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STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI 

 

 

 

 

 

Müdürlüğümüz 2019 – 2023 Stratejik Planı, Bakanlığımız Stratejik Plan 

Taslağı doğrultusunda hazırlanmıştır ve incelenmek üzere Milli Eğitim 

Bakanlığına gönderilmiştir.  

Ayrıca 8 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tüm Okul/Kurumlarımıza Stratejik 

Planlama eğitimleri verilmiş olup, rehberlik çalışmaları devam etmektedir. 

 



 

 

3 Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü 

 
Ocak 2019 
Sayı :11 

TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI 

 

 

 

 

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminin rehberliği ile TÜBİTAK 

4006 Bilim fuarları kapsamında 2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılında başvuru 

şartlarını taşıyan 110 okulumuzdan başvuran 37 okulumuzun bilim fuarının 

desteklenmesine karar verilmiş ve sözleşmeleri imzalanmıştır. Başvurusu 

kabul edilmeyen 43 okulumuza revize kapsamında tekrar başvuru imkânı 

verilmiş, sonuçlar halen belli olmamıştır.  
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“EĞİTİMDE YENİ VİZYON KIRIKKALE” ÇALIŞTAYI 

 

 
 

10-12 Eylül 2018 tarihlerinde tüm paydaş temsilcilerinin olduğu 19 u 

akademisyen, 165 katılımcıyla toplam 16 masada eğitim çalıştayı 

gerçekleştirilmiştir.   

Masaların oluşturduğu raporlar toplanarak “Çalıştay Kitapçığı” oluşturulmuş 

ve tüm eğitim birimleri ile paylaşılmıştır. 
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“2023 VİZYON” ÇALIŞTAYI 

 

 

       
 

Güçlü Yarınlar için Kırıkkale 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı, Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Yusuf Tüfekçi’nin katılımıyla Öğretmenevi Mavi Salonda 
gerçekleştirildi. 
 
Çalıştay kitapçığı linkine tıklayarak çıkan sonuçları görüntüleyebilirsiniz  
https://drive.google.com/file/d/17OOXgMejDCCayp5Nhb7jNEgJbY2rJ0mb/
view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/17OOXgMejDCCayp5Nhb7jNEgJbY2rJ0mb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17OOXgMejDCCayp5Nhb7jNEgJbY2rJ0mb/view?usp=sharing
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50 BİN EL 50 BİN FİDAN PROJESİ 
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Cumhuriyet Haftası Münasebetiyle “5 Bin El 5 Bin Fidan Projesi “ Kapsamında 

Fidanlar Toprakla Buluştu. 

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğünün ortak çalışmaları 

neticesinde 85 okulumuzdan yaklaşık 2000 öğrencimizin katılımı ile 24 Ekim 

ve 7 Kasım tarihlerinde iki aşamada hayata geçirilecek projenin ilki bu gün 

gerçekleştirildi.  

Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve 

Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, İl Jandarma 

Komutanı J Alb. İbrahim Ayhan Vural, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, 

Orman İşletme İl Müdürü Alper Çimen, daire amirleri, Milli Eğitim müdür 

yardımcıları, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerin 

katılımıyla ilk fidanlar toprağa dikildi. 
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AR-GE ÖĞRETMEN AKADEMİSİ (AKIL OYUNLARI EĞİTİMİ) 

 

    

 
 

Gelecek Sizsiniz Kop Öğrenme Merkezinde 22-26 Ekim tarihleri arasında 

düzenlenen "Akıl Oyunları Düzey 1" kursumuz tamamlandı. 

Kursumuzu başarı ile tamamlayan 20 öğretmenimize Milli Eğitim 

Müdürümüz Sayın Yusuf Tüfekçi tarafından Katılım Belgeleri takdim edildi. 

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğümüz olarak "ARGE Öğretmen Akademisi" 

faaliyetlerimiz kapsamında; öğrencilerimizin bilişsel zekâ düzeyini geliştirici, 

mantıklı ve analitik düşünme yollarını arttıran "Akil Oyunlarını"; ilimizde 

öncelikle öğretmenlerimiz daha sonra da öğrencilerimiz arasında 

yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. 
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AR-GE ÖĞRETMEN AKADEMİSİ (ÖĞRENCİ KOÇLUĞU) 

 

 

 
Öğrenci Koçluğu ve Yetenek Yönetimi Semineri Düzenlendi. 

Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Anadolu Vakfı arasında yapılan işbirliği protokolü 

çerçevesinde Ar-Ge Öğretmen Akademisi Programı ile 10-11 Aralık tarihlerinde Valilik 

Konferans Salonunda “Öğrenci Koçluğu ve Yetenek Yönetimi Semineri “düzenlendi.  

Seminerin açılışına ilimizin çeşitli okullarından yaklaşık 105 öğretmenimiz katıldı.  

Seminerde; Öğrenci Koçluğunun tanımı, etkili geribildirim, empatik dinleme egzersizleri, 

hedef belirleme, koçlukta kullanılan sorular, örnek uygulamalar ve insan gücü yönetimi 

konularında bilgiler sunuldu. 

Seminer sonunda katılımcılara Ar-Ge birimimiz tarafından hazırlanan ve Türkiye’de ilk 

defa uygulanan Kare kod Sistemi ile Dijital Katılım Sertifikaları verildi. 
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AR-GE ÖĞRETMEN AKADEMİSİ (PROJE EĞİTİMLERİ) 

 

 

 
 

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü Eurodesk Noktası Ar-Ge Birimi koordinatörü Mustafa Can 

HİÇYILMAZ, ilimizde görev yapan öğretmenlere Erasmus + Programları hakkında ilimizde 

görev yapan öğretmenlere bilgilendirme toplantısı düzenledi. Konferans Salonunda 

gerçekleştirilen toplantıda, Erasmus programları, projeler, Webgate portalında nasıl 

projeler yazılacağı konularında bilgilendirme yapıldı. 

Ofis eğitimlerimiz de il milli eğitim müdürlüğü toplantı salonlarında proje yapmaya istekli 

öğretmenlerimiz için devam etmektedir. İlimizdeki görev yapan Halk Eğitim Merkezi 

müdürlerine Erasmus + Yetişkin eğitimi programı hakkında eğitim verildi. 
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“BİR KAHVENİZİ İÇERİZ” PROJESİ 
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Bir kahvenizi İçeriz” sloganıyla çıktık yola kısa süre önce. Tüm öğretmen ve 

yöneticilerimizle. Ev ev velilerimize ulaşıyoruz şimdi. Kimi köyde, kimi 

yaylada, kimi iş yerinde. Bir kahve içiyor, muhabbet ediyor, eğitim adına 

paylaşımlarda bulunuyoruz. Veliler bizden bilgi alıyor, biz velilerden huzur 

buluyoruz. Tecrübe paylaşımlarında bulunuyor, eğitim adına yeni adımlar 

atıyoruz. Kapılarını ve gönüllerini bizlere açan tüm velilerimize, zaman 

mefhumu gözetmeden, kar kış demeden kapı kapı öğrencilerin yüreklerine 

dokunan tüm öğretmen ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü 

Kırıkkale her şeye değer.  

Çünkü “Kırıkkale’ye Değer” 



 

 

13 Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü 

 
Ocak 2019 
Sayı :11 

 

CANLI HEYKELLER ANLATIYOR PROJESİ 

 

 
 

Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesi tarafından organize edilen ve Gençlik ve Spor 

Bakanlığının 2018 /1 Gençlik Projelerini Destekleme Programı kapsamında 

desteklenen “Kırıkkale’de Canlı Heykeller Ne Anlatıyor” isimli sosyal 

sorumluluk projesi Podium AVM’de gerçekleştirildi. 

Sosyal olaylara farkındalık yaratmak amacıyla ortaya konulan Projede “Avcılık 

Spor Değildir, Teknoloji Bağımlılığı, Kitapların Koruyucu Gücü, İki Yüzlülük, 

Madde Bağımlılığı, Deniz Kirliliği ve Hoşgörü” temaları Canlı Heykel Tekniği 

ile işlendi.  
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DEĞERLİ YÖNETİCİLER PROJESİ 
 

 

 
 

 

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Değerli Yöneticiler 

Projesi kapsamında ortaokul ve liselerimizde görev yapan idarecilerimize 

“Sosyal Girişimcilik ve Yönetişim Yetkinlikleri “ başlığında verilen eğitim 

tamamlandı. Eğitime katılan idarecilerimize sertifika verildi. 

Ayrıca Değerli Yöneticiler Projesi kapsamında her ay bil ilçede Milli Eğitim 
Müdürümüzün Başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantıları 
düzenlenmektedir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü 

 
Ocak 2019 
Sayı :11 

“ANLIYORUM AMA KONUŞAMIYORUM” ERASMUS + PROJEMİZ 
KABUL OLDU 

 
 

2018 Yılı teklif çağrısı döneminde Ar-Ge Birimi Proje koordinatörü Mustafa 
Can HİÇYILMAZ tarafından hazırlanan ve Ulusal Ajansa sunulan "Anlıyorum 
Ama Konuşamıyorum" isimli Erasmus + Okul Eğitimi Hareketlilik Projesi 
Ulusal Ajans tarafından kabul görmüştür. Projemiz kapsamında konsorsiyum 
üyesi okullarımızda görev yapan İngilizce öğretmenlerimiz İngiltere'de eğitim 
alacaklardır. 
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EURODESK FAALİYETLERİ 
 

 

 

 
EURODESK noktası olan müdürlüğümüz, faaliyetlerine tüm hızıyla devam 
ediyor. 
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FİKİRKALE ÖĞRETMELER ODASI PROJESİ 

 

 

 

Fikirkale Öğretmenler Odası Projesi ile tüm Okul/Kurumlarımızın öğretmeler 
odasını Mili Eğitim Müdürümüz Sayın Yusuf TÜFEKÇİ başkanlığında ziyaret 
ediyoruz. Ziyarette öğretmenlerimizin eğitimle ilgili görüşlerini alıyor ve 
sıkıntılarını dinliyoruz.  
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GELECEK SİZSİNİZ KOP ÖĞRENME MERKEZİ 
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ÖĞRENME MERKEZİNDE OLUŞTURULAN EĞİTİM ALANLARI 
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Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi, Kop İdaresi Bölge Başkanlığından aldığı 

302 Bin TL’lik proje hibe desteği ile “Gelecek Sizsiniz Kop Öğrenme Merkezini” 3 Ekim saat 

09:30’da eski Milli Eğitim Müdürlüğü 1.katında hizmete açmıştır. 

“Gelecek Sizsiniz Kop Öğrenme Merkezi çocuğun bütüncül bir anlayışla gelişimini 

sağlayan, kendini tanıyan, yeteneklerinin farkında olan, mutlu çocuklar yetiştirmek için 

yenilikçi bir modeldir.” 

Öğrenme merkezimizde toplamda 12 atölye, 1 kitap okuma alanı ve 3 standart sınıf 

bulunmaktadır. 

Bunlar; 

Akıl Oyunları, Fen Bilimleri, Matematik, Yabancı Dil, Kodlama-Stem, Şair ve Yazar, Tiyatro 

ve Drama, Müzik, Görsel Sanatlar, Sportif etkinlikler atölyelerin yanı sıra, Bağımlılık 

önleme merkezini ve kitap okuma alanını da bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca 

öğrenciler ve öğretmelerin çağın gerekli olduğu kazanımları rahatlıkla alabilecekleri 

teknolojik  interaktif öğrenme atölyesi de öğrenme merkezimizin çoklu bileşenleri 

içerisinde yer almaktadır. Boş vakitlerinde kitap okumak isteyen öğrencilerimiz, ister 

merkezimizin öğrencileri olsun ister olmasın kitap okuma alanını kullanabilmelerine ve 

merkezimizin kütüphanesinde bulunan kitapları rahatlıkla okuyabilme fırsatı sunmaktadır. 
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Bütün atölyeler AR-GE Birimimiz tarafından 21. Yüzyıl öğrenme ortamlarını göz önünde 

bulundurarak ve öğrencilerin kendilerini teknolojinin içerisinde hissedebilecekleri şekilde 

tasarlanmıştır. 

Bunlar sırasıyla; 

1.Akıl oyunları atölyesinde;  Öğrencilerimize kendi potansiyellerini göstermek, aklın 

sınırlarını genişletmek ve bir problem için özgün çözüm yolları bulmalarını sağlamak, 

düşünmenin boyutlarını öğretmek ve geliştirmek bu atölyenin ana maksadıdır. Zeka ve 

Akıl Oyunları Atölyesi düşünceyi sistematize eden bir eğitim faaliyetidir. Bu atölyede 

geleceğin yöneticileri olan çocuklarımızın stratejik düşünme, mantık yürütme, problem 

çözme, uzamsal algı becerilerine katkı sağlanacaktır. Bilgiyi, düşünceyi ve hayali doğru 

şekilde organize etmek, bu atölyenin temel kazanımı olacaktır. 

2.Fen Bilimleri atölyesinde; sorgulayan, kendi problemini belirleyen, üretken bireylerin 

yetiştirilmesi planlanmaktadır.  Fen Bilimleri dersinde kalıcı bilginin oluşması için 

atölyemizde alışılmışın dışında farklı bir öğretim tarzı kullanılacaktır.  

3.Matematik atölyesinde; öğrencilerimize sayısal kavramlar sevdirilecek, onların okul 

derslerine faydalı olacak şekilde ders planlamaları yapılacaktır. 

4.Yabancı dil atölyesinde; öğrencilerimize gramer gibi İngilizcenin yapısal özelliklerini 

öğretme veya ezberletme değil, öğrencilerin aktif ve akıcı bir şekilde İngilizceyi iletişim dili 

olarak kullanabilmelerini amaçlamaktayız. Atölyemizde sadece konuşma ve anlamaya 

dayalı eğitimler verilecektir. 

5.Kodlama ve STEM atölyesinde; öğrencilerimize temel teknoloji ve web farkındalığı 

kazandırılacaktır. Atölyede verilen eğitimler ile çocuklar geleceğin dilini öğrenecekler, 

kodlama alanına küçük yaşta giriş yaparak geleceğin yazılımcılarının yetişmesine katkı 

sağlanacaktır. Atölyemizde STEM eğitimleriyle öğrencilerimiz proje bazlı öğrenme ve 

projelerini hayata geçirme fırsatı bulacaklar ve bunun yanı sıra robotik ve kodlama 

eğitimleriyle de 21. yüzyılın okur- yazarlığı sayılan kodlamayı da öğrenebileceklerdir. STEM 

yaklaşımı, fen bilimleri ve matematiğin bilgilerini mühendislik tasarım basamakları ile 

üretime dönüştürerek teknoloji üretiminin önünü açmaktadır. STEM, çocukların günlük 

yaşamda karşılaştıkları sorunlara, ellerindeki materyallerle çözüm üretmelerini sağlayan 

bir 21. yüzyıl öğrenme modelidir. Grup çalışmasıyla işbirliğini öğrenen, iletişimi güçlenen, 

kritik çözümler üretip farklı yollar arayabilen, yenilik yapabilen, kendine güvenen ve 

geleceğin mesleklerine hazır bireyler yetiştirmek atölyemizin temel gayesi olacaktır.  

6.Şair ve Yazar Atölyesi ile öğrencilerimizin sınav stresi ve kaygısı dışında, edebiyat 

yönündeki yeteneklerini keşfetmesi ve yaratıcı yazma tekniklerini öğrenmesi 

amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz bu atölyemizde, farklı duyu ve gözlemlerini yaratıcı 
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düşünceleri ile birleştirme, kendilerini rahatlıkla ifade etme becerisi kazanarak geleceğin 

yazarı ve şairi olabilecekler ve bir üst eğitim kademesine daha donanımlı hale 

geçebileceklerdir. 

7.Tiyatro ve Drama atölyesinde; öğrencilerimizin kendi potansiyelini keşfetmesini, 
sosyal çevresiyle ilişkilerini güçlendirebilmesini, kendini daha iyi ifade edebilmesini ve 
akademik becerilerinin gelişimini sağlayacak etkinlikler olacaktır. Atölyemizde 
öğrencilerimiz kazanımlar olarak; Empati ve etkin iletişim kurabilme, Keşif ve araştırma 
becerilerine sahip olma, Farkındalık ve özgüven sahibi olma, Kendini ifade edebilme, 
Yaratıcılık ve imgelem becerilerini geliştirme, Oyun oynama ve strateji geliştirme, Duyu 
ve duygu kontrolünü sağlayabilme, Beden kontrolünü sağlama, Etkin gözlem yapabilme, 
Dikkat ve odaklanma sürecini artırabilme şeklinde hedeflenmektedir. Atölyemizde eğitim 
alan öğrencilerimizden eğitim sonunda da eğitmen eşlinde bir oyun sergilenmesi de 
istenecektir. 

8.Müzik atölyesinde; Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirmek, farklı müzik ve ritimleri 

tanıtmak ve müzik kulaklarını geliştirmek üzere oyunlar eşliğinde müzik çalışmaları 

yapmayı amaçlayan bir atölyemizdir. 

9.Görsel sanatlar atölyesinde; öğrencilerimizin duygu, düşünce ve izlenimlerini 

anlatabilme yeteneklerini ve yaratıcılıklarını estetik bir düzeye ulaştırmaları 

hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz görsel sanatları anlama ve değerlendirme becerisi 

kazanırken kendi sanatsal gelişimlerini sürdürebilen bireyler olarak da yetiştirileceklerdir. 

10.Sportif etkinlikler atölyesinde; okullarımızda belirli bir alanda sportif yeteneği olan 

kişilerle okul dışında birebir ilgilenilmesi, onların sportif yönünün gelişimine katkı 

sunmasını amaçlayan bir atölyedir. Atölyemiz diğer eğitim alanlarından sonra mola 

vermek isteyen öğrencilerimiz için kısa süreli kapalı ortamda etkinlik yapabilecekleri bir 

alanı da onların hizmetine sunmaktadır. Sportif etkinliklerin yanı sıra atölyemizde modern 

ve folklorik dans eğitimleri de bu atölyede taleplere göre verilebilecektir. 

11.Bağımlılık Önleme Merkezi’nde; okullarımızda görev yapan rehber öğretmenlerimiz 

okullarında yapacakları kötü alışkanlıkları önleme eğitimlerini mini workshoplar şeklinde 

bu merkezimizde uygulamalı olarak yapabileceklerdir. Uyuşturucu ve alkol Similator 

gözlükleri ile öğrencilerimiz bu maddelerin zararlarını, hayata verdiği olumsuz etkileri bu 

maddeleri hiç kullanmadan tecrübe edebilecekler, okullarda eğilimli gördükleri riskli 

gruplarla ketem öncesinde birebir görüşme imkanı bulabileceklerdir. 

12.İnteraktif Öğrenme Atölyesinde ise hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz 21. 

Yüzyılın gereklilikleri olan yeni bir bilgi, tecrübe ve eğitimleri bu atölyede uzman kişilerce 

alabileceklerdir. 
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Atölyelerin Kullanım Metodolojisi: 

- Merkezimizde atölyeler ilk etapta ortaokul ve orta öğretim öğrencilerine açık 

olacaktır.  

- Müdürlüğümüz, AR-GE biriminden tüm okul ve kurumlara gönderilecek olan veli-

öğrenci “atölye talep formları” ile öğrencilerimizin isteğine ve yaş seviyelerine 

uygun eğitimlerimiz oluşturulacaktır. 

- Öğrenme merkezinde eğitim almak isteyen öğrencilerimizin velileri bire bir 

merkezimize gelerek, onlarla ön görüşme yapılması istenecektir. 

- Okullarımıza düşen görev, bütün öğrencilere ve velilerine bu merkezin varlığını 

duyurmaları ve yönlendirmeleridir. Bunun için gerekli poster ve el ilanı hazır 

edilecektir. 

- Merkezimizde, 60 dezavantajlı ve 60 normal yaşam statüsündeki öğrenciler olmak 

üzere ilk etapta 120 öğrenciye eğitim verilmesi tasarlanmıştır. 

- Öğrenme merkezimizin matematik, yabancı dil, fen bilimleri temel eğitim alanları 

olacak, öğrencilerimize bunlardan bir tanesini seçme hakkı verilecektir. Bu 

alanlardan birisini seçen öğrencilerimiz müzik, görsel sanatlar, tiyatro ve drama, 

şair ve yazar atölyesi ya da sportif etkinlikler atölyelerinden birisini seçmeleri 

zorunlu olacaktır. 

- Öğrenme merkezimize kayıtlı 120 öğrencimiz çeşitli sosyal etkinliklere de katılım 

sağlayacaktır. Özellikle Konya Bilim Merkezi Gezisi ve Ankara’daki çeşitli 

üniversitelere bir günlük geziler bunlardan bir parçası olacaktır. 

- Ayrıca Merkezimizin faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizden, Merkezimize 

alınan Mini Baskı Makinası ile merkezimizde görev alan eğitmenler 

koordinatörlüğünde 3 ayda bir dergi çıkarmaları da istenecektir.  

- Atölyelerimizin eğitimleri 2018-2019 Eğitim-Öğretim sonuna kadar devam 

edecektir. 

- Kodlama- Stem atölyesi ise okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimizin ders 

saatleri içerisinde stem ve temel kodlamaya yönelik uyguların eğitimini almak 

istedikleri takdirde, belirli bir program dahilinde öğrencilerin hizmetine açılacaktır. 

Bunun yanı sıra; okullarda kurulacak kodlama ve robotik kulüpleri ile atölyemizin 

daha fazla öğrenciye ulaşmasına imkan sağlayacaktır. 

- Ayrıca; okullarında fiziki koşullar yüzünden herhangi bir eğitimi ya da kursu 

veremeyen öğretmenlerimiz, merkez koordinatörü ile iletişime geçerek istedikleri 

zaman merkezimizi “eğitim üssü” olarak da kullanabileceklerdir.  

- Bunun yanı sıra, Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi tarafından gerek öğretmen eğitimleri 

gerekse Eurodesk gençlik faaliyetleri kapsamında eğitimler ve kurslar 

merkezimizde verilebilecektir. 
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GENÇ ŞAİRLER VE YAZARLAR PROJESİ 

 

 

 

Proje ile tüm ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin edebi ürünler 
ortaya koymalarına fırsat vermeyi; yazar ve şairlerle tanışmalarını sağlamayı 
ve bu alanda kariyer planlamalarına katkıda bulunmayı amaçlanmaktayız. 
Öğrencilerin okumaya ve edebi yazılar/şiirler yazmaya yönlendirilmesi 
konusunda siz değerli öğretmenlerimize güveniyoruz. 
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İYEP ÇALIŞTAYI 

 

 
 

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından organize edilen 

Bakanlığımızın İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Çalıştayı, komşu 

illerden ve Bakanlığımız daire başkanlarının da katılımı ile ilimizde 

gerçekleştirildi 
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SCIENTIXT STEM EĞİTİM ÇALIŞTAYI 

 



 

 

27 Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü 

 
Ocak 2019 
Sayı :11 

 

 

 
 

 

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Birimi tarafından organize edilen 3 

günlük Scientixt Stem Egitimi Çalıştayı düzenlendi. 

Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yusuf Tüfekçi taqrafından eğitime katılan 

öğretmenlere sertifika verildi. Öğretmenler Endüstri 4.0 stem Proje 

sunumlarını gerçekleştirdi. 

 Stem Türkiye Koordinatörü Tunç Erdal Akdur, başta Müdürümüz Tüfekçi 

olmak üzere etkinliği düzenleyen ve katılan herkese teşekkür etti.  
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OKUR YAZAR BULUŞMALARI PROJESİ 

 

 

 

 

 

 

Eğitimde Yeni Vizyon Kırıkkale Projesi “Okur Yazar Buluşmaları” kapsamında 

Fen Lisesi öğrencilerimiz, Eğitimci Yazar Tahir Fatih Andı ile buluştu. 
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“KARAGÖZ İSTANBUL GEZGİNİ” GÖLGE OYUNU 

 

 

 
 

Müdürlüğümüz ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği içerisinde 
Geleneksel Türk Tiyatrosu "Karagöz İstanbul Gezgini" adlı gölge oyunu Şubat 
Yapım Sezai Yeşilyurt koordinatörlüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Salonunda gerçekleştirildi. 

Tiyatroya gitme imkânı olmayan veya az gidebilen anaokulu, ilkokul ve 
ortaokul öğrencilerinin tiyatro izlemesinin sağlanması; Türk gelenek ve 
göreneklerinin, tarihinin yaşatılması; İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerinin 
tanıtılması amacıyla düzenlenen gölge oyunu seanslar halinde 3400 
öğrencimize izlettirildi. 
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ÖĞRETMENLER TİYATROSU PROJESİ 

 

 

 
 

Kırıkkale Değer Projesinde yer alan yer alan "Öğretmenler Tiyatrosu" 
çalışmaları ilimizde öğretmenlerimizin eğitimleri ile başladı. 
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PROJE DESTEK GÜNLERİ 

 

 

 

Erasmus + Projeleri yapmak isteyen genç, öğrenci, öğretmen herkese 

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü Eurodesk Noktası ARGE Birimi olarak 

haftanın iki günü "Proje Destek Günleri" düzenliyoruz, projelere danışmanlık 

yapıyoruz. 
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ROBOTİK KODLAMA KURSU 

 

 

 

 

 

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından oluşturulan 

"Gelecek Sizsiniz Kop Öğrenme Merkezi'nde" öğretmenlerimize 5 gün süren 

Arduino Kodlama Eğitimi verildi. 

Eğitim sonunda katılımcı öğretmenlerimize sertifikaları Milli Eğitim 

Müdürümüz Yusuf TÜFEKÇİ tarafından verildi.  
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SOSYAL OKUL PROJESİ 

 
 

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce oluşturulan Sosyal Okul Projesinde; Okul Öncesi, 
İlkokul, Ortaokul, Akademik Lise ve Mesleki Lise Kurumlarında (5 Okul Türü) yıl boyu 
yürütülen sosyal, kültürel, akademik, sportif faaliyetler ile okul güvenliği ve temizliği 
alanlarında belirlenen kriterler doğrultusunda okulun değerlendirilmesi ve yüksek puan 
alan okul/kurumun personelleriyle birlikte ödüllendirilmesi esas alınmıştır. 

Belirlenen takvim doğrultusunda okullarımız eğitim - öğretim yılı boyunca devam 
edecek proje kapsamında yapmış olduğu çalışmaları ve okul durumlarını elektronik 
ortamda kriterlere uygun olarak beyan edecektir. Eğitim-öğretim yılı sonunda okul 
puanları açıklanacak ve her türden en yüksek puanları alan 10 okulumuz(Toplamda 50 
okul) müdürlüğümüz tarafından belirlenecek izleme ekibi tarafından ziyaret edilerek 
yapılan çalışmalar yerinde görülecektir. Değerlendirme sonunda en yüksek puanı alan 
okullar “Yılın Sosyal Okulu” seçilerek ödüllendirilecektir.  
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ROBOTLARLA UZAY VE BİLİM OYUNLARI – II (TÜBİTAK 4004) 

 

 

 

Kırıkkale Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi 

koordinesinde, Hüseyin Kâhya Yatılı Bölge Ortaokulu'nda Robotlarla Uzay ve 

Bilim Oyunları -|| TÜBİTAK 4004 projemiz uygulandı. 40 Öğrencimize robotik 

kodlama alanında eğitimler verildi, çalıştaylar düzenlendi. 
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YENİ MEDYA VE MEDYA OKURYAZARLIĞI KOP OKUYOR PROJESİ 
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Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından organize edilen, KOP 
Bölge İdare Başkanlığı tarafından hibelendirilen, Kop Okuyor projesi 
kapsamında; ilimizde öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bu konuda 
eğitimden geçirilmesi, bilinçlendirilmesi, kontrollü medya kullanımının 
yaygınlaşması, medyanın gerçek dilinin öğretilmesi ve onlara okuma 
alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan "Yeni Medya ve Medya Okuryazarlığı" 
isimli proje eğitim faaliyetleri ve analiz çalışmaları 08-09 Ekim tarihleri 
arasında tamamlanmıştır. 
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KIRIKKALE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR – GE EKİBİ 

 

 

 

 

ADI SOYADI ÜNVANI GÖREVİ 

RECEP KURTOĞLU ÖĞRETMEN STRATEJİK PLANLAMA İL  

KOORDİNATÖRÜ 

MUSTAFA CAN  

HİÇYILMAZ 

ÖĞRETMEN PROJELER EKİBİ KOORDİNATÖRÜ 

MELİKE SEVDE KAPLAN ÖĞRETMEN PROJELER EKİBİ ÜYESİ 


