje 2016 yılında 
307 proje içinde kabul edilen 28 proje içinde yer al-
mıştır. Projeden 24 YİBO öğrencisi, 12 çeşitli okul-
dan ortaokul öğrencisi, 8 BİLSEM öğrencisi ve sevgi 
evlerinden 4 öğrenci olmak üzere toplam 48 öğrenci 
faydalmıştır. Proje içinde Kastamonu Üniversitesi, 
Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Bartın Üniversite-
si’nden akademisyenler de yer aldı. Kastamonu Bi-
lim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni Fatma 
BAKAR tarafından  yürütücülüğü yapılan projede; 2 
uzman, 8 eğitmen, 10 rehber olmak üzere toplam 21 
kişi görev almıştır.

Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda Mikroalemden Makro-
aleme Doğayı Keşfederek Öğreniyorum-2 adlı  pro-
jemizin amacı, ortaokul 7.ve 8. sınıfa devam eden 
öğrencilere, farklı üniversiteler ve fakültelerden ge-
len alanında uzman öğretim üyeleri ile üstün veya 
özel yetenekli öğrenciler ile normal akranlarını, ya-
tılı bölge ortaokulu ve sevgi evlerinde kalan öğren-
cileri,  bozulmamış doğal ortamlar içinde bir araya 

getirmektir. İletişim ve grupla çalışma, disiplinler 
arası ilişki kurma, düşünme ve problem çözme bece-
rilerinin yaratıcı ve katılımcı bir eğitim programında 
gelişmesine katkıda bulunmak ve uzun vadede sür-
dürülebilmesini sağlamak amacıyla öğrencilere veri-
lecek doğa eğitiminin sınıf dışında çok zengin bir la-
boratuvar ortamı olan doğada; oyun, drama ve çeşitli 
sanatsal aktivitelerle  verilmiştir. Sürdürülebilir bir 
çevre eğitiminin önemini kavratılmıştır. Bu amaçla 
eğitim programı Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda ve Kas-
tamonu’nun tarihi ve kültürel mekanlarında gerçek-
leştirilmiştir.

Projeye katılmaya hak kazanan öğrencilerden en 
az 500 g atık pil toplamaları ve projenin ilk günü ge-
tirmeleri istenmiştir.

Proje kapsamında katılımcı 48 öğrenciye yönelik;
• Örümceklerin neden böcek olmadığı,
• Hayvanlara ait tüy, dışkı veya ayak izlerinden 

onları tanıma,
• Ölü ağaçta bile hayat olduğu,
• Dürbünle kuş gözlemi yapma,
• Kastamonu yöresine ait tıbbi ve aromatik bitki-

leri,
• Gece teleskopla gökyüzü gözlemleri
• Tarihi ve kültürel mekanlarla Kastamonu’yu ta-

nıyorum
• İnsan etkinlikleri sonucu çevremiz
gibi konularda farklı okullardan gelen akranlarla 

eğlenceli ve öğretici aktiviteler gerçekleştirilmiştir.
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15 Temmuz 
Demokrasi Şehitlerine Selam.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerini Anma Prog-
ramı, Kastamonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde 18 
Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirildi

İlimizde tüm okullarda 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve 
Şehitleri Anma Programı çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. 
Bu kapsamda ilk program 15 Temmuz Şehitler Anadolu Li-
sesindeydi. Programa protokol, İl Milli Eğitim Müdürü, Milli 
Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri ve öğrencilerin 
katıldığı programda 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Çağrısı, orotoryo, video gösterisi ve ko-
nuşmalarla anlatıldı.
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“Geleneksel Türk Okçuluğu” Projesi
Abana İnönü Anadolu Lisesinde, tarihi ve kültürel değer-

lerimizi yeni kuşaklara aktarabilmek ve geçmişi oyunla öğ-
reterek geleceğe bağlayan bağları sağlamlaştırmak amacıyla 
“Geleneksel Türk Okçuluğu” projesi hayata geçirmiştir.

Proje kapsamında önce bir kulüp kurulmuş, istekli öğren-
ciler belirlenmiş, Geleneksel Türk Okçuluğu ile ilgili araştır-
ma ve bilgilendirme yapılmıştır. Akabinde bir atölye kurula-
rak öğrenciler kendi oklarını yapmışlardır. Okul içi okçuluk 
atış yarışması yapılmış ve öğrenciler ödüllendirilmiş, okçuluk 
sporuna ilgi ve yönelimin arttığı gözlemlenmiştir. Okçuluğa 
sadece öğrencilerin değil velilerimizin ve halkımızın da katı-
lımı sağlanmıştır. 
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Bal Arıları Mühendis Oluyor
Ford Otosan ve Uçan Süpürge Kadın İletişim Derneği ta-

rafından geliştirilen Bal Arıları Mühendis Oluyor Projesi, 
27.10.2015 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan 
protokol kapsamında 24 aylık sürede, 81 ilde her bir ilden se-
çilecek bir ya da iki okuldan 9. sınıfta öğrenim gören kız ve 
erkek öğrencilere, öğretmenlere ve velilere  yönelik toplumsal 
cinsiyete duyarlı mesleki rehberlik programı sunmak amacıyla 
geliştirilmiş bir projedir.

Bu projenin amacı, özellikle kız çocuklarının yetenekleri 
ve hayalleri doğrultusunda potansiyellerine en uygun mesleği 
seçmelerine ve mühendislik alanına yönelerek ülkemizin tek-
nik/teknolojik iş gücüne katkıda bulunulmasına olanak tanı-
maktır.

Bu proje kapsamında 5-6 Aralık 2016 tarihlerinde Kasta-
monu Halk Eğitim Merkezi salonunda 2 rehber öğretmen ve 
5 mühendis tarafından, Abdurrahmanpaşa Lisesi ve 10 Aralık 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencilerine, öğ-
retmenlerine ve velilerine yönelik olarak toplam 4 oturumda 
seminer verilmiştir. Verilen seminerde rehber öğretmenler 
tarafından, meslek seçiminde öğrencilerin nelere dikkat et-
meleri gerektiği, başarılı olmak için neler yapmaları gerekti-
ği gibi konulara değinildi. Seminere katılan mühendisler ise 
mühendis oluncaya kadar yaşadıkları deneyimleri paylaştılar 
ve mesleklerinin artı ve eksilerinin neler olduğunu anlattılar. 
Mühendislik mesleği hakkında bilgi edinen öğrenciler ayrıca 
bu konuda kafalarına takılan soruları da seminere katılan reh-
ber öğretmen ve mühendislere sorma fırsatı buldular.

3 Aralık Engelliler Günü Programı
Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi, öğrencilerde en-

gelli yaşamla ilgili farkındalık oluşturmak ve engelli bireyle-
rin toplumun bir parçası olduğunu hissettirmek amacıyla 12. 
Sınıf Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencilerinin katılı-
mıyla 3 Aralık 2016 tarihinde Dünya Engelliler Günü münase-
betiyle Kastamonu Öz Yeniay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi’ne ziyaret düzenleyerek bir program düzenledi. Prog-
ramda İşaret Dili ile İstiklal Marşı söylendi. Daha sonra yine 
işaret diliyle şarkılar söylenerek, engelli bireylerin de katıldığı 
dans ve drama gösterilerinin sunuldu. Programın sonunda alan 
öğrencilerinin el emekleriyle hazırladıkları hediyeler engelli 
öğrencilere verildi.
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Bir Şarkı da Sen Söyle

Cide Eğitim Kurumları Sergisi (CEKES)

SUTEM

Öğrencilerde sanat ve müzik zevkini geliştirebilmek; ye-
teneklerini sergilemek ve kendilerini topluluk önünde ifade 
edebilme becerisi kazandırmak amacıyla Cide Yatılı Bölge 
Ortaokulu Müzik Öğretmeni Turgay TURAN tarafından or-
ganize edilen ‘’Bir Şarkı da Sen Söyle’’ projesi kapsamında 
27 Mayıs 2016’da Halk Eğitim Merkezinde etkinlik gerçek-
leştirildi. Cide Yatılı Bölge Ortaokulu’nun koordinatörlüğünü 
yaptığı projeye Cide ilçesindeki diğer ortaokullar da katıldı. 
Projeye katılan tüm okulların öğrencileri, yeteneklerini video 
kaydı ile ölümsüzleştirdi.

Öğrencilere sanat sevgisi ve ilgisini aşılamak ve yetenek-
lerini ortaya çıkarabilmek amacıyla düzenlenen Cide Eğitim 
Kurumları Sergisi (CEKES), 3 Haziran 2016 Cuma günü ger-
çekleştirildi. İlçede yer alan tüm eğitim kurumlarına ait eserler 
sergide boy gösterdi.

Cide Yatılı Bölge Ortaokulu, öğrencilere temizlik alışkan-
lığı kazandırmak amacıyla 12 Nisan 2016’da SUTEM etkin-
liklerini gerçekleştirdi. Okulun tuvalet girişlerine el temizliği-
nin önemini anlatan “Her şey elimizde” panosu oluşturuldu. 
Ayrıca, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerinde Scratch 2 
kodlama ve animasyon programını kullanarak ders öğretmeni 
rehberliğinde öğrenciler tarafından “Mikroplar ve Temizlik” 
konulu animasyonlar, bilgi yarışmaları ve oyunlar geliştirildi.
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Öğrenen Lider Öğretmen Semineri

Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından hayata ge-
çirilen “Öğrenen Lider Öğretmen” semineri düşünen, 
sorgulayan ve araştıran bireylerin yetiştirilmesini he-
defleyen eğitim modelinin uygulanmasına katkıda bu-
lunmak amacıyla 03-04 Aralık 2016 tarihlerinde Çatal-
zeytin Şehit Engin Açıkgöz ÇPAL’de Cumartesi- Pazar 

günleri, 09.00-17.00 saatleri arasında sınıf ortamında 
22 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitim-
lerde ÖRAV eğitmenlerinin temin ettiği materyaller ve 
oyunlar, dersin basit malzemelerle kolayca birleştirile-
bileceğini göstermiştir.
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Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkan-
lığınca yürütülen “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik 
Ödülleri”nin amacı, yenilikçi ve özgün uygulamaları 
eğitim sistemine kazandırmak; öğrenci ve öğretmenle-
re  daha iyi eğitim öğretim imkânları sunmak; 
2023 Türkiye vizyonunun gerektirdiği hedefleri yaka-
lamayı ve yöneticilerimiz ile öğretmen ve öğrencileri-
mizin yenilikçi uygulamaları hayata geçirmelerini teş-
vik ederek eğitim ortamlarının kalitesini artırmaktır.

Bu kapsamda Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik 
Ödülleri ile ilgili iş ve işlemlerin daha sağlıklı yürü-

tülebilmesi amacı ile Bakanlığımız Strateji Geliştirme 
Başkanlığının yazısı doğrultusunda görevlendirilen İl 
Temsilcisi tarafından ilimizde “Eğitim ve Öğretimde 
Yenilikçilik Ödülleri bilgilendirme toplantıları düzen-
lenmiştir. 

İlimiz coğrafi koşulları, ilçe sayısı ile coğrafi dağı-
lımı ve ulaşım göz önüne alınarak toplantı takvimi ha-
zırlandı. Hazırlanan toplantı takviminde Merkez İlçe, 
Cide, İnebolu ve Tosya olmak üzere 4 (dört) toplantı 
merkezi belirlendi.

Belirlenen toplantı merkezlerine diğer ilçelerin katı-
lımı neticesinde okul müdürleri, il/ilçe zümre başkanla-
rı(branş bazında) ve öğretmenler olmak üzere yaklaşık 
450 kişiye Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri 
hakkında bilgilendirme yapılmıştır.  Bunun dışında 
bazı okullardan gelen talepler üzerine okul ziyareti 
yapılarak küçük ölçekte bilgilendirme toplantıları dü-

zenlenmiştir. Ayrıca konu hakkında bilgi edinmek iste-
yen öğretmenler ile birebir görüşmeler yapılarak konu 
ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Okul müdürleri ve 
il/ilçe zümre başkanlarına ilgili dokümanlar mail ile 
gönderilmiş olup, Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik ile 
ilgili dokümanlar http://kastamonuarge.meb.gov.tr/ 
sitesine yüklenmiştir.
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Kazanım Değerlendirme Sınavı

Orhan Şaik Gökyay Güzel Sanatlar Lisesi Müzik 
Dinletisi Eşliğinde Kansere Dikkat Çekildi

Herkes Okudu

2016 - 2017 Eğitim Öğretim yılı Birinci Dönem Merkezi Sistem Ortak Sınavlara 
hazırlık olması ve dönem başından itibaren işlenen konular ile ilgili kazanımların 
değerlendirilmesi amacıyla Kastamonu genelindeki tüm ortaokullarda 8.sınıf öğren-
cilerine yönelik Kazanım Değerlendirme Sınavı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
koordinesinde 07 – 08 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen sınavda Bakanlığı-
mızca yapılan Merkezi Sistem Ortak Sınavlarında olduğu gibi Türkçe, Matematik, 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 
Yabancı Dil derslerinin her birinden 20 soru soruldu.

Meme kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen 
kanser türüdür. Her yıl Ekim ayı “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık 
Ayı” olarak değerlendirilmekte ve çeşitli organizasyonlar yapılmaktadır.

Bu kapsamda Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 
bünyesinde hizmet veren KETEM tarafından Kastamonu Orhan Şaik Gökyay Güzel 
Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla 27.10.2016 tarihinde Ba-
rutçuoğlu Alışveriş Merkezinde “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” 
etkinliği gerçekleştirilmiştir.

Şehit Burak Kapucuoğlu İlkokulu / Ortaokulu’nda kitap okuma alışkanlığı ka-
zandırmak ve kitap okuma oranını daha da artırmak isteyen okul öğrencileri, kitap 
okuma etkinliği düzenledi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Şehit Burak Kapucuoğlu İlkokulu/Ortao-
kulu öğrencileri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut ŞEKER, okul 
yöneticileri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Ayrıca Pervaneoğlu Ali Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de misafir olarak etkinlikte yer aldılar. 
Katılımcılar 30 dakika birlikte kitap okuyarak kitap okuma alışkanlığına yönelik 
farkındalık oluşturmayı amaçladılar. Okuma etkinliği sonrasında okul içerisinde ya-
pılan kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Mesut ŞEKER tarafından verildi.
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Bilime ve Tarihe Yolculuk
Kastamonu Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen “Bilim 

Gezisi” kapsamında Kuzyaka Ortaokulu ve Kastamonu Bilim Sa-
nat Eğitim Merkezi öğrencileri Ankara ve Konya’yı gezdiler.

Kastamonu BİLSEM ve Kuzyaka Ortaokulu Okul-Aile Bir-
likleri ile Kastamonu Belediyesinin koordinesinde gerçekleştiri-
len Bilim ve Tarih Gezisine 85 öğrenci ve 10 öğretmen katıldı. 
4-5-6 Aralık 2016 tarihlerinde düzenlenen gezinin ilk gününde 
öğrenciler Ankara’da bulundular. TÜBİTAK Merkez binasında 
bilim adamları ile söyleşi fırsatı bulan öğrenciler, bilim ve araş-
tırma hakkında sorularına cevaplar buldular. TÜBİTAK’ın ya-
yınlamış olduğu “Bilim ve Teknik”, “Meraklı Minik” dergilerinin 
yazarları ve çalışanlarını ziyaret eden Kastamonulu öğrencileri-
miz yayınlar ve konular hakkında bilgi aldılar. Ankara gezisinin 
diğer bir ayağı olan ODTÜ Teknokent’i üniversite hocaları ve öğ-
rencileri eşliğinde gezdiler. Teknokent’te bulunan robot teknolojileri ve yazılımı hakkında bilgi aldıktan sonra 
insanlığın başlangıcından itibaren birçok bilimsel gelişmenin ve icatların sergilendiği Bilim Müzesini gezdiler. 
Teknokent’te bulunan Bilim merkezinde hocalar rehberliğinde birçok deneye katıldılar. Öğrencilerimiz Anka-
ra’dan ayrılmadan önce 15 Temmuz gecesi hain saldırıya uğrayıp şehitler veren Gölbaşı Özel Harekât Daire 
Başkanlığını ziyaret ettiler. O gece yaşananları orada bulunup gazi olan polis memuru tarafından dinlediler.

Gezinin ikinci gününde Konya’da bulunan Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip ve 40’tan fazla 
türden kelebeğin yaşadığı Tropikal Kelebek Bahçesini gezdiler. Kastamonulu öğrenciler Hz. Mevlana Cela-
leddin Rumî’nın külliyesini ziyaret ettiler. Felsefesi dünyaya yayılan Hz. Mevlana’nın kabrinde Fatiha okuyan 
öğrenciler, Hz. Mevlana’nın kullanmış olduğu kıyafetlerinden Mesnevî’sine kadar birçok kültürel değeri gör-
düler. Mevlana ve Mevlevîlik hakkında bilgiler aldılar.

Gezinin son ayağında Konya Bilim Merkezine geçen öğrencilerimiz burada çeşitli faaliyetlere katıldılar. 
6500 m2 kapalı alana sahip bilim merkezinde öğrenciler bilimin tarihi içinde zaman tünelinde seyahate çık-
tılar. Öğrenci grubu yaş seviyelerine göre ayrıldıktan sonra profesyonel ekip tarafından çeşitli deneyler ve 
aktiviteler içerisinde alındılar. Fizik, kimya, matematik, astronomi gibi bilimin birçok dalıyla ilgili bilgi alıp 
deneyler yapan öğrencilerimiz, yaparak yaşayarak öğrenmenin tadına vardılar. Bilim Merkezinde kurulmuş 
olan gökevinde (planetaryum) 360 dereceli uzay sinevizyonunu seyrettiler.  
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Soru Hazırlama Kursu

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından İlimiz Şerifebacı 

öğretmenevinde Ölçme, Değerlendirme ve Soru Hazırlama 

Teknikleri Kursu verildi. 17-21 Ekim 2016 tarihleri arasında 

78 öğretmenimizin katılımı ile gerçekleşen mahalli hizmet içi 

eğitim kursuna Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri 

Genel Müdürlüğümüz tarafından Uzman Yardımcısı Muhsin 

Polat, Ülkü İrem Erişti; Öğretmen Eray Selçuk ve Hatun Betül 

Özarkan görevlendirilmiştir.  
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Small Scientists Discovering The Sky
 E-Twinning Projesi

Kuzyaka Ortaokulunun 2015-2016 Eğitim Öğretim 
yılında gerçekleştirmiş olduğu ‘Small Scientists Dis-
covering The Sky”(Küçük Bilim İnsanları Gökyüzünü 
Keşfediyor)  eTwinning projesi MEB tarafından Antal-
ya’ya davet edildi. 

Proje, içlerinde Romanya, Hırvatistan, Litvanya, 
Letonya, Portekiz, Polonya, Bosna-Hersek ve Türki-
ye’nin bulunduğu 11 ortakla bir eğitim-öğretim yılı 
süresince yürütüldü. Anasınıfı öğrencileri gökyüzüyle 
ilgili fen deneyleri yapıp bunları ortak ülke arkadaşla-
rıyla paylaştılar. İngilizce Öğretmeni Damla SİNMAZ 
miniklerimize başlangıç düzeyinde İngilizce eğitimi 
verdi. Kuzyakalı öğrenciler, ortak ülkeler ile online (İn-
ternet bağlantısı üzerinden) ülkeleri tanıma adına çeşit-
li oyunlar oynadı ve yabancı arkadaşlarıyla görüntülü 
görüşme gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz köylerinden 
dünyaya açılma adına unutulmaz bir deneyim yaşadılar. 
Ortaokul öğrencilerinin de İngilizce dil becerilerinin 
gelişmesi için ortak ülkelerdeki öğrencilerle görüntülü 
görüşme ile pratik yaptılar. Fen Bilimleri, Bilişim Tek-
nolojileri ve Görsel Sanatlar öğretmenlerinin de pro-
jeye destek vermesiyle proje hedeflenenin de ötesine 
geçti. Proje ilk önce Türkiye Ulusal Destek Servisince 
“Kalite Etiketi” aldı. MEB tarafından dikkat çeken pro-
jeler arasına girdi. Son olarak da diğer ortak ülkelerden 

ikisinin de “Kalite Etiketi” almasıyla Avrupa Birliği ta-
rafından da “Avrupa Kalite Ödülü” aldı. 

Türkiye’de her yıl Avrupa Kalite Etiketi alan proje-
lerin davet edilmesiyle Antalya’ da 1 Aralık 2016 tari-
hinde düzenlenen 7. e-Twinning Ulusal Konferansında 
Kastamonu Kuzyaka Ortaokulunu İngilizce Öğretme-
ni Damla SİNMAZ temsil etti. e-Twinning konferan-
sı, MEB Yenilik ve Teknolojileri Genel Müdürü Bilal 
TIRNAKÇI, daire başkanları, Bakanlık temsilcileri, il 
koordinatörleri, proje yürütücü öğretmenleri, akade-
misyenler ve AB temsilcilerinden oluşan 282 kişinin 
katılımıyla gerçekleşti.

Konferansta katılımcılara okullarını ve illerini ta-
nıtma imkânı da verildi. Bu vesile ile ilimizin kültürel 
değerleri ve varlıklarıyla zenginleştirilen stantta hem 
Kuzyaka Ortaokulu hem de Kastamonu tanıtılmış oldu. 
Büyük ilgi gören Kuzyaka Ortaokulu standı, katılımcı-
ların yoğun ilgisini çekti. Stantta sergilenen Kastamonu 
mutfağından, Kurtuluş Savaşındaki destansı mücadele-
lere kadar birçok değerimizin tanıtıldığı kitap ve bro-
şürler katılımcılara sunuldu. Konferansın son gününde 
Kuzyaka Ortaokulunun projesi, MEB EBA Entegras-
yonu ve Disiplinler Arası Etkileşim alanında ödüle la-
yık görüldü.
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Kayaboğazı Kemal Uçar 
Ortaokulu

Tosya Fatih Ortaokulu

Bilinçli Gençlik Güvenli Gelecek

Proje kapsamında Kayaboğazı Kemal Uçar Ortaokulu Sos-
yal Bilgiler,  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri başta olmak 
üzere tüm derslerde ders kazanımları doğrultusunda Vatan,-
Millet,Bayrak,devlete bağlılık ve aidiyet,  demokrasi kavram-
larına yer verilmiştir. Ders kazanımlarına paralel olarak görsel 
ve işitsel yayınlardan faydalanılmıştır. Vatan savunması ve 
kahramanlık konularını içeren kitaplar okul kütüphanesine ka-
zandırılarak öğrenciler tarafından okunması yönünde teşvikte 
bulunulmuştur. Ayrıca proje kapsamında sınıf ve okul koridor-
larında “VATAN” panolarının oluşturulmuştur.

 Çeşitli terör örgütlerinin gençlerimiz üzerindeki 
amaçlarını anlatmak, gençlerimizi gelecekte karşıla-
şabilecekleri örgütsel faaliyetler ve bu faaliyetlerden 
korunma yolları hakkında bilgilendirmek, her türlü 
zararlı yapılanmaların/grupların etkisi altına girme-
lerini önlemek, milli birlik ve beraberlik duygularını 
artırmak, vatanına ve milletine yararlı hizmetler veren 
birey olmalarına yardımcı olmak; din, iman, vatan, mil-
let, bayrak, devlete aidiyet, demokrasi gibi kavramları 
anlatmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 
birimi tarafından “BİLİNÇLİ GENÇLİK GÜVENLİ 
GELECEK” projesi hazırlanmıştır.

  Bu proje kapsamında Kastamonu ilindeki tüm 
ortaokul ve lise müdürlüklerinde 5 kişilik “Bilinçli 
Gençlik Güvenli Gelecek” okul proje ekibi” oluşturu-
lacaktır. Okul Proje Ekibi, eğitim öğretim yılı boyunca 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, ortaokullarda Sos-
yal Bilgiler, liselerde TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 
dersleri başta olmak üzere tüm derslerde milli ve ma-
nevi değerlerimiz ile din, iman, vatan, millet, bayrak, 

devlet, devlete aidiyet, aile birliği gibi kavramları içe-
ren konuları derslerin kazanımları ile ilişkilendirerek 
işlenmesini sağlayacak tedbirleri alacaktır 

Bu proje çalışmasıyla hedeflenen sonuçlar;
- Dini, milli ve manevi değerlerimizi istismar eden 

ve özellikle gençleri kendi bünyesine katmayı ve çıkar-
ları doğrultusunda kullanmayı amaçlayan; devletimize, 
milletimize, birlik ve beraberliğimize kastı olan örgüt-
lere karşı bilinçli bir nesil yetişecektir. 

- Sorgulayan, araştıran, kendi düşüncesini ifade ede-
bilen, başkalarının söylediklerinden etkilenen değil, 
mantık çerçevesinde değerlendirme yapabilen bireyle-
rin yetişmesinde katkı sağlanacaktır. 

- Öğrencilerimiz, 15 Temmuz 2016 akşamında yapı-
lan darbe teşebbüsü hakkında detaylı bir bilgiye sahip 
olacak ve bu girişimin arka planında nasıl bir yapılan-
manın olduğunun farkına varacaklardır. 

- Vatan, millet, bayrak, şehitlik, devlete aidiyet gibi 
manevi değeri yüksek kavramların gençlerimiz tarafın-
dan içselleştirilmesi sağlanacaktır.

Tosya Fatih Ortaokulunda   “BİLİNÇLİ GENÇLİK GÜ-
VENLİ GELECEK” projesine öğrencilerin dikkatlerini çek-
mek için şiir, afiş, resim, kompozisyon yarışması başlatıldı. 
Öğrenciler tarafından yapılan her çalışma okul panolarında 
sergilenmektedir.
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Biz Çocuklarımıza Güveniyoruz
Öğrencilerde “Değerler Eğitimi” kapsamında doğ-

ruluk, dürüstlük, yardımseverlik ve güven duygularının 
ahlaki değer olarak gelişmesi, okula aidiyet duygusu-
nun güçlenmesi için somut uygulamalar ortaya koy-
mak büyük önem arz etmektedir. Bu proje ile Değerler 
Eğitimi kapsamında yürütülen faaliyetlerle soyut olan 
ahlaki değerlerin somut uygulamalarla öğrencilerde 
öğrenmeyi kalıcı hale getirmektedir. Bu bağlamda Mü-
dürlüğümüz AR-GE birimi tarafından “Biz Çocukları-
mıza Güveniyoruz” projesi hayata geçirilmiştir.

Bu proje kapsamında yapılacak çalışmalar şöyledir;
 Okul kooperatiflerinin (olmayan okullarımız ku-

racaklardır) okul koridoruna çıkarılarak, öğrencilerin 
alacakları ürünü tamamıyla görmesine ve kendi baş-
larına alışveriş yapmalarına imkân tanınacaktır. Alış-
verişler 25 krş, 50 krş ve 1 TL’lik ürünler üzerinden 
gerçekleşecektir. 

 Bağış ve Yardım Kutusu oluşturulacaktır. Bağış 
kutusundan maddi durumu iyi olmayan öğrenciler fay-
dalanacaktır. 

 Harçlığını evde unutan öğrenciler de aldıkları 
miktarı ertesi gün geri koymak kaydıyla bağış ve yar-
dım kutusundan faydalanacaklardır. Bu hususta her-
hangi bir kayıt oluşturulmayacak, öğrenciye güven 
esas alınacaktır. 

 Oluşturulan bağış ve yardım kutusuna gönüllülük 
esası üzerine öğretmen, öğrenci ve veli istediği miktar-

da bağış yapabilecektir. 
 Proje uygulama başlangıcında ve ileriki zaman-

larda istendik davranış sergileyen öğrencilere “teşek-
kür, tebrik vb.” dönütlerle pekiştirme sağlanacaktır. 

  Okullar kendi şartlarına göre uygulamada proje 
amacı dışına çıkmadan farklı yaklaşımlar geliştirebile-
ceklerdir. 

 Projenin pilot uygulaması Merkez Atatürk İlko-
kulunda, Aralık 2014 itibariyle başlamıştır. 

Bu proje çalışmasıyla hedeflenen sonuçlar;
 Proje sonucunda öğrencilerimizde güven, dürüst-

lük, yardımseverlik ve yardımlaşma duygularının ka-
zandırılması öngörülmektedir. 

 Alışveriş sayesinde öğrenciler, cebindeki mevcut 
paralarını kontrol edebilme ve hesaplı harcama yetisi 
kazanacaktır. 

 Alışveriş para üstü hesaplama ile sayısal derslerde 
akademik başarıya katkı sağlayacaktır. 

 Bağış kutusundan ihtiyacı kadar faydalanan bir 

öğrencide otokontrol gelişecektir. 
 Öğrencilerde alışveriş kültürünün gelişmesi ön-

görülmektedir. 
 Öğrencilerde sosyal sorumluluk bilincinin geliş-

mesine katkı sağlayacaktır. 
 Öğrencilerin okula aidiyet duygusu güçlenecektir.
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Hanönü Şehit Faruk Karagöz 
YBO Bilinçli Tüketici ve  
Kooperatifçilik Kulübü

İnebolu Özlüce İlkokulu

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

Değerler Eğitimi kapsamında; öğrencilerin dürüstlük, gü-
ven ve aidiyet duygularını kazanmasını sağlamak ve sosyal 
hayatta basit hesaplamaları yapabilmelerini kolaylaştırmak 
amacıyla Hanönü Şehit Faruk Karagöz YBO Bilinçli Tüketici 
ve Kooperatifçilik Kulübü öğrencilerin kendi kendilerine alış 
veriş yapabilmelerini sağlamıştır. Bu uygulama ile öğrenciler-
de kendilerine ve birbirilerine karşı güven duygusu gelişmeye 
başlamış ve ahlaki değerlerimizi benimsedikleri gözlemlen-
miştir.

İnebolu Özlüce İlkokulu’nda başlatılan “Biz Çocukları-
mıza Güveniyoruz” projesi kapsamında “Güven Kantin” adı 
verilen kantin açılmış olup bu kantinde mandalina, muz, kuru 
yemiş, kalem, silgi gibi kırtasiye malzemeleri öğrencilere sa-
tışa sunulmuştur. Bu ürünlerin fiyatları 25 krş, 50 krş ve 1 TL 
dir. Koridorda bulunan bu kantinde görevli öğretmen ve öğ-
renci bulunmamaktadır. Öğrenciler almak istedikleri ürünleri 
aldıktan sonra ücretini kutunun içine atmaktadır. İhtiyacı olan 
öğrenciler yardım kutusunda yararlanmaktadır.

15/11/2016 tarihinde Meh-
met Akif Ersoy İlkokulu Koo-
peratifi 1. Katta oluşturulan bö-
lüme taşınmış, öğrenciler Proje 
ile ilgili bilgilendirilmiş ve bu 
tarihte Projenin uygulanılması-
na geçilmiştir.

Ayrıca “Biz Çocuklarımıza 
Güveniyoruz” Eğitim Projesi 
gereği Mehmet Akif Ersoy İl-
kokul ‘’Al, Götür, Oku, Geri 
Getir’ adlı öğrencileri okumaya 
teşvik etmek ve aynı zamanda 
onlara güvenildiğini gösterir 
Proje de 21/11/2016 tarihinde 
uygulanmaya başlamıştır.

“Bulduklarını Bana Getir, 
Bende Sahibine Ulaştırayım” 

adlı projede öğrencilere doğru-
luk ve güven değerlerini verme 
amacıyla 21/11/2016 tarihinde 
“Biz Çocuklarımıza Güveniyo-
ruz” Eğitim Projesi kapsamında 
okulda uygulanmaya başlan-
mıştır.

 “Biz Çocuklarımıza Güve-
niyoruz” Eğitim Projesi ve bu 
kapsamda okulda uygulanan 
“Al, Götür, Oku, Geri Getir” ve 
“Bulduklarını Bana Getir, Ben 
de Sahibine Ulaştırayım” adlı 
uygulamalardan öğrenci, veliler 
ve öğretmenlerden olumlu dö-
nütler alınmış olan  proje Meh-
met Akif Ersoy İlkokulu’nda 
başarı ile devam ettirilmektedir.
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YEREL PROJELER

Değerler Şehri Okuyor

Kitap okumak, bireyin öncelikle anlama ve yorum-
lama kabiliyetini güçlendirir; sorgulama ve problem 
çözme yetisini geliştirir. Kitap okuma bilincinin oluş-
masını sağlamak amacıyla “Değerler Şehri Okuyor” 
isimli bir proje hazırlanarak ilkokul, ortaokul ve lise-
lerde eğitim gören öğrencilerimizi okumaya teşvik ede-
rek il genelinde bir okuma hareketi başlatılmış olacak-
tır. Ayrıca öğrencilere temel insani değer ve erdemleri 
kazandırmak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve 
evrensel değerlerden “hoşgörü, özgürlük, yardımlaş-
ma, saygı, sevgi, sorumluluk, özgüven, eşitlik, vatan-
severlik, dürüstlük ve adalet” gibi temel etik ve insani 
değerleri pekiştirmek amacıyla Kastamonu genelindeki 
tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ola-
rak Müdürlüğümüz AR-GE birimi tarafından Değerler 
Şehri Okuyor Projesi geliştirilmiştir.

 “Değerler Şehri Okuyor” projesinin amaçları; 
 Kitap okuma alışkanlığı kazanmış bireyler yetiş-

tirmek. 
 Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini 

geliştirmeye katkı sağlamak, 

 Öğrencilerin okul başarısına katkıda bulunmak, 
 Öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek, 
 Çevremizde ve okullarımızda kitap okumayı teş-

vik edecek ortamlar oluşturmak. 
 Bireylerin millî-manevî değerlerimizi daha iyi 

özümsemesine katkı sağlamak. 
 Öğrencilerin bireysel gelişimine katkı sağlayacak 

kitapların seçilerek 2016-2017 eğitim öğretim yılı ikin-
ci döneminde bir yarışma düzenlemek 

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar şöyledir:
 İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 kategori 

için okunacak kitap isimleri belirlenmiştir. Okunacak 
kitap sayısı her kategori için 4’tür. 

 Okunacak kitap isimleri tüm okul müdürlüklerine 
duyurularak öğrenciler tarafından okunması sağlana-
caktır. 

 Her okul müdürlüğü tarafından bildirilecek isim-
lerin katılımıyla Mayıs ayında bir yarışma düzenlene-
cektir.

 Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler ödül-
lendirilecektir.
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BİTEK

BİTEK Projesi KUZKA Tarafından Onaylandı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tara-

fından 01.02.2016 tarihinde ilan edilen Doğrudan Fa-
aliyet Desteği (DFD) programı kapsamında başvurusu 
alınan projelerin değerlendirilmesi süreci sonrasında,  
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biri-
mince hazırlanan BİTEK (Kastamonu İlinde Yenilikçi 
Teknolojilerin Eğitimde Kullanılması İçin Gerekli AR-
GE Alt Yapısının Kurulması) projesi başarılı bulundu.

BİTEK Projesiyle Kastamonu ili genelinde, eğitim-
de yenilikçi teknoloji alt yapısının güçlenmesi yoluyla 
akademik başarının ve bilişsel-sosyal olanakların artı-
rılması amaçlanmaktadır.

BİTEK Projesinin Hedefleri:
· Öğretmen ve öğrencilerin teknolojik alt yapıyı 

kullanımını artırmak,
· Öğrencilerin akademik gelişim sürecine olumlu 

etki yaparak bir üst öğrenime daha başarılı ve dona-
nımlı geçişlerini sağlamak,

· Teknolojiyi kullanılarak il genelindeki tüm öğren-
cilere eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,

· Teknolojik imkânlar ile dezavantajlı öğrencilerin 
eğitime erişim oranını artırmak,

· Kazanımlar bazında dijital bir arşiv oluşturmak,
· Eğitim bölgelerimiz arasında sağlanacak işbirliği 

ile başarı göstergelerindeki rekabetin pozitif yönlerini 
kullanmak,

· Ortaöğretime ve Yükseköğretime geçiş sınavların-
da İlimizin başarı ortalamasını daha da yükseğe taşı-
mak 

Projeden Beklenen Sonuçlar ise şöyledir:
1. Online ve offline kazanım kavrama testleri için 

web portali ve yazılım oluşturmak (en az 8250 öğrenci 
aktif kullanıcı)

2. 8. Sınıf öğrencileri için kazanım odaklı konu tara-
ma testi (en az 300 soru)

3. 12. Sınıf öğrencileri için kazanım odaklı konu ta-

rama testi (en az 300 soru)
4. 8. Sınıf öğrencileri için yılda iki defa MEB Orta-

öğretim Geçiş Uygulaması Ortak Sınavlar için deneme 
sınavı ( 2 defa )

5. 12. Sınıf öğrencileri için LYS ve YGS deneme sı-
navı ( birer defa )

Başarılı bulunan proje için bir araya gelen Kasta-
monu İl Milli Müdürü Cengiz BAHÇACIOĞLU ve 
KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan GENÇ sözleşme 
imzalayarak, projenin özelde Kastamonu ve bölgesi 
adına genelde ise Türk Eğitimi için beklenen sonuçlara 
ulaşması temennisinde bulundu.

Müdürlüğümüz AR-GE birimi tarafından yürütülen 
BİTEK Projesi hakkında bilgilendirme toplantısının 
ilki, AR-GE birimi tarafından 01.12.2016 tarihinde, 
okul yöneticileri ve öğretmenlerin katılımıyla Kasta-
monu Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.
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BİTEK Projesi Tanıtım Toplantısı
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Bi-

rimi tarafından hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığı ile 
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından destek-
lenen BİTEK Projesi tanıtım toplantısının ikincisi 
22.12.2016 tarihinde Şerife Bacı Öğretmenevi’nde 
İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz BAHÇACIOĞLU, İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut ŞEKER, Şube 
Müdürleri ve Kastamonu il merkezi ile ilçelerden gelen 
102 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masının ardından İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve 

İl Milli Eğitim Müdürü’nün konuşmalarıyla devam 
etti. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut ŞEKER 
yaptığı konuşmasında “Kastamonu’da son zamanlarda 
yakalanan başarının BİTEK Projesiyle bir adım daha 
yükseğe taşınacağını, bu güzel çalışmanın öğretmen-
lerimizin özverili çalışmalarıyla amacına ulaşacağını“ 
belirterek proje çalışmasında emeği geçen tüm öğret-
menlere teşekkürlerini dile getirdi. İl Milli Müdürü 
Cengiz BAHÇACIOĞLU yaptığı konuşmasında“ Mü-
dürlük olarak proje çalışmalarına önem verdiklerini, 
bu anlamda birçok başarılı çalışmaya imza attıklarını, 
BİTEK Projesinin de bu kapsamda yapılan çalışmalar-
dan biri olduğunu, BİTEK Projesinin Kastamonu’da 
gerçekleştirilen eğitim ve öğretim faaliyetlerine güzel 
bir katkı sağlayacağını belirterek çalışmada emeği ge-
çen tüm öğretmenlerimize teşekkür edip, ilimiz adına 
hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan konuşmalardan sonra İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü AR-GE birimi tarafından BİTEK Projesi ta-
nıtım sunumu gerçekleştirildi. Öğretmenlerin konu 
hakkındaki soruları cevaplandırıldıktan sonra toplantı 
sona erdi.
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