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Kod Haftası (CodeWeek) Haftası
Etkinlikleri Yapıldı
Kod Haftası (Codeweek), erken yaşlardan
itibaren çocukların kodlama becerisini desteklemek için Avrupa çapında yapılan bir harekettir.
Kod haftası etkinlikleri, 2018 yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığımızın üyesi olduğu Avrupa
Okul Ağı (European Schoolnet) kuruluşu tarafından Avrupa Komisyonu adına yürütülmektedir. 50’den fazla ülkede
aktif olarak devam eden,
Kod Haftası’nın amacı
kodlama ve programlamaya dair farkındalığın
arttırılması, birlikte çalışmanın teşvik edilmesi ve
kodlama kültürünün yaygınlaştırılmasıdır.
Kod haftası drone gösterilerinden, blok kodlamaya,
3D tasarımdan, robotiğe,
mobil uygulama geliştirmeden, yapay zekâya,
bilgisayarsız
kodlamaya
kadar daha birçok alanda etkinliklerle ilimiz
genelinde 37 öğretmenimizin danışmanlığında 2 bin 600 öğrencinin katılımıyla coşkuyla
kutlandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, “Ülkemiz teknolojiyi taklit eden değil, üreten bir
konuma gelmiştir. Bizler eğitimciler olarak
Teknolojiyi takip etmek ve çocuklarımıza yenilikleri, gelişmeleri tanıtmak zorundayız. Bu
faaliyetlerin ilimizde yaygınlaşmasını destekliyoruz. Geleceğin teknolojilerine temel olan
kodlama uygulamalara yönelik çalışmalarımız artacaktır.” dedi.
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Bilge Kunduz Etkinliği

B

ilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliği 08-12 Kasım 2021 haftasında gerçekleşti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sınıf öğrencilerini ve hazırlık sınıfında
okuyan öğrencilerin katılabildiği etkinliğine öğrencilerimizden yoğun bir katılım sağlandı.
Etkinlik için okul koordinatörleri tarafından etkinlik kodu alınarak, 1 saat süren etkinliğe internet erişimi olan herhangi
bir bilgisayar üzerinden bağlanılabilmektedir. Etkinlikteki,
kısa sorulara Bilge Kunduz görevleri denmektedir. Bu görevler, enformatik (bilgisayar bilimi) konusunda hiçbir ön
bilgisi olmayan kişiler tarafından yanıtlanabilir. Bu görevleri çözebilmek için öğrenciler bildiklerini gözden geçirmeli, hesaplama yapmalı, karar vermeli, neden-sonuç ilişkisi
kurmalı, analitik düşünme ve problem çözme gibi üst düzey
düşünme becerilerini kullanmalıdır.
Kodlama robotik becerilerin geliştirilmesi, 21.yy becerilerinin öğrencilerimize kazandırılması amacıyla GÜMÜŞKOD
kapsamında her sene öğrencilerimize etkinliğe katılım fırsatı sunuyoruz.
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Müdürlüğümüz AB Erasmus+ Projelerinde
Akredite Kurum Oldu
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Program kapsamında Müdürlüğümüzce hazırlanan
Okul eğitimi Öğrenci ve Personel hareketliliği için
‘ERASMUS+ Akreditasyonu’ Proje Başvurusu kabul edilerek, 5+2 yıllık süre ile akredite kurum
olmaya hak kazanmıştır.
Hali hazırda kurumsal kapasite olarak çeşitli fonlara yönelik proje üretme ve uygulama konusunda tecrübeli olan kurumumuz son 12 yıl içerisinde
çeşitli kaynaklardan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı,
Avrupa Birliği Bakanlığı,Merkezi Finans ve İhale
Birimi,Kalkınma Bakanlığı ,Türk Ulusal Ajansı gibi
fon kaynaklarından, sağlanan 1 milyon Euro üzerinde hibeyi yönetmiş ve uyguladığı tüm projelerden verimli sonuçlar almıştır.
154 okul, 19 bin 88 öğrenci ve bin 689 öğretmene sahip Müdürlüğümüze 5 ilçe müdürlüğüyle
birlikte, güncel öğretim programlarının oluşturulması, iyi uygulama örneklerinin transfer edilmesi,
uygulanması, eğitsel tanılama, eğitsel ve mesleki
rehberlik faaliyetlerinin, özel politika gerektiren
bireylerin eğitim ve öğretimine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi, istatistikî verilerin analizi, çalışanların mesleki gelişimlerine yönelik faaliyetlerin ve hizmet alanlarıyla ilgili bilişim teknolojilerine
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yönelik çalışmaların yürütülmesi yanı sıra, bu yeterlilikleri AB standartları ile tamamlama arzusu
ile Ulusal ve Uluslar arası projeler ve protokollerin
hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi
süreçlerine öncülük etme eğitim ve öğretimin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin, öğrenci ve öğretmenlerin değişim ve
hareketlilik programlarından yararlanabilmeleri
için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi konularında Erasmus kalite standartlarının yakalanması
ve bağlı kalınması adına büyük bir avantaj yaratacak programlar ile önümüzdeki 7 yıl içerisinde
Avrupa Birliği 2021-2027 Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor programları kapsamında 1.5 milyon
Euro üzerinde hibe sağlanması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.
2021-2027 yılları arasında her kademe ve türdeki okul ve kurumlarımızdan pandemi koşullarının
normale dönüşü ile birlikte Ocak 2022 den itibaren bu yıl içerisinde en az 60 yönetici, öğretmen
ve öğrencinin yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan
eğitim-öğretim ve işbaşı gözlem faaliyetleri ile
stratejik ortaklık faaliyetlerinden yararlanması ile
başlanacak olan proje uygulamalarına 7 yıl içerisinde tüm öğretmen ve öğrencilerimizin minimum
%30 ‘unun yurtdışı proje faaliyetlerine katılmalarının sağlanması planlanmaktadır.
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TÜBİTAK
Ortaokul ve Lise Araştırma Projeleri Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Ülkemizde bilim ve kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik olarak TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları
Başkanlığınca düzenlenecek olan 2022 yılı 2204- A- Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ve 2204B- Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması programlarına yönelik öğretmen ve yöneticilere zoom
platformunda online bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
TÜBİTAK Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Karaduman’ın katılımıyla 29 Aralık
2021 tarihinde gerçekleştirilen online toplantıya il genelinden ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmen ve
yöneticiler katıldı.
Açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Gönül EROĞLU, öğrencileri temel, sosyal ve
uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel
çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaların öğrencilere sunduğu fırsatlardan
ve kattığı katkılardan bahsetti.
Programların tanıtılması, başvuru koşulları, değerlendirme şartları hakkında bilgilendirmenin ardından öğretmenlerden gelen soruların yanıtlannası ile toplantı sona erdi.
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TÜBİTAK
4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı
5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda
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belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sunan bilim fuarlarına destek verilmesini amaçlayan 4006 programı kapsamında bilim fuarları gerçekleştirilmeye devam
ediyor.
Salgın nedeniyle uygulanma tarihleri ertelenen 2019-2020 çağrı dönemi başvuru dönemi bilim fuarları haziran döneminde eylül ayından itibaren aralık sonuna kadar devam
etti. Okullarımızda özlenen bilim ortamlarının oluşması hem öğrenci ve öğretmenleri
hem de ziyaretçileri memnun etti.
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Gümüşhane’de
Bilim Şenliği
Gümüşhane’de TÜBİTAK 4007 kapsamında ilk kez
düzenlenen ve 3 gün boyunca devam eden “Ailemle Bilim Yolculuğum-Bilim Şenliği” düzenlendi.
Gümüşhane’de ilk olma özelliği taşıyan şenlikte fen bilimleri,
sosyal bilimler, bilişim, robotik
ve yazılım, sanat, sağlık bilimleri, zeka oyunları ve STEM alanlarında etkinlikler düzenlendi.
Sema Doğan Yaşam Alanı’nda
gerçekleştirilen şenlikte 390 etkinlik, 85 atölye, 1 sergi ve 5
panel gerçekleştirildi, 45 atölye
lideri, 3 panelist ve 46 rehber
görev aldı.
Vali Yardımcısı Mustafa Pala,
Belediye Başkan Vekili Özcan
Ulutaş ve davetlilerin katılığı
açılış töreninde konuşan İl Milli
Eğitim Müdürümüz Miraç Sünnetci, herkesin konuşmaya başladığı ilk andan itibaren merak
ve öğrenme dürtüsü ile hayata
sorular sorarak başladığını be10

lirterek, bu sorulara muhatap
olan ilk kişilerin de anne-babalar olduğunu söyledi.
Bu projeyle bilimin yalnızca kitap sayfaları, laboratuvar duvarları arasında değil hayatın
içinde olduğunu göstermek is-

tediklerini kaydeden Sünnetci,
“Bilim Şenliğiyle bilimin sadece
kendilerine ‘bilim insanı’ dediğimiz insanlara değil yediden
yetmişe herkese hitap ettiğini,
sıcak yuvamızda anne-babaçocuklar olarak evimizi de birer bilim atölyesi gibi düşüne-
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“

390 etkinlik, 85 atölye, 1 sergi ve 5 panel gerçekleştirildi,
45 atölye lideri, 3
panelist ve 46 rehber görev aldı.

bileceğimizi göreceğiz. Tüm proje ekibine
ve projemizi her aşamasında destekleyen
proje paydaşlarımıza teşekkür ediyor, şenliğimizin tüm öğrenci öğretmen, aileler ve
ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Proje koordinatörü Hülya Yaşar ise eğitimin başlangıç noktası ailedir ilkesinden
yola çıkarak hazırladıkları projenin amaca
ulaştığını görmekten büyük onur duyduklarını belirterek, “Bu şenlikte çocuklarımızda
ortaya çıkacak bilime karşı merak duygusu
gelişerek büyüyecek ve yeni adımlar atılacaktır. Geleceğin bilim insanlarının bizim
çocuklarımız arasından çıkacağından umutluyuz. Hem katılımcılara hem projemize
destek olanlara hem de proje ekibimize
çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin
kesilmesiyle başlayan programda Vali Yardımcısı Mustafa Pala ve beraberindeki heyet tüm masaları tek tek gezerek hem çocuklarla hem de öğretmenleriyle görüştü.
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Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 Stratejik Planının 2021 yılı performans göstergelerinin ve stratejilerin gerçekleşme durumlarının tespit edilerek izleme ve değerlendirme
çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla çalışmalara başlanmıştır. Çalışmalar sonucu hazırlanacak
izleme değerlendirme raporu stratejik plan hazırlama ekibi koordinasyonunda Müdürlük birimleri işbirliği hazırlanacak ve 2023 nihai hedeflere ulaşma durumu incelenecektir. Bu kapsamda
alınabilecek önlemler, eylemler ve düzenlenecek faaliyetler planlanarak ve üst yöeticiler ve
bakanlık ile paylaşılalacaktır.
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Anadolu Vakfı Değerli Öğretmenim Projesi
Öğretmen, Yönetici ve Öğrenci Eğitimleri
Müdürlüğümüz ve Anadolu Vakfı işbirliği ile öğretmen ve yöneticilere yönelik eğitimler düzenlendi.
Anadolu Vakfının “Değerli Öğretmenim projesi” kapsamında Ülkemizin fedakâr öğretmenlerinin 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, yönetici ve öğretmenlere yönelik aşağıdaki eğitimler çevrimiçi platform üzerinden
gerçekleştirilmiştir.

Tarih
Nisan 2021
17 Mayıs 2021

Eğitimin Adı

Hedef Kitle

Doğru ve Etkili Konuşma Becerileri-20

Öğretmen ve Yöneticiler

Kuşakları Anlama ve Yönetme Eğitimi

Öğretmen ve Yöneticiler

27 Eylül 2021

Çevrim içi Ortamda Sunum Performansını
Arttırmak

Öğretmen ve Yöneticiler

4 Ekim 2021

Hikayeleştirme

Öğretmen ve Yöneticiler

Zihin Haritası Teknikleri

11. Ve 12. sınıf öğrenciler

Eğitimde Yaratıcılık ve Oyun Tasarımı

Öğretmen ve Yöneticiler

13 Ekim 2021
22 Kasım 2021
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Projeleri

Gümüşhane’den 24 Öğretmen
eTwinning Projelerinde
36 Kalite Etiketi Aldı
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında ilimizde yürütülen 31 eTwinning projesi YEĞİTEK bünyesindeki
Ulusal Destek Servisi tarafından Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri ile ödüllendirildi.
İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak amacıyla 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 vadeli ortaklıklar
kurmasını kolaylaştırarak Avrupa'da okul işbirliğini teşvik etmektedir.
eTwinning Kalite Etiketleri de, çok iyi niteliklere sahip eTwinning projeleri düzenleyen öğretmenlere
verilmektedir. Bu etiketler, projenin belirli bir ulusal standarta ve Avrupa standartına ulaştığını göstermektedir. Türkiye ve Avrupa’dan farklı okullarla çevrimiçi olarak yürütülen projeler, “Pedagojik
Yenilik”, “Müfredat ile Entegrasyon”, “Ortak Okullar Arası İşbirliği”, “Teknoloji Kullanımı” ve “Sonuçlar,
Etki ve Dökümantasyon” kriterleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.
Değerlendirmeler sonucunda geçtiğimiz sene Gümüşhane’den 3 Avrupa Kalite Etiketi ve 6 Ulusal Kalite Etiketi şeklinde olan etiket sayısı, bu yıl 5 Avrupa Kalite Etiketi ve 31 Ulusal Kalite Etiketi şeklinde
artması, ilimizde teknoloji ve proje tabanlı eğitime yönelimin artmasının sevindirici bir göstergesidir.
İl Milli Eğitim Müdürü Miraç SÜNNETCİ, “ Hem ulusal hem de Avrupa çapında farklı okullarla işbirliği
yapılarak projeler yapılmasına imkân tanıyan eTwinning platformunda, etkinlikler, projeler gerçekleştirerek öğrenme ortamlarının çeşitlendirilmesi, öğrencilere zengin deneyimler sunulması eğitimi daha
etkili kılmaktadır. Bu noktada öğrencilerimize rehberlik yaparak bilgi ve iletişim araçlarının kullanılmasını, fikirlerin paylaşılmasını ve sınıf duvarlarının aşılmasını sağlayan öğretmen ve yöneticilerimize
proje kültürünün oluşması için sundukları katkı için teşekkür ediyorum” dedi.
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Teknoloji ve Yetenek Atölyeleri Projesi (TEYAP) Eğitici Eğitimleri Başladı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) tarafından desteklenen Teknoloji ve Yetenek Atölyeleri Projesi (TEYAP) eğitici eğitimleri ilimizde başladı.
Teknoloji ve Yetenek Atölyeleri
Projesi (TEYAP) ile Türk Milli Eğitim sisteminin amaçlarından olan;
“nitelikli insan gücü yetiştirmek”
düşüncesi doğrultusunda, değişen ve gelişen dünyanın sahip olduğu tüm olanakların kullanılması
ve bu sayede yeni gelişimleri ortaya koyacak zihinlerin gelişmesine destek olunması ve Türkiye’nin
bilim ve teknoloji alanında milli
kalkınma hamlesine katkıda bulunacak öğrencilerin yetiştirilerek
bu alanlardaki gelişme ivmesinin
arttırılması hedeflenmektedir.
Bu proje kapsamında Karadeniz
Teknik Üniversitesi (KTÜ) koordinatörlüğünde yürütülen Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu,
Trabzon ve Rize İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin ortak olduğu proje
de 6 ilde toplam 17 farklı okulda
kurulan atölyeler ilimizde Dumlupınar İlkokulu ve 15 Temmuz Şe-

hitleri İmam Hatip Ortaokulu ek
binasında kurulmuştur.
Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen çevrim içi eğitimlerin akabinde
yüz yüze eğitimlere başlandı.
Merkez ve ilçelerden öğretmenle-

rimizin katılımıyla, Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilg. Müh. Tayfun
BEKAR ve Öğr. Gör Emrecan BİNGÖL eğitmenliğinde gerçekleşen
eğitim 27 -31 Aralık 2021 tarihleri arasında 5 gün süresince devam edecek. Öğretmenlerimiz 3
Boyutlu tasarım ve üretim, Blok
tabanlı robotik programlama ve
proje tabanlı robotik ve programlama konularında eğitim alacak.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube
Müdürü Gönül EROĞLU ziyarette bulunarak, genç ve çocukların,
üretkenlik, bilişsel beceri ve sayısal yetkinliklerinin arttırılmasını
amaçlayan ve öğrencilere işbirliği
içinde çalışma, bilişim üretkenliği
için uygun çalışma ortamı sağlayan TEYAP projesinin hayata geçirilmesine yönelik memnuniyeti
dile getirerek verimli bir eğitim
olmasını diledi.
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Kıızılay Çocuk Üniversitesi Projesi

Müdürlüğümüz ve Kızılay işbirliğinde öğrencilere üniversiteyi sevdirmek, heveslendirmek ve
çocuklara yaparak, yaşayarak öğrenme fırsatı vermek amacıyla ilkokul öğrencilerine yönelik Kızılay
Çocuk Üniversitesi projesi hayata geçirildi.
Bu kapsamda ilkokul seviyesinden her okuldan 1.sınıf(1 öğrenci), 2.sınıf(1 öğrenci), 3.sınıf(1
öğrenci) ve 4. Sınıf(3 öğrenci) düzeylerinde okul birinciliği elde eden öğrenciler belirlendi.
Belirlenen öğrencilerimiz 20-21-23-24 Aralık 2021 tarihlerinde her bir öğrenciden sorumlu Kızılay sorumlusu ile birlikte faatliyetlere katılmışlardır. Eğitim boyunca çocuklar Kızılay yelekleri giyerek,
Kızılay Çocuk Üniversitesi kimliği taşımışlardır. Eğitimin ardından çocuklara Genç Kızılay’ın ve Gümüşhane Üniversitesinin logolarının bulunduğu diploma verilmiştir.
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