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Kodlama Projesi

BİR FİKRİM VAR YARIŞMASI

İl merkezi ve ilçelerimizde eş zamanlı 
düzenlenen “BİR FİKRİM VAR YARIŞMASI” yo-
ğun katılımla gerçekleşti. Pandemi sürecinde 
kodlamanın eğitimdeki önemini vurgulamak, bu 
alanda fikir üreten, uygulama geliştiren gençle-
rimizin çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte 
olan kuşakları özendirmek amacıyla düzenlenen 
yarışma 157 proje ile tamamlandı. Yarışma üç 
ayrı kategoride yapıldı. 

Birinci kategoride ilkokul öğrencilerimize yöne-
lik “HAYALİNDEKİ ROBOTU ÇİZ” kategorisine, 
öğrencilerimizin hayalindeki robotları çizerek, 
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Kodlama Projesi

o robota ait görevlerin ifade edilmesi ile başvuru yapıldı. Yarışma sonunda öğrencilerin çizimlerinden 
oluşan sanal galeri tasarlandı. 

Sanal galeriyi gezmek isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz; 

http://gumuskod.meb.gov.tr/www/hayalindeki-robotu-ciz-robot-sergisi/icerik/129

İkinci kategori, ortaokul öğrencilerimize yönelik “PANDEMİ SÜRECİNDE ROBOT ROLÜ” kategorisinde, 
öğrencilerimiz COVID-19 pandemi sürecinde sosyal mesafe, temizlik ve maske tedbirlerini referans ala-
rak, bu konularda çözüm üreten robot tasarımı fikri ile başvurularını yaptı.

Üçüncü kategori, lise öğrencilerimize yönelik “MOBİL UYGULAMA” kategorisinde, öğrencilerimiz hayatı 
kolaylaştıracak, herhangi bir soruna çözüm üretecek mobil platform üzerinde çalıştırılabilecek bir uygu-
lama tasarımı yapıldı.

1 Haziran 2021 tarihinde ödül töreni yapıldı. Danışman öğretmen ve öğrencilerimize hediyeler takdim 
edildi.
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 İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Ar- Ge birimi Gümüşkod Kodlama 
Eğitimi Projesi kapsamında T3 Vakfı Yönetim kurulu üyesi Vakıf Müdürü 
Ömer Kökçam tarafından ilkokul, ortaokul, lise müdürleri, bilişim tek-
nolojileri ve yazılım, teknoloji tasarım, matematik, fizik, kimya, biyoloji, 
sınıf, fen bilimleri branşındaki öğretmenlerine yönelik TEKNOFEST bilgi-
lendirme sunumu yapıldı.

 Sunumda T3 Vakfı faaliyetleri, TEKNOFEST'in amaçları, gerçekleştirilen çalış-
malar ve TEKNOFEST yarışma içerikleri hakkında bilgi verildi.

TEKNOFEST'e katılan illerin istatistiklerini de paylaşan Kökçam, Gümüşhane'nin nü-
fus, okul sayısı göz önüne alındığında katılım sayısı olarak ilk 10 il arasına girebile-
ceğini de söyledi. Katılımlardan dolayı başta İl Milli Eğitim Müdürümüz ve ekibine 
teşekkür etti.

 İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, 2018 yılından itibaren GÜMÜŞKOD pro-
jesi kapsamında TEKNOFEST değer verdiğimiz, gurur duyduğumuz yarışmaların 

TEKNOFEST 
Bilgilendirme 
Sunumu Yapıldı
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başında geliyor. 2019 yılında 2 pro-
jemiz finale kaldı ve TEKNOFEST'e 
katılmaya hak kazandılar. Bilim ve 
Sanat Merkezi öğrencilerimiz  "İn-
sanlık Yararına Teknoloji" yarışması 
"Sağlık" kategorisinde hazırladıkları 
"Epilepsi Nöbetlerinden Haberdar 
Olmak Mümkün mü?" projesi ile 
Türkiye 1.si olmuştur. TEKNOFEST 
Milli teknoloji hamlesi, tüm sınıf 
seviyelerinde projeler üretmeye, 
gençlerin hayallerini gerçekleştir-
mek amacıyla çalışmalara devam 
edileceğini söyledi. Ömer Kökçam 
Bey'e katılımlarından dolayı teşek-
kür etti.
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Müdürlüğümüz Erasmus AB Projelerinde 
Akredite Kurum Oldu

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Genç-
lik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulu-
sal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Prog-
ramı kapsamında Müdürlüğümüzce hazırlanan 
Okul eğitimi Öğrenci ve Personel hareketliliği için 
'ERASMUS+ Akreditasyonu' Proje Başvurusu ka-
bul edilerek, 5+2 yıllık süre ile akredite kurum 
olmaya hak kazanmıştır.

Hali hazırda kurumsal kapasite olarak çeşitli fon-
lara yönelik proje üretme ve uygulama konusun-
da tecrübeli olan kurumumuz son  12 yıl içerisinde 
çeşitli kaynaklardan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı  AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, 
Eski Avrupa Birliği Bakanlığı,Merkezi Finans ve 
İhale Birimi,Kalkınma Bakanlığı ,Türk Ulusal Ajan-
sı  gibi fon kaynaklarından, sağlanan 1 milyon 
Euro üzerinde hibeyi yönetmiş ve uyguladığı tüm 
projelerden verimli sonuçlar almıştır.

İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, 154 okul, 19 
bin 88 öğrenci ve Bin 689 öğretmene sahip mü-
dürlüğümüz 5 ilçe müdürlüğüyle birlikte, güncel 
öğretim programlarının oluşturulması, iyi uygu-
lama örneklerinin transfer edilmesi, uygulanma-
sı, eğitsel tanılama, eğitsel ve mesleki rehberlik 
faaliyetlerinin, özel politika gerektiren bireylerin 
eğitim ve öğretimine ilişkin iş ve işlemlerin yü-
rütülmesi, istatistikî verilerin analizi, çalışanların 
mesleki gelişimlerine yönelik faaliyetlerin ve hiz-
met alanlarıyla ilgili bilişim teknolojilerine yöne-
lik çalışmaların yürütülmesi yanı sıra, bu yeterli-
likleri AB standartları ile tamamlama arzusu ile 
Ulusal ve Uluslar arası projeler ve protokollerin 

hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 
süreçlerine öncülük etme Eğitim ve öğretimin ge-
liştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme faa-
liyetlerinin, Öğrenci ve öğretmenlerin değişim ve 
hareketlilik programlarından yararlanabilmeleri 
için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi konuların-
da Erasmus kalite standartlarının yakalanması 
ve bağlı kalınması adına büyük bir avantaj yara-
tacak programlar ile önümüzdeki 7 yıl içerisinde 
Avrupa Birliği 2021-2027 Eğitim, Öğretim, Genç-
lik ve Spor programları kapsamında müdürlüğü-
müze 1.5 milyon Euro üzerinde hibe sağlanması-
nın planlandığını söyledi.

Müdür Doğan, 2021-2027 yılları arasında her 
kademe ve türdeki okul ve kurumlarımızdan 
pandemi koşullarının normale dönüşü ile birlik-
te Ekim 2021 den itibaren bu yıl içerisinde en az 
60 yönetici, öğretmen ve öğrencinin yurtdışında-
ki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 
gerçekleştirilecek olan eğitim-öğretim ve işbaşı 
gözlem faaliyetleri ile stratejik ortaklık faaliyet-
lerinden yararlanması ile başlanacak olan pro-
je uygulamalarına 7 yıl içerisinde tüm öğretmen 
ve öğrencilerimizin minimum %30 'unun yurtdışı 
proje faaliyetlerine katılmalarının sağlanmasının 
planlandığını belirtti.

Akreditasyonun ilimize ve ülkemize hayırlı olma-
sını dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, 
Başvuruların hazırlanmasında emeği geçen İl Mil-
li Eğitim Müdürlüğümüze, Müdürlüğümüz Ar-Ge 
birimi yönetici ve personeline tüm eğitim camia-
mız ve velilerimiz adına teşekkür ediyorum. 
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TÜBİTAK
Ortaokul Öğrencilerinden TÜBİTAK’A 26 

Başvuru, İki Bölge İkinciliği Derecesi 

 Gümüşhane’den TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 26 proje başvurusu 
yapıldı. İki bölge ikinciliği derecesi elde edildi.

Ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar 
yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağla-
mak amacıyla bu yıl 15. düzenlenen TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 
Gümüşhane’den 26 proje başvurusu yapıldı.

Biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, matematik, tarih, teknoloji tasarım, Türkçe ve yazılım alanlarında 
yapılan proje başvuruları Erzurum bölge değerlendirmesine alındı. Bölge değerlendirmesi sonucu Köse 60. yıl 
Ortaokulu “Kültürümü Geleceğe Taşıyorum : Sanal Müzem” projesi ile Gümüşühane BİLSEM “Zamanın Yöresel 
Halk Edebiyatımızdaki Yansıması” projesi ile bölge ikiniciliği derecesi elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Geçtiğimiz yıl 14. Düzenlenen TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araş-
tırma Projeleri Yarışmasında Gümüşhane’den yapılan proje başvuruları içerisinden 1 proje bölge üçüncülüğü 
2 proje bölge birinciliği elde ederek Türkiye finallerine katılmış ve Kimya ve Değerler Eğitimi Alanlarından iki 
Türkiye ikinciliği derecesi elde edildiğini ifade etti.
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TÜBİTAK'ta Dereceye Giren Öğrencilere Ödül

TÜBİTAK
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulumu (TÜBİTAK) proje yarışmasında dereceye 
giren öğrenciler ödüllendirildi.
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Valimiz Kamuran Taşbilek, TÜBİTAK 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Gümüşha-
ne Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri Filiz Köksal ve Gürbüz Ataman danışmanlığında finalist olarak 
katılan ve 2 ayrı alanda 2 ayrı Türkiye İkinciliği kazanan öğrencilerimiz Mustafa Aybars Tuğlu (Kimya 
alanında Kuşburnu Çekirdeğini Atmıyoruz Geri Kazandırıyoruz Projesi ile) ve Selvi Eroğlu'nu (Değerler 
Eğitimi alanında Masal ve Hikâye Kitaplarının Değerler Eğitimi Kapsamında İncelenmesi Ters Açı İsimli 
Proje) aileleriyle birlikte misafir etti.

Valimiz Kamuran Taşbilek, Dereceye giren öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Evlatlarımızın çalışmaları-
na devam etmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte öğrencilerimizin her zaman yanında olan 
ailelerine ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Valimiz, öğrencilerimize hediye verdi.

Valilik makamında düzenlenen ödül törenine Valimiz Kamuran Taşbilek, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Do-
ğan, Şube Müdürü Oltan Balyemez, okul müdürü Vahdettin Eroğlu, danışman öğretmenler, dereceye 
giren öğrenciler ve aileleri katıldı.
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Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 Stratejik Planının 2020 yılı performans gös-
tergelerinin ve stratejilerin gerçekleşme durumlarının tespit edilerek izleme ve değerlendirme 
çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla rapor hazırlanmıştır. Söz konusu rapor stratejik plan ha-
zırlama ekibi koordinasyonunda Müdürlük birimleri işbirliği hazırlanmış ve 2023 nihai hedefle-
re ulaşma durumu incelenmiş bu kapsamda alınabilecek önlemler, eylemler ve düzenlenecek 
faaliyetler planlanmış ve üst yöeticiler ve bakanlık ile paylaşılmıştır.



13

Ar-Ge Bülteni

Müdürlüğümüz ve Anadolu Vakfı işbirliği ile öğretmen ve yöneticilere yönelik eğitimler düzen-
lendi.

Anadolu Vakfının “Değerli Öğretmenim projesi” kapsamında Ülkemizin fedakâr öğretmenleri-
nin araştıran, sorgulayan, sadece eğitim alanında değil tüm toplumsal sorunlara duyarlı, çözüm 
üretme noktasında varlık gösteren, özgüvene ve özkaynak bilincine sahip, mesleki yeterliliğini 
geliştirmeye açık öğretmenler yetiştirmek amacıyla eğitimler düzenliyor. 

“Değerli Öğretmenim projesi” kapsamında il genelinde tüm okum ve kurumlarda görev yapan 
öğretmen ve yöneticilere yönelik 20 Nisan 2021 tarihinde Doğru ve Etkili Konuşma Becerileri 
başlıklı ve 17 Mayıs 2021 tarihinde Kuşakları Analam ve Yönetme Eğitimi başlıklı eğitimler 
düzenlendi. Vakıf eğitmenleri tarafından verilen eğitimler salgın sebebiyle online paltformda 
gerçekleştirildi.

Anadolu Vakfı  “Doğru ve Etkili Konuşma 
Becerileri” ve “Kuşakları Anlama ve Yönet-
me Eğitimleri”
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Dünyada ne varsa suda yaşadı önce" temasıyla hazırladığı 
"Harava" isimli kısa filmle kutladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 22 Mart 1993'te al-
dığı karar çerçevesinde her yıl "22 Mart günü Dünya Su 
Günü", olarak kutlanıyor. Tatlı su kaynaklarının önemine 
dikkat çekmek ve tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir yö-
netimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanılan 
bu hafta kapsamında Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü ""Dünyada ne varsa suda yaşadı önce," temasıyla 
hazırladığı "Harava" isimli kısa filmle kutladı.

Çekimleri Gümüşhane Üniversitesi Radyo Televizyon ve 

Müdürlüğümüz Su Tasarrufuna Dikkat Çekmek İçin 
Kısa Film Hazırladı
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Sinema Bölümü ile ortaklaşa gerçekleştirilen 
kısa filmin oyuncularının tamamı Gümüşha-
ne İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden 
oluşmaktadır.

İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan; "Dünya 
gündemini oluşturan ve milletler arasındaki 
münasebetlerin büyük bir kısmını teşkil eden 
meselelerden birisi de şüphesiz su meselesi-
dir. Bugün devlet ve millet olarak dünyada su 
sıkıntısı yaşanan toprakları suyla kavuştura-
bilmek için başta su kuyusu açmak gibi çeşitli 
faaliyetlerde bulunuyoruz. Ayrıca 'imanın ya-
rısı temizliktir' diye uyarılan bir dinin mensupları olarak su kullanımında göstereceğimiz dikkat hem bize hem de 
gelecek nesiller için önemlidir. Bu öneme dikkat çekmek maksadıyla Gümüşhane Üniversitesi Radyo Televizyon 
Sinema Bölümü ile ortaklaşa hazırladığımız 'Harava' isimli filmimizi tüm izleyicilerimizin dikkatlerine sunuyoruz. 
Filmin hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."  dedi.
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Yunus Emre vefatının 700. yıl 
dönümünde Gümüşhane de anıldı

Türk dili ve kültürünün en önemli 
şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin ve-
fatının 700. yıl dönümü olması müna-
sebetiyle 2021 yılı, UNESCO tarafın-
dan anma ve kutlama yıl dönümleri 
arasına alınmıştır.

Bu kapsamda anma etkinlikleri için 
müdürlüğümüz ile Anadolu Bilgelerini 
Araştırma Derneği (ABAD) işbirliği ile 
çevrimiçi ortamda ortaöğretim öğren-
cilerine yönelik eğitimler düzenlendi.

ABAD tarafından yürütülen "Bir Baş-
tan Bir Başa Anadolu Projesi" kap-

samında dernek eğitmenleri Melike YESEVİ tarafından "Anadolu Mayası", Zuhal ÖZTÜRK tarafından " Yunus 
Emre Bize Ne Söyler", Nihal SİVASLI tarafından " Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri" başlıklı eğitimler verildi.

Ayrıca eğitime katılan öğrencilere Mustafa TATCI' ya ait " Her Genç Bir Yunus" kitabının hediye edilmiş, öğrenci 
adlarına meyve fidanı dikilmiş ve katılım belgesi verilmiştir.

İki gün 3 oturum şeklinde gerçekleştirilen eğitimlere Milli Eğitim Müdürü Seydi DOĞAN, İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü Şube müdürü Gönül EROĞLU ve ortaöğretim öğrencileri katıldı.
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Müdürlüğümüz "Masallar Bize Ne Anlatır?" 
Programı Yaptı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü çocuklara yönelik öykü ve masal yazarı 
derlemeci Yücel Feyioğlu'nun katılımıyla Masallar Bize Ne Anlatır 
isimli söyleşi programı gerçekleştirdi.

20 Ocak tarihinde gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü 
Seydi Doğan, Şube Müdürü Oltan Balyemez, İlçe Milli eğitim Mü-
dürleri, okulöncesi ve ilkokul müdürlüklerindeki yönetici ve öğret-
menler; 21 Ocak 2021 tarihindeki programa da Ortaokul ve Lise 
müdürlüklerinden birer yönetici ve Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, 
Sosyal Bilgiler, Tarih branş öğretmenleri katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan il Milli Eğitim Müdürü Seydi Do-
ğan; "Her türlü aktarımı dilimiz aracılıya yapabildiğimizi göz önün-
de bulundurursak masallarımızın bu dili öğrenme ve kullanmadaki 
önemi de ortaya çıkmaktadır. Türkçenin, uygarlığın kilit taşı oldu-
ğuna işaret eden Sayın bakanımız Ziya Selçuk'un ifadesiyle , " Dil 
olmadan düşünce olmaz, düşünce olmadan kültür olmaz, kültür 
olmadan medeniyet olmaz. Dolayısıyla insan ve insanlık olmaz. 
Çünkü bizim Türkçe ile insanlığa yaptığımız katkıyı da bir kenarda 

tutmakta yarar var." Dedi.

Kendi derlediği masal kitaplarından hareketle sunum yapan Yücel Feyzioğlu; Türk Halk Edebiyatı ürünle-
rinden biri olan masallar, barındırdıkları zengin mesajlarla kültürel değerlerin aktarılmasında hem ulusal 
hem de evrensel bir kaynak durumundadırlar. Eğlendirici olduğu ka-
dar eğitici bir rolü de olan masallarımız çocuklarda güzellik duygusu-
nun gelişmesine, iyilik arzusunun oluşmasına zemin hazırlar. Ayrıca 
dili kullanma yeteneğini geliştirmek, hayal gücünü zenginleştirmek 
dinlemeyi, büyüklere sevgiyi pekiştirmek, merak duygusunu kazan-
dırarak öğrenme kıvılcımının ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Her 
çocuğun öncelikle kendi kültürüne ait masalları öğrenmesi gerektiği-
ni belirten Feyzioğlu, Türk ve Batı medeniyetine ait masaları örnek-
lerle mukayese ederek bazı masalların kaynağının Türk Medeniyeti 
olmasına rağmen çocuklarımızın bu masalları batılı kaynaklardan 
öğrendiğini söyledi.

Program katılımcı öğretmenlerin sorularıyla devam etti.
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Anadolu Mektebi Öğrencilerinden "Edebiyatın 
Yerli Ve Milli Sesi Tarık Buğra" Paneli

Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunmuş yazarların bir sıra dâhilinde tüm eserleri ve hakkında 
yazılmış seçkin eserlerin okunmasını, okunan her eserden sonra eser hakkında bir değerlendirme yazısının 
yazılmasını, eserlerin en az yarısı okunduktan sonra bir konu seçilmesini, seçilen konuda bir konuşma met-
ninin hazırlanmasını, düzenlenen panel programlarında hazırlanan metnin sunulmasını, konuşma metninin 
geliştirilerek yayınlanmasını amaçlayan okuma faaliyeti olan Anadolu Mektebi faaliyetleri Gümüşhane’de 
devam ediyor.

Daha önce Anadolu Mektebi Yazarlarından Mustafa Kutlu hakkında öğrencilerin hazırlayıp yüz yüze sun-
duğu Mustafa Kutlu paneli bu yıl da “Edebiyatın Yerli ve Milli Sesi Tarık Buğra” adıyla çevrimiçi programı 
üzerinden gerçekleşti.
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 TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencile-
rinden Tuğba Çubukçu’nun başkanlığını yaptığı 
panele İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Ana-
dolu Mektebi Yönetim Kurulu üyelerinden Atilla 
Yaramış, Milli Eğitim Şube müdürü Gönül Eroğ-
lu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Panel; Gümüşhane Lisesi öğrencilerinden Gül-
nur Çilenk, Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler 
Lisesi’nden Hatice Araç’ın Fatih Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nden Hasan Can Altuntaş’ın ve TOBB 
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Kerime 
Aşkın’ın panelis olarak katılıp, Tarık Buğra’nın 
kitaplarından tespit ettikleri konuların sunumla-
rıyla gerçekleşti.

Anadolu Mektebi’yle ilk tanışmasından ve Gü-
müşhane’deki faaliyetlerin başlamasından, 
bahseden Seydi Doğan; “Okuma faaliyetlerimi-
ze nitelik ve nicelik olarak katkı sunan Anadolu 
Mektebi’nin bize sunduğu katkılardan ve bu fa-
aliyetin ilimizde yürütülmesine katkı sunan tüm 
öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum, 
ayrıca inşa ederek okuma faaliyetlerine katkıla-
rı için Anadolu Mektebi Kurucusu Sami Güçlü’ye 
ve Yönetim kurulu üyesi Atilla Yaramış’a teşek-
kür ediyorum” dedi,

Program Atilla Yaramış’ın ve öğrencilerin Tarık 
Buğra sunumlarıyla devam etti.
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Gümüşhane Sözlü Tarih Çalışmalarını 
Tamamladı

Milli Eğitim Bakanlığınca ülkemizin bel-
leğini sıradan insanların gündelik ya-
şamları üzerinden kayıt altına almak 
amacıyla başlatılan Sözlü Tarih çalışma-
ları Gümüşhane'de tamamlandı.

Geçmişin sesini bugünkü kuşakların yaşam-

larıyla karşılaştırmasına imkân tanıyarak; de-

ğerlerin kuşaklararası aktarımını deneyim ara-

cılığıyla gerçekleştirmek için Türkiye genelinde 

pilot uygulama ile başlayan çalışma 21 ilde 

uygulanıyor. Bu kapsamda müdürlüğümüzce 

online toplantı düzenlenerek il genelindeki öğ-

retmen ve yöneticilerimize projenin tanıtımı ve 

yönergesine dair bilgilendirme yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 

gerçekleştirilen çalışmayla il genelinde 49 

Sosyal Bilgiler branş öğretmeni ve 29 tarih 

branşı öğretmeni, 670 öğrenci ile birlikte sözlü 

tarih çalışmasını deneyimlemek için çalışmala-

ra başlamışlardır. Görüşülen kişiler 70 yaş üzeri ve öncelikle kendi ailelerinden seçilerek "tarihin kıyısında 

kalmış" kişilere erişilmesi planlandı. Salgın nedeniyle covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen gö-

rüşmeler genellikle online ortamda yapılarak kayıt altına alındı. Renkli görüntüler ortaya çıkan sözlü tarih 

görüşmeleri,   Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirildi.

 

Yaklaşık olarak 650 görüşmenin kayıt altına alınması ile Gümüşhane iline ait yaşantı ve deneyimler 
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ortaya çıkarılıp toplumun bilgisine sunularak 

tarihin toplumsallaşmasına ve demokratikleş-

mesine katkıda bulunulması hedeflenmekte-

dir. Projenin sonunda ise büyük bir sözlü tarih 

kütüphanesi oluşturulması planlanmaktadır.
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Projeleri

eTwinning Projeleri Yaygınlaştırma 
webinarı düzenlendi
Etwinning projelerine yönelik farkındalık, bilinç oluşturmak ve yürütülen projelerin yaygınlaştırılmasını 
sağlamak amacıyla idareci ve öğretmenlere yönelik etwinning bilgilendirme ve paylaşım ve yaygınlaş-
tırma toplantısı düzenlendi.

Avrupa Birliği tarafından Erasmus + projesine entegre edilmiş bir çevrimiçi öğrenme topluluğu eTwin-
ning Öğretmenler için mesleki eğitim fırsatları sunmakla birlikte her alanda farklı okullarla ortaklaşa 
projeler yürütme imkanı da tanımaktadır. Bu kapsam da Gümüşhane de hayata geçirilen eTwinning 
projeleri online ortamda gerçekleştirilen toplantı ile öğretmen ve yöneticilere sunuldu. 

Açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube müdürü Gönül EROĞLU Gümüşhane’de şimdi-
ye kadar toplan 214 proje yürütüldüğünü, 1279 öğretmen portala üye olunduğunu ve mevcut eğitim-

öğretim döneminde 30 okulda 80 öğretmen tarafından aktif olarak proje yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca bu 
projelerden 2018-2019 eğitim öğretim yılından beri 4 Avrupa, 8 Ulusal kalite etiketi aldığını, proje tabanlı 
işbirlikçi çalışma anlayışının benimsendiğini gösteren eTwinning Okulu ünvanına sahip iki okulların Mareşal 
Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi ve Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğu bilgisini paylaştı. 
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Projeleri

eTwinning il koordinatörü Nalan Demir moderatörlü-
ğünde gerçekleşen toplantıda Nalan DEMİR “Media 
Studies” projesini Gümüşhane Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğretmeni Ayşe TAŞÇI “Değerlerimi, 
Tarihimi ve Kültürümü Fotoğraflarımla Öğreniyorum” 
projesini, Fevzipaşa İlkokulu öğretmeni Filiz ALEMDAĞ 
“Sağlığım Önemli”projesini, Mareşal Çakmak Sosyal 
Bilimler Lisesi öğretmeni Elif ZAMAN “İki kardelen: 
Jane Eyre-Çalıkuşu” projesini, Şehit Murat Akçay 
Anaokulu öğretmeni Habibe SUSUZ “Materyalim Do-
ğadan” projesini, Gazipaşa İlkokulu öğretmeni Fatma 
ÇAKIR “Doğa için Dönüştürüyorum” projesini, Köse 60. 
Yıl Ortaokulu öğretmenleri Hasan İNCE ve Mustafa 
ÖZTÜRK “Özelim Çekimdeyim” projesini, Gümüşha-
ne Bilim Sanat Merkezi öğretmeni Derya ÖZTÜRK 
“Unutulmayan Sandıklar” projesini, Gümüşhane Özel 
Eğitim Uygulama Okulu öğretmeni Kevser Sağınç “Do-
kuyoruz Kalplere Dokunuyoruz” projesini tanıttı.
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Projeleri

eTwinning Projelerinde Ulusal ve Avrupa 
Kalite Etiketleri Sahiplerini Buldu
Yürütülen projeler ile Ulusal ve Avrupa kalite etiketleri kazanan öğretmenlere kalite 
etiketleri düzenlenen ödül töreninde takdim edildi.  Ayrıca okul levhaları ve eTwinning 
school olmaya hak kazanan eTwinning Okul levhası ve flaması okul yöneticilerine tes-
lim edildi.

Ödül töreni eTwinning il koordinatörü Nalan DEMİR’in Gümüşhane de yürütülen projeler ve yaygınlaştırma 
çalışmalarına değindiği bilgilendirme konuşmasıyla başladı.

Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk olan eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı 
vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun va-
deli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa’da okul işbirliğini teşvik etmektedir.

eTwinning Kalite Etiketleri de, çok iyi niteliklere sahip eTwinning projeleri düzenleyen öğretmenlere veril-
mektedir. Bu etiketler, projenin belirli bir ulusal standarta ve Avrupa standartına ulaştığını belirtmektedir. Bu 
kapsamda Gümüşhane’den gerçekleştirilen başvurular neticesinde Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi 
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öğretmeni Funda Kuvvet YILMAZ, Zigana 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğret-
meni Mehtap ZENGİN, Kelkit Cumhuriyet 
İlkokulu öğretmeni Gülhan Kutanis ME-
RAL hem ulusal hem Avrupa kalite etiketi 
aldı. Fevzipaşa İlkokulu öğretmeni Filiz 
ALEMDAĞ, Gümüşhane Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi öğretmeni Ayşe TAŞÇI 
ve Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi 
öğretmeni Arzu Gülhan ise ulusal kalite 
etiketi aldı. Ayrıca Gümüşhane Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi eTwinning School 
olamaya hak kazanarak okul levhası ve 
flamasını aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, eT-
winning projelerini yürüten ve başarı 
gösteren öğretmen ve yöneticileri teb-
rik ederken Gümüşhane de oluşturulan 
eTwinnning proje kültürünün oluşturul-
masında başta il koordinatörü Nalan 
DEMİR olmak üzere tüm emeği geçenlere 
teşekkür ederek projelerin yaygınlaştırıl-
ması gerektiğini ve bu doğrultuda yapılan 
çalışmaların artarak devam edeceğini 
vurguladı.

Gerçekleştirilen ödül törenine İl Milli Eğitim 
Müdürü Seydi Doğan, İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü Şube müdürü Onur AYDIN, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü şube müdürü Gönül 
EROĞLU, ilgili okul yöneticileri ve öğret-
menler katıldı. Etiket, tabela ve hediyele-
rin takdim edilmesinden sonra tören son 
buldu.

Projeleri
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“Bir İlke Bir Bilge” Projesi 

 Okullar saygı, adalet, merha-
met, sabır, şükür, ahde vefa (sada-
kat), çalışkanlık, sorumluluk sahibi 
olma, empati gibi değerleri öğrenci-
lere kazandırmakla sorumlu en temel 
kurumlardan birisidir. Bu değerlerin 
öğrencilere küçük yaşta kazandırıl-
maması halinde toplumun maddi ve 
manevi anlamda büyük zararlara 
uğraması kaçınılmazdır. Öte yandan, 
öğrencilerin bireysel yaşantılarında 
da bu değerler önemli bir yer tut-
maktadır. 

 Bu doğrultuda  Gümüşhane 
Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği 
ile COVID19  süresince öğrencilerle 
iletişimi kolaylaştıran sosyal medya-
yı etkili bir şekilde kullanarak  “Bir 
İlke Bir Bilge” adlı projemiz hayata 
geçirildi. 

 Bu doğrultuda ilgili değer-
lerlere yönelik çekimler gerçekleş-
tirilmişitir.Çekimler sırasında bizlerle 
deneyimlerini paylaşan kişilerle hem 
hayata hem de değelere dair derin 
sohbetler edilmişitir. 


