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     Teknoloj�k gel�şmeler�n etk�s�yle toplumsal yaşamın s�yasal, ekonom�k ve kültürel
alanlarında da değ�ş�mler yaşanmaktadır. Değ�ş�m�n bu denl� hızlı yaşandığı yüzyılımızda
uluslararası platformlarda söz sah�b� olab�lmem�z ve �nsanlarımızın müreffeh b�r hayat
yaşaması her şeyden önce �y� b�r eğ�t�m �le mümkün olmaktadır. 

       B�rçok alanda gel�şmeler yaşanırken eğ�t�m alanında değ�ş�mler�n yaşanmaması
mümkün değ�ld�r. Değ�ş�m�n gereğ� olarak tüm eğ�t�m alanları �le eğ�t�m kurumlarında yen�
yaklaşımlar ve uygulamaların yaşama geç�r�lmes� b�r zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Eğ�t�mde başarının yakalanması �ç�n eğ�t�m alanındak� çalışmaların planlı b�r şek�lde
yürütülmes�n� gerekmekted�r. Son dönemlerde dünyanın deney�mled�ğ� Cov�d-19 salgını,
eğ�t�m�n evr�lmes�ne yol açmış ve uzaktan eğ�t�m� hayatımızın b�r parçası hal�ne get�rm�şt�r.
Müdürlüğümüz koord�nes�nde gerçekleşt�r�len yerel ve uluslararası projelerle Gölcük İlçe
M�ll� eğ�t�m Müdürlüğü olarak değ�ş�m sürec�ne başarılı b�r şek�lde adapte olduk. İdarec�,
öğretmen ve öğrenc�ler�m�z�n üstün çabalarıyla geçen yıl olduğu g�b� bu yıl da hep b�rl�kte
başarılı çalışmalara �mza attık. 

        Yıl sonunda “GÖLCÜK EĞİTİM” adını verd�ğ�m�z e-derg�m�z�n �lk sayısıyla bu
çalışmalarımızı taçlandırdık ve okuyucularımızla buluşturma fırsatı bulduk. Bundan sonra
döneml�k olarak yayınlayacağımız “GÖLCÜK EĞİTİM” �le okuyucularımızı, �lçem�zde
gerçekleşt�r�len çalışmalardan haberdar etmey�, okuyucularımıza eğ�t�mde yen� yaklaşımları
sunmayı ve eğ�t�me gönül verm�ş herkese �lham olmayı amaçlamaktayız. 

        Ş�md� uzun soluklu b�r çalışmanın ürünü olan “GÖLCÜK EĞİTİM”� s�zlerle buluşturmanın
heyecanı �çeres�ndey�z. Geç�rd�ğ�m�z b�r yılın özet� olan bu kıymetl� çalışmada emeğ� geçen
herkese teşekkür ederken okuyucularımıza key�fl� okumalar d�l�yor, sevg� ve saygılarımı
sunuyorum.

ÖNSÖZ
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Kanalımıza https://www.youtube.com/channel/UCmvexA41hYD1On�omxL96EA/playl�sts l�nk�nden
g�r�lmes� hal�nde derslere ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır.

En net görüntüyü elde edeb�lmek �ç�n v�deolarımızı 720p kal�tes�nde �zlemen�z uygun olacaktır.

OKUL YOKSA YOUTUBE VAR

İLÇEMİZ EĞİTİM KANALIYLA ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA

Gölcük İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü "LGS ve YKS Tekrar
Kampı Projes�" kapsamında 8. ve 12. sınıf
öğrenc�ler�m�z�n g�recekler� sınavlara destek olmak
amacıyla �lçem�zde görevl� öğretmenler�m�z
tarafından "Gölcük İlçe MEM LGS ve YKS Tekrar
Kampı" adıyla YouTube kanalı kurulup ders anlatım
v�deoları hazırlanmıştır. 

Uzaktan eğ�t�m sürec�nde öğrenc�ler�m�z�n eks�k kazanımlarını bu v�deolarla tamamlamaları ve sınav
sürec�ne hazırlanmaları amaçlanmıştır. Bu bakımdan projem�z oldukça önem arz etmekted�r.

TÜM DERSLERE AİT OYNATMA LİSTELERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Gölcük İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü Resm� Web S�tes�

Gölcük İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü Facebook sayfası

Gölcük İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü Instagram hesabı

Gölcük İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü Tw�tter hesabı

golcuk.meb.gov.tr

gölcük mem

golcuk_mem

mem_�lce

2
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İç�şler� Bakanlığımız tarafından 2021 yılının
"Afet Eğ�t�m Yılı" olarak �lan ed�lmes�
ves�les�yle Müdürlüğümüz tarafından tüm
resm�, özel okul ve kurumlarımızda öncel�kl�
olarak personeller�m�ze, öğrenc� ve
vel�ler�m�ze sağlanan "Temel Afet Eğ�t�m
B�l�nc� Eğ�t�mler�" n�n yanı sıra 4 Mayıs 2021
Salı akşamı Müdürlüğümüz Youtube
kanalından farkındalığın daha gen�ş k�tlelere
ulaştırılması ve konunun önem�n�n b�r kez
daha vurgulanması amacıyla Gölcük B�lsem'�n
de katkılarıyla ödüllü b�lg� yarışması
düzenlend�.

Tüm Gölcük halkının katılım sağlayab�ld�ğ� ve
İç�şler� Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU'nun
v�deo mesajıyla katılım sağladığı yarışmaya,
Kaymakamımız Sayın Ceng�z KARABULUT,
AFAD İl Başkanı Sayın Mehmet Al� KOÇMAN,
Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT, Şube
Müdürümüz Sayın Abdülhal�k KÖSE �le okul
�darec�, öğretmen ve vel�ler katılım sağladı.

Müdürlüğümüz Youtube
kanalından canlı olarak
gerçekleşt�r�len yarışmayı
�zlemek �ç�n Youtube
kanalımızı z�yaret etmek �ç�n
tıklayınız.

AFET EĞİTİM YILI KAPSAMINDA EĞİTİMLERİMİZ TAMAMLANDI

CANLI YAYINDA ÖDÜLLÜ BİLGİ YARIŞMAMIZ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
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https://www.youtube.com/watch?v=PkrdYPlD2wE&t=2626s


2017- 2018 Eğ�t�m-Öğret�m yılından bu yana Türk�ye'de b�rçok okulda uygulanan;  Müdürlüğümüz
Özel Büro/ Proje Sorumlusu, Okul Önces� Öğretmen� Merve Yağcı öğretmen�m�z�n kurucusu olduğu,
daha önce de 17 �lde Kadın Kapalı Ceza Evler�'nde çocuk kütüphaneler� kuran "100 Güne 100 K�tap
Projes�" ve Müdürlüğümüz �şb�rl�ğ� �le 29-30 Mayıs 2021 tar�hler� arasında  '100 GÜNE100 KİTAP
PROJESİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUK EDEBİYATI ZİRVESİ' düzenlend�. 100 Güne 100 K�tap
projes�n�n Youtube kanalından yayınlanan z�rve, Bakanlığımızın çok değerl� yönet�c�ler�, ülkem�z�n
çok değerl� akadem�syenler� ve proje yürütücüsü çok değerl� öğretmenler�m�z�n katılımıyla
gerçekleşt�.

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUK EDEBİYATI ZİRVESİ
100 GÜNE 100 KİTAP PROJESİ 

100 GÜNE 100 KİTAP PROJESİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUK EDEBİYATI ZİRVESİ 
Youtube Kaydını �zlemek �ç�n aşağıdak� l�nklere tıklayab�l�rs�n�z.

Cumartes� Günü Oturumu

Pazar Günü Oturumu
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https://youtu.be/bT5h1WUMRSM
https://youtu.be/UBJK3FxJE_E


Renault-Ma�s tarafından meslek� ve tekn�k
eğ�t�me destek protokolü gereğ�
müdürlüğümüze bağlı 15 Temmuz Meslek� ve
Tekn�k Anadolu L�ses�'ne h�be elektr�kl� araç
desteğ� tören� gerçekleşt�. 

RENAULT MAİS'TEN 
15 TEMMUZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNE

 HİBE ELEKTRİKLİ ARAÇ DESTEĞİ 

Düzenlenen törene Gölcük Kaymakamı Sayın Ceng�z
KARABULUT, M�llî Eğ�t�m Müdürümüz Fehm� Ras�m
ÇELİK, İlçe M�llî Eğ�t�m Müdürü Cafer� Tayyar MERT,
Renault Türk�ye Satış Sonrası D�rektörü Ersan
SARRAFİ öğretmen ve öğrenc�ler katıldı.

Bakanlığımız Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Genel
Müdürlüğü �le Türk�ye'n�n l�der otomob�l
markası Renault MAİS arasında 15 farklı �lde
16 adet Fluence ZE marka otomob�l bağışını
�çeren Meslek� Tekn�k Eğ�t�me Destek
Protokolü �mzalanmıştı.

16 adetl�k Fluence ZE h�be projes� kapsamında
İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Tek�rdağ, Kocael�,
Adana, Trabzon, Gaz�antep, Konya, Muğla, Den�zl�,
Kırşeh�r ve Samsun'da bulunan Meslek� ve Tekn�k
Anadolu L�seler�ne de elektr�kl� araç desteğ�
sağlandı.
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ
İLE İŞBİRLİĞİNDE

Okullarımızı ve öğretmenler�m�z� 21. yüzyılın yen�l�kç�
eğ�t�m modeller�yle buluşturmak, yen�l�kç� yöntem ve
becer�ler� teşv�k etmek amacıyla Müdürlüğümüz ve
B�l�m Kahramanları Derneğ� �le gel�şt�r�len �şb�rl�ğ�
kapsamında 176 öğretmen�n�z�n katılımıyla b�r
b�lg�lend�rme toplantısı gerçekleşt�rd�k. 

Katılım sağlayan öğretmenler�m�ze teşekkür eder,
başarılı çalışmalarının devamını d�ler�z.
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Kocael� Büyükşeh�r Beled�yem�z, Türk�ye Cumhur�yet�'n�n kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla 97 okula
robot�k kodlama atölyes� yaptı. İlçem�zde öncek� eğ�t�m öğret�m yılında yed� okulumuz, 2021-2022
Eğ�t�m-Öğret�m yılında sek�z okulumuz robot�k kodlama atölyes�ne sah�p olacaktır.

Okullarımızın öğrenc�ler� ve öğretmenler� adına Kocael� Büyükşeh�r Beled�ye Başkanımız Doç.Dr.
Tah�r BÜYÜKAKIN'a teşekkür eder�z.

OKULLARIMIZA ROBOTİK ATÖLYELERİ KURULUMU
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Göletva Projes� kapsamında yapılan af�ş yarışmasında Farab� MTAL b�r�nc�, Dostluk İlkokulu �k�nc�,
P�r� Re�s İlkokulu üçüncü olmuştur. Projem�z kapsamında yapılan af�ş yarışması �ç�n hazırlanan
padlet� görmek �ç�n tıklayınız.

Göletva Projes� kapsamında yapılan kısa f�lm yarışmasında Farab� MTAL b�r�nc�, Uğur Mumcu
Ortaokulu �k�nc�, P�r� Re�s İlkokulu üçüncü olmuştur. 

Göletva Projes� kapsamında yapılan "Su Tasarrufu" konulu res�m yarışmasında Ayla M�na MERAN
b�r�nc�, Tanem ÖZTÜRK �k�nc�, Ahmet Em�n BAYRAK üçüncü olmuştur. Ş��r Yarışmasında Eren TAŞ
b�r�nc�, Şehnaz Hüma KESKİN �k�nc�, Alperen ÖZGÜL üçüncü olmuştur. Kompoz�syon yarışmasında
Metehan SELVİOĞLU b�r�nc�, Ahmet Murat ÇAYAKAR �k�nc� olmuştur. 

Katkı sağlayan okullarımızı, öğretmen ve öğrenc�ler�m�z� tebr�k eder, başarılı çalışmalarının
devamını d�ler�z.

İlçem�zde anaokulu, �lkokul, ortaokul ve l�se öğrenc�ler�nde
enerj� tasarrufu b�l�nc� oluşturmak, sürdürüleb�l�r b�r gelecek
�ç�n enerj�y� ver�ml� kullanmanın önem� konusunda
öğrenc�ler�m�z�n kazanımlarını ve farkındalık düzeyler�n�
arttırmak, sadece bugünkü nes�ller� değ�l, gelecek nes�ller�
de koruyacak önlemler alınmasına katkı sağlamak amacıyla
müdürlüğümüz tarafından başlatılan "GÖLCÜK'TE ENERJİ
TASARRUFU VE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI (GÖLETVA)
PROJESİ" başlatılmıştır.

GÖLETVA PROJESİ 
KAPSAMINDA YAPILAN 

ETKİNLİKLER-YARIŞMALAR
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İlçem�zde eTw�nn�ng çalıştayları düzenlend�. İk� yüz (200) öğretmen�m�ze eğ�t�m ver�ld�. Mentörlük
programıyla öğretmenler�n projeler�ne destek ver�ld�.

eTw�nn�ng projeler� çalışmaları kapsamında Gölcük B�lsem’e meslek l�seler� �le oluşturacakları
eTw�nn�ng projes� �ç�n eğ�t�m ve rehberl�k desteğ� sağlandı. 

11/12 Şubat 2021 tar�hler�nde �k� günlük "Proje Planlama ve Yürütme Eğ�t�m�" ver�ld�.
İlçem�zde yürütülen dört yüz (400) eTw�nn�ng Projes�ne destek ver�ld�.

İlçem�zde, eTw�nn�ng kal�te et�ketler�, eSafety et�ketler� ve �lçe eTw�nn�ng proje sayıları arttırıldı.

FAALİYETLERİMİZ

İlçem�zde yapılan eTw�nn�ng çalışmaları b�r öncek� eğ�t�m öğret�m yılına göre öğretmen sayısı baz
alındığında % 0,86'dan % 3,93'e çıkarak  büyük b�r artış gösterm�şt�r.
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Müdürlüğümüz tarafından AKV Meslek� ve Tekn�k
L�ses� toplantı salonunda �lçem�zde eTw�nn�ng
projeler� yapan ve uygulayan, eTw�nn�ng Kal�te
Ödülü alan öğretmenler�m�z� ve �darec�ler�m�z� b�r
araya get�ren b�r toplantı gerçekleşt�r�ld�.

Yen� eğ�t�m öğret�m dönem�nde yapılacak eTw�nn�ng çalışmaları �ç�n b�r yol har�tası bel�rlemey�, bu
konuda çalışacak d�ğer öğretmen/�darec� ve okullarımıza örnek teşk�l etmey� ve eTw�nn�ng
projeler�n�n yaygınlaştırılmasını sağlayarak kurumlarımızın uluslararası kurum n�tel�ğ�n�
kazandırmayı hedefleyen toplantıda, eTw�nn�ng kal�te ödülü alan öğretmen ve �darec�ler�m�ze
Müdürlüğümüz tarafından teşekkür belges� takd�m ed�ld�.

Kal�te ödülü alan, sürdürdüğü başarılı çalışmalarıyla kurumlarına değer katan tüm öğretmen ve
�darec�ler�m�z� tebr�k eder, başarılı çalışmalarının devamını d�ler�z.

ÖĞRETMENLERİMİZİN
eTwinning KALİTE ÖDÜLLERİ

Şube Müdürümüz Sayın Vedat SEVER başkanlığında düzenlenen toplantıya e Tw�nn�ng İl
Kord�natörü  Sayın S�nan SARI, Müdürlüğümüz Proje Sorumluları Sayın Yıldız BARSBAY, Sayın
Merve YAĞCI �le eTw�nn�ng kal�te ödülü alan öğretmenler�m�z ve �darec�ler�m�z katıldı.
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Gölcük, eTwinning projeleri ile adından söz ettirmeye ve 
başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.
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İlçem�zde öğretmenler�m�z yaptıkları eTw�nn�ng projeler� kapsamında Ulusal ve/veya Avrupa Kal�te
Et�ket� almaya hak kazanmış; yaptıkları başvurular sonrasında okullarına "eTw�nn�ng School" et�ket�
kazandırmışlardır.

2018-2019 2019-2020 2020-2021

15 

10 

5 

0 

İlçem�zde
 
2018-2019 Eğ�t�m-Öğret�m yılında 1;

2019-2020 Eğ�t�m-Öğret�m yılında 3;

2020-2021 Eğ�t�m-Öğret�m yılında 11

okulumuz "eTw�nn�ng School Et�ket�" almaya hak
kazanmıştır.

Okullarımız "eTw�nn�ng School Et�ket�" olma yolunda çalışmalarını %15 oranında artırarak büyük b�r
başarıya �mza atmıştır. Çalışmalarından ötürü tüm okullarımızı tebr�k ed�yoruz.



2019-2020 DÖNEMİ OKULLARIMIZ
eTwinning LEVHA VE ÖDÜLLERİNİ ALDI

eTw�nn�ng; �let�ş�m kurmak, �şb�rl�ğ� yapmak, projeler gel�şt�rmek, paylaşmak; kısacası Avrupa'dak�
en heyecan ver�c� öğrenme topluluğunu h�ssetmek ve bu topluluğun b�r parçası olmak �ç�n, Avrupa
ülkeler�ndek� katılımcı okullardan b�r�nde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphanec�ler
v.b.) yönel�k b�r platform sunmaktadır. Bu platformun b�r parçası olan eTw�nn�ng Okulu �se, tüm
okulların eTw�nn�ng'ten nasıl faydalanab�lecekler� �le �lg�l� har�ka örneklerd�r. eTw�nn�ng değerler�n�
ve pedagoj�s�n� tanıtmada akt�f rol oynarlar, yerel toplulukları �ç�n b�rer referans noktasıdırlar ve
d�ğer okullar �ç�n b�r model teşk�l ederler. eTw�nn�ng School Levhası alan okullar Avrupa
sev�yes�nde yüksek b�r görünürlüğe sah�p olmaktadır.

2019-2020 Akadem�k Dönem�nde �lçem�zde eTw�nn�ng okulu olma ayrıcalığına ulaşan okullarımız
yönet�c� ve öğretmenler� Müdürlüğümüze bağlı Şeh�t Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu toplantı
salonunda düzenlenen törenle belgeler�n� aldı.

2019-2020 eTw�nn�ng Avrupa ve Ulusal Kal�te Ödüller�n� alan Okul Müdürler�m�z ve Öğretmenler�m�z
�le eTw�nn�ng okulu levha ve ödüller�n� alan Donanma İlkokulu, Ulaşlı Nur� Bermek Ortaokulu �le KSO
Dumlupınar Ortaokulu �darec� ve öğretmenler�m�z� tebr�k eder başarılarının devamını d�ler�z.
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eTwinning 
MENTÖRLÜK PROJESİ

İlçem�zde "eTw�nn�ng Mentörlük Projes�" yapıldı. 10 gün süren projem�zde öğretmenler�m�ze
bel�rlenen gruplar ölçüsünde, kend� branşları doğrultusunda, proje eğ�t�mler� ver�ld�. Eğ�t�mler 
 sonunda örnek projeler oluşturuldu. Mentör öğretmenler�m�z oluşturulan projelerde
öğretmenler�m�ze b�r eğ�t�m-öğret�m yılı boyunca destek verd�. Bu sayede eTw�nn�ng proje
eğ�t�mler�nden 150 öğretmen�m�z faydalandı. Eğ�t�m öğret�m yılı sonunda proje yapan
öğretmenler�m�zle mentörler�m�z kal�te et�ket� başvurusunda bulundu.
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eTw�nn�ng etk�nl�kler�n�n yaygınlaştırılması
kapsamında düzenlenen eTw�nn�ng Fest�val�,
Müdürlüğümüz koord�nes�nde İl M�ll� Eğ�t�m
Müdürlüğümüz desteğ�yle gerçekleşt�. İlçem�z
genel�nde 30'un üzer�nde projen�n sunulduğu Onl�ne
Fest�vale Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT, İl
Arge eTw�nn�ng sorumluları, okul yönet�c�ler�, proje
yürütücü ve partnerler� �le öğretmenler katılım
sağladı. 

eTwinning
FESTİVALİMİZ

2020 -2021 öğret�m yılında 11 okulumuz eTw�nn�ng okulu olma hakkı kazanmıştır. Kocael� İl�
genel�ndek� okul ve öğrenc� oranına göre İlçem�z toplamda 64 et�ketle en yüksek eTw�nn�ng Okulu
oranına sah�p İlçe olmuştur.

Öte yandan bugün �t�bar�yle okullarımızda akt�f olarak yürütülen 320 proje bulunmaktadır.
Okullarımızın nerdeyse tamamı güvenl� �nternet sert�f�kası sah�b�d�r. Bu özell�ğ� �le �lçem�z
eTw�nn�ng Projeler�nde �l genel�nde başı çekmekted�r. 

Projeler�n oluşturulmasında eTw�nn�nge gönül verm�ş, geces�n� gündüzüne katarak özver�l� b�r
şek�lde çalışan değerl� öğretmenler�m�z� tebr�k eder başarılarının devamını d�ler�z.
Bu Fest�val�n organ�ze ederek gerçekleşmes�n� sağlayan başta İlçe eTw�nn�ng Destek Elç�ler�m�z
olmak üzere emeğ� geçen herkese teşekkür eder�z.

Kocael� İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü �le Müdürlüğümüz
�şb�rl�ğ�nde düzenlenen Gölcük, Baş�skele, Karamürsel
eTw�nn�ng Bölge Çalıştayı gerçekleşt�. İl M�ll� Eğ�t�m
Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa Doğan, Şube
Müdürler�m�z Sayın Ozan BAŞ, Sayın Abdülhal�k KÖSE �le
eTw�nn�ng Koord�natörü Sayın S�nan SARI ve
Müdürlüğümüz Özel Büro/Projeler ek�b�nden Sayın Merve
YAĞCI öğretmen�m�z tarafından açılışı yapılan çalıştaya
İlçe eTw�nn�ng Destek Ek�b� ve 109 katılımcı öğretmen
katılım sağladı. 

Meslek l�seler� öğretmenler�ne yönel�k düzenlenen
çalıştayda eTw�nn�ng platformları, projeler� hakkında
b�lg� ver�l�rken aynı zamanda uygulamalı eğ�t�mlerle
öğretmenler�m�ze eTw�nn�ng projes� kurma desteğ�
sağlandı.

 İLÇEMİZDE 
eTwinning BÖLGE ÇALIŞTAYI 
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BİR eTwinning 
YILININ SONUNA GELDİK

Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT eTw�nn�ng
projeler� �le yerel ve uluslararası projelerde görev alan
öğretmenler�m�zle yılsonuna etk�nl�ğ�nde b�r araya
geld�.

Yıl boyunca projelerde görev alan, katkı sağlayan
öğretmenler�m�ze teşekkür ett� gelecek çalışmalarında
başarılar d�led�.

15



Kurumsal kapas�te bel�rleme ve �ht�yaç anal�z� çalışmaları �le bölgem�zdek� 1488 öğretmen�z�n
katılımıyla �ht�yaçlar ve stratej�k hedefler�m�z bel�rlenm�ş. Bu kapasmda;

Kurum Uluslararasılaşma planı
Kurum Erasmus Planı

Kurum �ht�yaç anal�z� raporu
Erasmus programı katılımcı bel�rleme kr�terler� ortaya çıkartılmıştır.
 

Yapılan başvurulardan sonra, Türk�ye Ulusal Ajansı tarafından sadece İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler�
değerlend�rmeye alınmıştır.

Yapılan çalışma �le her b�r hedef �ç�n alt �ht�yaçlar bel�rlenm�ş ve alt �ht�yaçlara ulaşılmada r�skler
ortaya çıkartılmış, stratej�ler bel�rlenm�şt�r. Bütün çalışmalar performans göstergeler� �le
ölçeklend�r�lm�şt�r, koord�natör b�r�m ve �şb�rl�ğ� yapılacak b�r�mler göster�lm�şt�r. 

İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü Erasmus Planı
hazırlanmış,
Erasmus Programı katılımcı bel�rleme kr�terler�
oluşturulmuştur.

Her b�r proje �ç�n ayrı b�r “Proje Yönet�m Ek�b�”
oluşturulacaktır. Proje yönet�m ek�b� �çer�s�nde;
İlçe MEM proje koord�natörlüğünde 2 personel ve
her b�r katılımcı kurumdan en az 1 personel görev
alacaktır. 

ERASMUS 
FAALİYETLERİMİZ

ERASMUS OKUL EĞİTİMİ 
AKREDİTASYON BAŞVURUSU
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Mevzuat ve Üst Pol�t�ka belgeler� anal�z� yapılmış,
İç ve Dış paydaş anal�zler� yapılmış,
Kurum �ç� anal�z yapılarak kurum teşk�lat şeması yen�den şek�llend�r�lerek "Arge ve Projeler
B�r�m�" oluşturulmuş,
Pestle anal�z� yapılmış,
GZFT anal�z� yapılmış,
Kurum ulusal ve uluslararası proje �stat�st�kler� oluşturulmuş,
Stratej�k amaç ve hedeflerle �l�şk�l� sek�z uluslararasılaşma hedef� bel�rlenm�şt�r.

İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğümüz Uluslararasılaşma Planı hazırlandı. 

Bu kapsamda;

İLÇEMİZİN 
ULUSLARARASILAŞMA PLANI HAZIR



Gölcük İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü ve İlçe Arge B�r�m� tarafından,
okul müdürler� ve her okuldan öğretmenler kurulu tarafından
bel�rlenen üç öğretmen �le odak grup görüşmeler� yapılmıştır.
Bu görüşmelerde, Gölcük İlçe MEM Stratej�k Planı
doğrultusunda hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme
soruları katılımcılara �let�lm�ş ve dönütler alınmıştır.

İLÇEMİZİN BÖLGESEL 
İHTİYAÇ ANALİZİ

YAPILDI

Gelen ver�ler kayıt altına alınmış ve proje ek�b� tarafından anal�z ed�lm�şt�r. İht�yaç anal�z�ne toplam
1488 öğretmen katılmıştır.
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OKUL PROJE EKİPLERİNİN
(OPE) OLUŞTURULMASI

Telegram ve WhatsApp
grupları aracılığı �le �let�ş�m
sağlanmakta, sürekl� tekn�k
destek ver�lmekte ve
rehberl�k yapılmaktadır.

Ek�m 2020 �t�bar� �le okul proje ek�pler� oluşturularak pandem� sürec�nde sürekl� olarak Zoom
toplantıları düzenlenm�ş ve uzaktan eğ�t�m faal�yetler� gerçekleşt�r�lm�şt�r. Okulların PIF (Project
Ident�f�cat�on Forms) dosyaları hazırlanmıştır.

Var olan proje süreçler� hakkında b�lg�lend�rme yapılmakta ve başvuru aşamasında destek
ver�lmekted�r.

Müdürlüğümüz bünyes�nde Google Classroom oluşturuldu.
Müdürlüğümüze bağlı tüm kurumlarımız çalışmaları Google
Classroom ver� tabanını kullanarak paylaşılıyor ve b�lg�ler� bu
portalda depolanıyor. 

Böylece kurum �ş tak�pler� kolaylıkla yapılmaktadır.

İLÇEMİZİN
GOOGLE CLASSROOM ÇALIŞMALARI



KOCAELİ İL ERASMUS
AKREDİTASYONU DESTEĞİ

İlçem�zdek� tüm okulları İl Erasmus Akred�tasyonu �ç�n b�lg�lend�rd�k. Proje yazımlarını
destekled�k. 

İlçem�zden 7 okulumuzun 11 Projes� İl Erasmus Akred�tasyonu �ç�n kabul ed�ld�.
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Göçmen öğrenc�ler� konu alan “UMUT OLALIM” Erasmus K122 Okul Eğ�t�m� Proje Başvurusu
Müdürlüğümüz koord�nes�nde 3 ülke ortaklı (İspanya - İtalya - F�nland�ya) olarak başvurusu yapıldı.

İLÇEMİZİN
ERASMUS KA122                     KA220 PROJELERİ

TÜBİTAK 4004 Proje başvurumuzun devamı olan 3 ülkeden 6
kurum ortaklığında 
Gölcük İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü (Türk�ye)
İstanbul Aydın Ün�vers�tes� (Türk�ye)
K�l�s 7 Aralık Ün�vers�tes� (Türk�ye)
Sev�lla Ün�vers�tes� (İspanya)
Granada Ün�vers�tes� (İspanya)
Guarda Pol�tekn�k Enst�tüsü (Portek�z) çalışmalarımız yapılmaya
devam ed�l�yor.

Erasmus Ka220 Projes� NATEK - NATURE
TECHNO KIDS projes� hazırlandı.
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Öğrenc�ler�m�z�n Erasmus+ “Sa�l�ng To Europe”
projes� kapsamındak� Valens�a İspanya’dak� 3 aylık
stajları başladı. Gölcük Meslek� ve Tekn�k Anandolu
L�ses� öğrenc�ler�m�z Valenc�a Mar�na, Valenc�a
Yacht�ng ve Boramar den�zc�l�k f�rmalarındak�
yetk�l�lerle tanıştırıldı, görev tanımlamaları yapıldı,
öğren�m anlaşmaları �mzalandı ve stajları başladı.
Gölcük Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�sem�z �le
ülkem�ze hayırlı olsun.

ÖĞRENCİLERİMİZ
AVRUPA'DA

3 AYLIK STAJDA

20



TEMİZLİK-MASKE-MESAFE
 

EĞİTİMLER-MASKE ÜRETİMLERİ-TULUM DİKİMLERİ

Koronav�rüsle mücadele kapsamında, pandem� sürec�nde �lçem�zde meslek� okullarda maske,
tulum, s�perl�k üret�mler� yapıldı. 
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Gölcük Halk Eğ�t�m Merkez� 161.798 cerrah� maske, 9850 kumaş
maske, 8250 önlük ve 927 tulum üret�m� yapmıştır.

Halk Eğ�t�m Merkez� bünyes�nde toplam 32
okulda 400 personel�m�ze "Okullarda H�jyen
Eğ�t�m� Kursu" ver�lm�şt�r.

Gölcük Meslek� Tekn�k Anadolu L�ses� 1.000.000
maske, 200 s�perl�k üret�m� yapmıştır. 

Ayrıca okulumuz termal ateş ölçer ve tak�p s�stem�
yaparak patent�n� almıştır.

Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Meslek� Tekn�k Anadolu L�ses� 
170.000 maske, 
1700 tulum üret�m� 
yapmıştır. 



2020 yılı tekl�f çağrısı dönem� Erasmus+ Meslek� Eğ�t�m
Stratej�k Ortaklıklar D�j�tal Eğ�t�me Hazırlık (KA226-VET)
faal�yet� kapsamında sunulan proje tekl�fler�n�n değerlend�rme
sürec� tamamlanmıştır. 

Başta Okul Müdürü Sayın Met�n YALAZ ve Proje Koord�natörü Sayın Gökhan ABAYHAN olmak üzere
projede emeğ� geçen tüm yönet�c� ve öğretmenler�m�z� tebr�k eder, üstün başarılarının devamını
d�ler�z.

Türk�ye Ulusal Ajansı Başkanlığı'na sunulan 71 adet proje tekl�f�nden
uygunluk kr�terler�n� taşıyanlar �çer�k değerlend�rmes�ne alınmış ve
her b�r� en az �k� bağımsız dış uzman tarafından değerlend�r�lm�şt�r.
İçer�k değerlend�rmes� sonucunda ve mevcut bütçe �mkanları
çerçeves�nde 11 adet proje tekl�f� h�be desteğ� almaya hak kazanmış,
2 adet proje tekl�f� �se yedek l�stede yer almıştır. Gölcük Meslek� ve
Tekn�k Anadolu L�sem�z bu kapsamda 170.626€  bütçe �le projes�
kabul ed�len 11 kurum arasında yer almış en yüksek bütçel� meslek
l�ses� olmuştur.

PROJE ÖZETİ

COVID-19  salgını g�b� olağanüstü  b�r kr�z  alışılagelm�ş düşünme b�ç�mler�n� ,  eğ�t �m öğret �m uygulamalarını ,  öğret �m�n süres� ve

yapısı dah�l pek çok şey �n esaslı b�r şek�lde sorgulanmasına neden olmuştur.  Okulların tüm Avrupa ve dünyada eğ�t �me ara

vermes�yle b�rl�kte uzaktan eğ�t �m sürec� başlamış ancak uzaktan öğrenme salgın sürec�nde uygulandığı hal�yle yüz  yüze eğ�t �m

öğret �m�n yer�n� alamamışt ır.  Özell�kle uygulama gerekt �ren ,  öğretmen-öğrenc� etk�leş�m�n�n ,  geleneksel hal�yle usta-çırak

�l�şk�s�n�n öneml� olduğu  meslek� eğ�t �mde uzaktan öğrenme bu  hal�yle henüz  b�r çözüm olmaktan uzak gözükmekted�r.  Meslek�

eğ�t �m veren okullarda öğren�m gören çocuklar �ç�n daha akt �f rol almalarını sağlayacak çevr�m�ç� kaynaklar sunulmalıdır.

Araşt ırmalar ,  uygulamalı dersler�n öğrenc� başarısını art ırdığını göster�yor.  Sanal laboratuvar uygulamalarında öğrenc�ler

kend�ler�ne ver�len tal�matları veya uygulama sayfalarındak� tal�matları tak�p ederek uygulamalarını gerçek b�r atölyede olduğu

g�b� gerçekleşt �reb�l�rler.  Bu  tür sanal laboratuvarın en öneml� özell�kler�nden b�r� ,  uygulamalı alanlarda b�rçok kazanıma uygun

deneyler tasarlayab�lmes�d�r.  Proje ortaklarımız  tarafından gerçek zamanlı etk�leş�ml� b�r laboratuvar s�mülasyon programı

gel�şt �r�lecekt �r.  Bu  programda uygulama s�mülasyonu,  teor�ler� ,  prosedürler� ve öğrenc� gözlemler�n�n not  ed�leb�leceğ� alanlar

bulunmaktadır.  Aynı zamanda ,  program neredeyse yaygın atölye malzemeler�n� �çer�r.  Öğretmen programda ayrılan yerlere

uygulama �le �lg�l�  süreç basamaklarını ve teor�s�n� tasarlayacakt ır.

Ayrıca bu  uygulama atölye ortamının yeterl� olmadığı veya yüksek mal�yetl �  malzemelerle uygulama ortamlarında terc�h

ed�leb�l�rl�k sağlayacak ve ekonom�k b�r yaklaşım get �recekt �r.  Mal�yet �n yüksek olması neden�yle yapılamayan uygulamalar tekrar

tekrar yapılacak ve öğrenme pek�şt �r�lecekt �r.  Elektron�k art ık oluşamayacağı �ç�n çevre güvenl�ğ� ve at ık oluşumuna da olumlu

katkılar sağlayacakt ır.

GÖLCÜK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSEMİZ
BİR BAŞARIYA DAHA İMZA ATTI

Neler Yaptık?                  Neler Oldu?
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

ilçemiz bünyesindeki tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile 
eğitime katkı sağlayacak çalışmalara imza atmıştır. 
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E Y Ü P  S U L T A N  İ M A M  H A T İ P  O R T A O K U L U
T Ü B İ T A K  4 0 0 6  B İ L İ M  F U A R I  E T K İ N L İ Ğ İ

4006 TUBİTAK B�l�m Fuarları kapsamında
okulumuz öğretmenler�n�n danışmanlığında
öğrenc�ler�m�z�n hazırlayıp sunduğu 16 projen�n
serg�lend�ğ� B�l�m Fuarımızın açılışı Kocael� İl M�ll�
Eğ�t�m Müdür Yardımcısı Fazlı Zorlu, İl M�ll� Eğ�t�m
Müdürlüğü ARGE tems�lc�s� S�bel Yaş�n, Gölcük
İlçe M�ll� Eğ�t�m Şube Müdürü Vedat Sever, Gölcük
İlçe Müftüsü Em�n Yılmaz, Eğ�t�m B�r-Sen Gölcük
Başkanı Yakup Alptek�n, Gölcük ve Baş�skele
İlçeler�nden Okul Müdürler� ve vel�ler�m�z�n
katılımı �le gerçekleşt�.

Pandem� Şartlarında yoğun mesa� harcayıp B�l�m
Fuarımızın hazırlanmasında emeğ� geçen tüm
danışman öğretmenler�m�ze ve öğrenc�ler�m�ze
emekler�nden dolayı teşekkür ed�yoruz.
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İ L Ç E M İ Z İ N  Y E N İ  O K U L U
G Ö L C Ü K  Ö Z E L  E Ğ İ T İ M  M E S L E K  O K U L U

09.12.2020'de Gölcük Şeh�t Kamuran Ablak Ortaokulu
bünyes�nde açılan okulumuz, 2021-2022 Eğ�t�m-Öğret�m
yılında Gölcük, Karamürsel, Baş�skele hattındak� haf�f z�h�nsel
engell� düzey�ndek� öğrenc�ler�m�ze h�zmet vermek üzere
kademel� olarak h�zmete başlayacaktır.

Okulumuz ş�md�l�k dört atölye, üç dersl�k b�r yemek odası ve
b�r �dare odasından oluşmaktadır.

https://www.facebook.com/sibellaforte?__cft__[0]=AZUqGOe6yGnsOiZXq1C9E1bz9dlAxaJbEZBNJNijT08ifBrbJnPwPU_AJJu4BOuEWVY92k4lW3JBS9BiL4SKGRimdKspyHXCPzLrQypq5YA8uhKAKPbqRUaVrrTu0YHbLJnhwis_NRsIaEXqtkkLVBfb&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/vedat.sever.58?__cft__[0]=AZUqGOe6yGnsOiZXq1C9E1bz9dlAxaJbEZBNJNijT08ifBrbJnPwPU_AJJu4BOuEWVY92k4lW3JBS9BiL4SKGRimdKspyHXCPzLrQypq5YA8uhKAKPbqRUaVrrTu0YHbLJnhwis_NRsIaEXqtkkLVBfb&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/yakup.alptekin.58?__cft__[0]=AZUqGOe6yGnsOiZXq1C9E1bz9dlAxaJbEZBNJNijT08ifBrbJnPwPU_AJJu4BOuEWVY92k4lW3JBS9BiL4SKGRimdKspyHXCPzLrQypq5YA8uhKAKPbqRUaVrrTu0YHbLJnhwis_NRsIaEXqtkkLVBfb&__tn__=-]K-R


Kaymakamlığımız l�derl�ğ�nde Gölcük Beled�yes�'n�n
de destekler�yle  "Hayat Boyu Öğrenme Haftası
Etk�nl�kler�" kapsamında Halk Eğ�t�m Merkez�m�z
yönet�m�nde Kadınlarımızdan oluşan 100 k�ş�l�k
Halk Oyunları Ek�b� sosyal mesafe kurallarını
gözeterek Anıtpark'ta ve Değ�rmendere Çınarlık
Meydanı'nda b�r göster� serg�led�.

HALK OYUNLARINA
KADIN DOKUNUŞU

Göster�ye Beled�ye Başkanımız Sayın Al� Yıldırım Sezer,
Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar Mert, Şube Müdürümüz
Sayın Vedat Sever ve vatandaşlar katılım sağladı. 

Atabarı, Harmandalı, Zeybek g�b� halk oyunlarının
serg�lend�ğ� göster�ye halk yoğun �lg� gösterd�.

Traf�kte yayaların geç�ş üstünlüğüne yönel�k
İç�şler� Bakanlığı Traf�k Başkanlığı
öncülüğünde tüm Türk�ye'de yen� b�r
uygulamaya geç�ld�. İç�şler� Bakanlığı
tarafından "Öncel�k Hayatın, Öncel�k
Yayanın" sloganıyla 2019 yılının "Yaya
Öncel�kl� Traf�k" yılı �lan ed�lmes� üzer�ne
ülke genel�nde farkındalık faal�yetler�
başlatılmıştır. 

Bu kapsamda Gölcük Kaymakamlığı öncülüğünde, Beled�ye
Başkanımız Sayın A.Yıldırım SEZER, İlçe Jandarma Komutanı
Sayın Mah�r SARIDAĞ, İlçe Emn�yet Müdürü Sayın Zafer GÜVEN,
Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT ve d�ğer kurum
am�rler�m�z�n katılımı �le Mareşal Fevz� Çakmak Caddes� İlçe
Jandarma Komutanlığı önü ışıksız yaya geç�d�nde, "Öncel�k
Hayatın, Öncel�k Yayanın" uygulaması yapıldı.

TRAFİKTE 
KIRMIZI ÇİZGİMİZİ ÇEKTİK
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M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü M Ü Z E  B A Ğ L I  
T Ü M  O K U L  V E  K U R U M L A R I M I Z  

O K U L U M  T E M İ Z  B E L G E S İ  A L M A Y A  H A K  K A Z A N D I

Bakanlığımız �le Türk Standartları Enst�tüsü (TSE)
arasında, 27 Temmuz 2020 tar�h�nde �mzalanan
"Eğ�t�m Kurumlarında H�jyen Şartlarının
Gel�şt�r�lmes� ve Enfeks�yonu Önleme İş B�rl�ğ�
Protokolü" kapsamında, h�jyen şartlarının
gel�şt�r�lmes�, enfeks�yon önleme ve kontrol
süreçler�n�n tutarlı, geçerl�, güven�l�r, tarafsız b�r
anlayışla sürdürülmes� amacıyla "Okulum Tem�z"
belgelend�rme programı yürürlüğe alınmıştır.

Müdürlüğümüze bağlı okullarımız ve kurumlarımızın başvuru oranı yüzde yüze ulaşmıştır. "Eğ�t�m
Kurumlarında H�jyen Şartlarının Gel�şt�r�lmes� ve Enfeks�yonu Önleme Kontrol Kılavuzu" �çer�s�nde
bel�rt�len tüm faal�yetler�n, eylem planlarının, tal�matların, eğ�t�mler�n vb. �şlemler�n tam olarak
yer�ne get�r�lmes�, soru l�stes�nde bel�rt�len şartların tamamlanmış olması gerekler�n� yer�ne get�ren
tüm okul ve kurumlarımıza, bugün müdürlüğümüzün yen� yerleşkes�nde, Müdürümüz Sayın Cafer�
Tayyar MERT, Şube Müdürler�m�z Sayın Abdülhal�k KÖSE ve Sayın Ozan BAŞ tarafından belgeler�
takd�m ed�ld�.

Bakanlığımız ve TSE �ş b�rl�ğ�nde oluşturulan
eğ�t�m programları �le yetk�lend�r�len "Tetk�k
Görevl�ler�" tarafından gerçekleşt�r�len
denet�mler �le kurumlar yer�nde denetlen�p
kontrol ve belgelend�rmes� yapılmaktadır.
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9 Mart 2021'de Kaymakamımız Sayın Ceng�z KARABULUT tarafından
başlatılan eğ�t�m seferberl�ğ�, vatandaşlarımız tarafından büyük �lg�
gördü. İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT "Kocael�
genel�nde eğ�t�mlere Gölcük'ten başlanması b�z�m �ç�n büyük gurur oldu.
Yaptığımız planlama �le Gölcük'te b�rçok a�leye onl�ne olarak ulaştık. 

Afetlere d�rençl� toplum oluşturma v�zyonu ve bütünleş�k afet
yönet�m� anlayışıyla; afet önces�, sırası ve sonrasına �l�şk�n b�lg� ve
becer�ler� kazandırma, tutum ve davranışları değ�şt�rme toplumda
önlem alma kültürünü gel�şt�rmek üzere 2021 yılı ' 'Afet Eğ�t�m Yılı' '
�lan ed�lm�şt�r. Bu kapsamda AFAD Başkanlığınca yürütülecek
eğ�t�mler�n yanı sıra, afet farkındalığının arttırılması ve
yaygınlaştırılması amacıyla tüm �ller�m�zde "Afet Eğ�t�m Seferberl�ğ�"
başlatılmıştır.

2021  Y I L I
AFET  EĞ İT İM Y I L I

A F E T L E R İ N
F A R K I N D A Y I Z !

Toplumda afet farkındalığının gel�şt�r�lmes�, afet
azaltma ve önlem alma konusunda davranış
değ�ş�kl�ğ� oluşturulması amacıyla 2021 yılının
'Türk�ye Afet Eğ�t�m Yılı' olarak �lan ed�lmes�
sebeb�yle Müdürlüğümüz 'Afet Eğ�t�m� Farkındalık
Projes�'n� hayata geç�rd�.

Proje kapsamında afet ve ac�l durumların meydana get�receğ� madd� ve manev� zararı en aza
�nd�rmek ve toplumu daha d�rençl� hale get�rmek �ç�n eğ�t�m görevl�ler�m�z ve İş Sağlığı ve Güvenl�ğ�
Uzmanı Sayın N�hal ÜNSAL, Per�yod�k Kontrol Uzmanı Sayın Emrah BAHALI, Tersane İlkokulu Müdür
Yardımcısı Sayın Em�ne YAMAN tarafından resm� ve özel okulların yönet�c�ler�, öğretmenler� ve
yardımcı personel�nden oluşan üç b�n k�ş�l�k  gruba b�reb�r afet eğ�t�m� ver�lmes� planlandı. Bu
sayının vel�ler�m�z ve öğrenc�ler�m�zle b�rl�kte doksan beş b�ne  ulaşması hedeflend�.

A�leler�n, eğ�t�mlere çocuklarıyla b�rl�kte katılmaları paylaşımlarını da arttırdı. A�le �ç� �let�ş�m�
güçlend�rd�. Bu anlamda farkındalık yaratmak, öncü olmak b�zler� çok memnun ett�" ded�.Şube
Müdürü Sayın Abdülhal�k Köse "9 Mart'ta, İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü olarak başladığımız eğ�t�mlere,
eğ�tmenler�m�z İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Uzmanı Sayın N�hal ÜNSAL, Tersane İlkokulu Müdür
Yardımcısı Sayın Em�ne YAMAN �le b�rl�kte bugün �lçem�zde 3000 personel�m�z �le yaklaşık 5000
vel�m�ze ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Öğretmen ve vel�ler�m�z�n �lg�s�, öğrenc�ler�m�z�n öğrenme
heyecanı b�zler� çok gururlandırdı. Onlardan aldığımız olumlu dönüşler, güzel d�leklerle Gölcük'te
büyük başarılara �mza atacağız, yüksek farkındalık oluşturacağız" ded�.

Proje 9 Mart 2021 Salı günü Kavaklı Adem Başoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen törenle hayata
geç�r�ld�. Saygı duruşu ve İst�klal Marşı'mızın okunmasıyla başlayan tören, 2021 Afet Eğ�t�m Yılı
tanıtım v�deosunun �zlenmes� �le devam ett�. Törende konuşma yapan Kaymakamımız Sayın Ceng�z
KARABULUT, Beled�ye Başkanımız Sayın Al� Yıldırım SEZER, Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT
İlçem�zde Afet Eğ�t�m� Seferberl�ğ�n� başlattı.

GÖLCÜK
AFETLERE HAZIR
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Günümüzde, d�nam�k b�r süreç �çer�s�nde devam eden
değ�ş�mlerden ve gel�şmelerden eğ�t�m s�stemler� ve
okullar oldukça fazla etk�lenmekted�r. Bu sürec�n
sağlıklı b�r şek�lde yönet�lmes�n�n büyük oranda
eğ�t�m l�der�n�n �let�ş�m ve yönet�ş�m becer�ler�ne
bağlı olduğu gerçeğ�nden yola çıkılarak Bakanlığımız
D�n Öğret�m� Genel Müdürlüğümüz tarafından
"Yönet�c� Gel�ş�m� Planı" (YÖGEP) hazırlanmıştır.

30/10/2020 Cuma günü saat 16.00'da Eyüp Sultan İmam Hat�p
toplantı salonunda Cov�d-19 tedb�rler� alınarak, Şube
Müdürümüz Sayın Vedat SEVER başkanlığında, Şeh�t İzzet
Em�r İmam Hat�p Ortaokulumuz Müdürü Fahr� KUŞ tarafından,
İlçem�zde bulunan İmam Hat�p L�ses� ve İmam Hat�p
Ortaokulu Müdür ve Müdür Yardımcılarına ''Uzaktan eğ�t�m
sürec�nde öğretmen ve vel�lerle �şb�rl�ğ�, öğrenc� ve vel�
mot�vasyonu, uzaktan eğ�t�m sürec�nde eğ�t�me er�ş�m
�mkanlarının gel�şt�r�lmes�'' konulu b�r sunum düzenlenm�şt�r.

30/11/2020 Pazartes� günü saat 16.00'da Şube Müdürümüz Sayın Vedat SEVER başkanlığında,
Gölcük İmam Hat�p Ortaokulu Müdürü Sayın Tutku AYKAÇ, tarafından, eğ�t�mde �y� örnekler�n�
�ncelenmes� ve paylaşılması eğ�t�m ortamlarının ve f�z�k� altyapının �y�leşt�r�lmes�,
zeng�nleşt�r�lmes� ve etk�n b�r şek�lde kullanımı (okul m�mar�s�, sosyal alanlar, temat�k sınıflar, hob�
bahçeler�) konulu sunum (Zoom) üzer�nden düzenlenm�şt�r.

28/12/2020 tar�h�nde Gölcük Adnan Menderes Anadolu İmam
Hat�p L�ses� Müdürü Hayrett�n TAN tarafından ''Yönet�c�l�ğ�n
et�k �lkeler� ve mesleğ�n �t�barı. Etk�l� yönet�c�ler�n temel
özell�kler�' ', konulu sunum �lçem�zde bulunan İmam Hat�p
L�ses� ve İmam Hat�p Ortaokulu Müdür ve Müdür
Yardımcıları'na h�taben uzaktan eğ�t�m (Zoom) yolu �le
gerçekleşt�.

Müdürlüğümüze bağlı İmam Hat�p Okulları okul müdürler� �le Müdürlüğümüz D�n Öğret�m� Şube
Müdürü Sayın Vedat Sever başkanlığında kad�m meden�yet�m�zde geçm�şten günümüze öne çıkan
eğ�t�m kurumları ve bu kurumlarda yet�şen b�reyler�n özell�kler� ele alındı. Özelde "İmam Gazal�"
örneğ� gözden geç�r�ld�.

28/04/2021 Çarşamba günü saat 14.30'da Mec�t Kavan
İmam Hat�p Ortaokulu toplantı salonunda Okul Müdürü
Harun KARGILI tarafından İlçem�zde bulunan İmam Hat�p
L�ses� ve İmam Hat�p Ortaokulu Müdürler�ne yönel�k
''Teknoloj� �nternet ve sosyal medya bağlamında e-
bağımlılık üzer�ne sorunlar ve çözüm öner�ler�' ', konulu
sunum, Cov�d-19 tedb�rler� kapsamında gerçekleşm�şt�r.

İ L Ç E M İ Z D E
Y Ö G E P  E T K İ N L İ K L E R İ
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İLÇEMİZİN 
DÖGEP ETKİNLİKLERİ

Bakanlığımız Öğretmen Yet�şt�rme ve Gel�şt�rme Genel
Müdürlüğünce yayımlanan "Öğretmenl�k Mesleğ� Genel Yeterl�kler�"
bağlamında öğretmenler�m�z�n; meslek� b�lg�, becer�, tutum ve
değerler alanındak� gel�ş�mler�ne katkı sağlamak amacıyla Genel
Müdürlüğü tarafından düzenlenen "D�n Kültürü ve Ahlak B�lg�s�
Öğretmen Gel�ş�m Programı" kapsamında �lçem�zde b�rçok etk�nl�k,
sem�ner ve toplantı organ�ze ed�lm�şt�r.

Ek�m ayı etk�nl�kler� kapsamında 30/10/2020 Cuma günü Şube Müdürümüz Sayın
Vedat SEVER başkanlığında, Mec�t Kavan İmam Hat�p Ortaokulu D�n Kültürü ve
Ahlak B�lg�s� Öğretmen� Ufuk DİNLENMİŞ tarafından gerçekleşt�r�len ''Cov�d-19
sürec�nde eğ�t�m- öğret�m� etk�leyen güncel sorunlar uzaktan eğ�t�m sürec�nde
meslektaş dayanışması, ruhsal ve f�z�ksel sağlığın korunması'' konulu sunuma,
İlçem�zdek� resm�/ özel okul müdürlükler�nde bulunan D�n Kültürü ve Ahlak B�lg�s�
öğretmenler� �le katılım sağladı. 

Kasım ayı etk�nl�kler� kapsamında Hz. Hazret� Muhammet (s.a.v)'�n eğ�t�m
anlayışını ve eğ�t�m metotlarını konu alan sem�ner, Şeh�t İzzet Em�r İmam
Hat�p Ortaokulu D�n Kültürü ve Ahlak B�lg�s� Öğretmen�; Sayın Ahmet
BULUT tarafından, �lçem�z tüm resm� ve özel okul müdürlükler�nde görev
yapan, D�n Kültürü ve Ahlak B�lg�s� öğretmenler�ne uzaktan eğ�t�m
yoluyla düzenlend�.

Aralık ayı etk�nl�kler� kapsamında, Gölcük İmam Hat�p Ortaokulu D�n Kültürü ve Ahlak B�lg�s�
Öğretmenler� Al� Rıza HAZAR ve Nevzat ZORLU ''Öğrenc� merkezl� eğ�t�m, akt�f öğrenme, merak
uyandırma �le etk�l� sınıf yönet�m (uzaktan eğ�t�m sürec�nde sınıf yönet�m�, öğrenc� mot�vasyonu ve
odaklanma) konulu sunumu, İlçem�z resm�/ özel okul müdürlükler�nde görev yapan D�n Kültürü ve
Ahlak B�lg�s� öğretmenler�ne uzaktan eğ�t�m yoluyla (zoom) gerçekleşt�.

Mart ayı etk�nl�kler� kapsamında 25/03/2021 Perşembe günü saat
15:00'da Yen�mahalle İmam Hat�p Ortaokulu Müdür Yardımcısı
sayın Z�hn� ÇELİKTAŞ ''Ülkem�z�n d�n eğ�t�m�ne, �lm�, tar�h� ve
kültürel m�rasına katkıda bulunan b�l�m �nsanlarının ve öncü
şahs�yetler�n b�yograf�ler�' '  konulu sunumu, İlçem�zdek� resm�/
özel okul müdürlükler�nde bulunan D�n Kültürü ve Ahlak B�lg�s�
öğretmenler�ne yönel�k uzaktan eğ�t�mle (zoom üzer�nden)
gerçekleşm�şt�r.

N�san ayı etk�nl�kler� kapsamında 27/04/2021 Salı günü saat 14:30'da Adnan Menderes Anadolu
İmam Hat�p L�ses� Okul Müdürü Hayrett�n TAN tarafından düzenlenen ''Anadolu İmam Hat�p L�seler�
ve İmam Hat�p Ortaokulları tanıtım sunumlarının �ncelenmes�; okullarda gerçekleşt�r�len özgün ve
örnek uygulamalar'' konulu sunum, İlçem�zdek� resm�/ özel okul müdürlükler�nde bulunan D�n
Kültürü ve Ahlak B�lg�s� öğretmenler�ne yönel�k söyleş�y� uzaktan eğ�t�mle (zoom üzer�nden)
gerçekleşt�r�ld�.

Mayıs ayı etk�nl�kler� kapsamında Gölcük İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü D�n Öğret�m� Genel
Müdürlüğümüz Rehberl�k Koord�natörü Sayın Bahatt�n GÜNEYİN'�n katılımı �le "Öğrenc�ler�n �lg�
�st�dat ve kab�l�yetler�n�n keşfed�lmes�, etk�l� rehberl�k ve doğru yönlend�rme" konulu sem�ner
çev�r�m�ç� Zoom üzer�nden gerçekleşt�r�lm�şt�r.
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Bakanımız Sayın Z�ya SELÇUK "Z�ya Öğretmen İle
Eğ�t�m Buluşmaları" kapsamında Sekapark
Uluslararası Kongre Merkez�'nde düzenlenen
programla �l�m�zde bulunan meslektaşlarıyla buluştu.
Programa, Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT ve
�lçem�z� tems�len 24 öğretmen�m�z, �l�m�z d�ğer
�lçeler�nden gelen meslektaşlarıyla katılım sağladı. 

Programda öğretmenlere h�taben sam�m� b�r ortamda gerçekleşt�r�len söyleş�de, teknoloj�k
gel�şmeler�n hız kazandığı çağımızda eğ�t�m�n önem�ne vurgu yapan Bakanımız, bakanlık genel�nde
yapılan çalışmalar hakkında b�lg� ver�rken öğretmenler�m�z�n meslek� gel�ş�mler�n� çok
önemsed�kler�n� eğ�t�mde dönüşümün gerçekleşt�r�lmes�, çağımız öğrenc�ler�ne uyumlu hale
get�r�lmes� gerekt�ğ�n� bel�rtt�.

Ayrıca Kocael� Val�l�ğ� ve Kocael� Beled�yes� öncülüğünde
Cumhur�yet�m�z�n 97. yıldönümü sebeb�yle �l�m�zde 97 robot�k
atölyen�n açılışını gerçekleşt�ren Bakanımız, 21. yüzyıl becer�ler�
arasında bulunan d�j�talleşme kapsamında robot�k atölyeler�n
açılışından duydukları mutluluğu d�le get�rd�.
B�zler� z�yaret ederek onurlandıran Sayın Bakanımıza ve b�r araya
gelmem�z� sağlayarak aydınlatıcı, yol göster�c�, eğ�t�m buluşmalarının
düzenlenmes�nde emeğ� geçenlere, tüm eğ�t�mc�ler�m�z adına
teşekkür eder�z.

İlçem�z Özel Büro ve Projeler ek�b�nde yer alan Düzağaç Anaokulu
Öğretmen� Sayın Merve YAĞCI "Yılın Öğretmen�" seç�ld�.

Öğretmen�m�z; "24 Kasım Öğretmenler Günü" etk�nl�kler� kapsamında, 81
�lden katılan öğretmenlerle b�rl�kte Cumhurbaşkanlığımız ve M�ll� Eğ�t�m
Bakanlığımızın ev sah�pl�ğ�nde gerçekleşt�r�len çevr�m�ç� törenlerde
�l�m�z KOCAELİ'y� tems�l ett�.

Öğretmen�m�z Merve YAĞCI, öğrenc� merkezl� sınıf ortamı
oluşturup, 21. yüzyıl becer�ler�n�, teknoloj�y� etk�l� b�r şek�lde
kullanarak dersler�ne entegre eden öğretmen�m�z, yen�l�kç�
yöntemlerle dersler�n� etk�leş�ml� ve eğlencel� hale get�rm�ş.
"100 Güne 100 K�tap" başta olmak üzere yaptığı ulusal ve
uluslararası projeler �le hem öğrenc�ler�nde hem de
çevres�nde farkındalık oluşturmuştur. Aynı zamanda
kamuoyunda ses get�ren çalışmalarını, uluslararası
platformlara taşımış, aldığı ödüllerle öneml� başarılara �mza
atmıştır. Halen akadem�k çalışmalarına devam eden
öğretmen�m�z� tebr�k eder, başarılarının devamını d�ler�z.

EĞİTİMİN KALBİ
KOCAELİ'DE ATTI

KOCAELİ 'NDE "YILIN ÖĞRETMENİ" 
İLÇEMİZDEN MERVE YAĞCI
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Kocael� Sanay� Odası tarafından sağlanan 64
tablet �ht�yaç sah�b� öğrenc�ler�m�ze KSO
Dumlupınar Ortaokulu'nda düzenlenen törenle
takd�m ed�ld�.

1-7 Haz�ran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etk�nl�kler�
kapsamında Gölcük Halk Eğ�t�m Merkez�m�z
tarafından Anıtpark'ta b�r sert�f�ka tören� ve serg�
düzenlend�.

Törene Kaymakamımız Sayın Ceng�z KARABULUT,
Gölcük Beled�ye Başkan Yardımcısı Sayın F�kret
ORMANCIOĞLU �le Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar
MERT, kurs �şt�rakç�ler�, kurum müdürler� ve
öğretmenler� �le vatandaşlar katılım sağladı.
Kurslarını başarıyla tamamlayan katılımcılara
sert�f�kaları protokol tarafından takd�m ed�ld�.

Saygı duruşu ve İst�klal Marşı'nın okunmasıyla başlayan
tören, protokol ve vatandaşların kurs katılımcıları tarafından
üret�len eserler�n serg�lend�ğ� standları z�yaret etmeler�yle
sona erd�.

Gölcük Halk Eğ�t�m Merkez� Müdürlüğümüz salgın dönem�n�n
olumsuz şartlarına rağmen 2020-2021 Eğ�t�m Öğret�m yılında
toplamda 296 kurs açmış ve bu kurslara toplam 4.150
kurs�yer �şt�rak etm�şt�r.

Salgın kurallarına uygun b�r şek�lde gerçekleşt�r�len törene Val� Yardımcısı Sayın Dursun BALABAN,
Kocael� Sanay� Odası Başkanı Sayın Ayhan ZEYTİNOĞLU, Kocael� M�ll� Eğ�t�m Müdürü Sayın Fehm�
Ras�m ÇELİK, Gölcük Kaymakamı Sayın Ceng�z KARABULUT, Gölcük Beled�ye Başkanı Sayın Al�
Yıldırım SEZER, Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT �le şube müdürler�m�z, okul �darec�, öğretmen
ve öğrenc�ler katılım sağladı.

GÖLCÜK HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDEN
SERTİFİKA TÖRENİ

İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER
TABLETLERİNE KAVUŞTU
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İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT'�n
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü", kadınların hayatları
boyunca emekler�n�n, �şler�n�n, değerler�n�n anlaşılması
�ç�n ülkem�zde de kutlanan ve evrensel değerler �çeren
öneml� b�r gündür.

Hayatın her alanında, sevg�y�, fedakârlığı, üretkenl�ğ� ve duyarlılığı tems�l eden kadınlar, huzurlu ve
sağlıklı b�r toplumun temel taşlarıdır. Bu bağlamda a�le kurumunun temel�, değerler�m�z�n
tems�lc�s�, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınların, hayatın bütün alanlarına etk�n b�r şek�lde
katılmalarına �mkân sağlayacak şartları hazırlamak, her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek,
kadın-erkek herkes�n sorumluluğudur.
Geleceğe güvenle bakab�lmek ve aydınlık yarınlara em�n adımlarla yürüyeb�lmek �ç�n, kadın
haklarının, toplumun öncel�kl� gündem� olması gerekmekted�r. Bu nedenle kadınlara hak ett�kler�
değer, yalnızca '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde değ�l, her zaman ver�lmel�d�r.
Bugün '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' olması ves�les�yle, m�ll� ve manev� değerler�n yanı sıra kültür ve
gelenekler�n en öneml� taşıyıcısı konumundak� tüm kadınlarımızın gününü kutluyor, hayatımızın her
anında varlıklarıyla onurlandığımız, yürekler�ndek� sevg� ve şefkat� karşılıksız veren kadınlarımıza
başarı, mutluluk ve sağlık d�l�yorum.

İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğümüzün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü �ç�n oluşturduğu padlet� görmek �ç�n
tıklayınız.

9 Şubat 2021 "Güvenl� İnternet Günü" etk�nl�kler�
kapsamında Gölcük İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü
tarafından oluşturulan padlet etk�nl�ğ�m�z� görmek �ç�n
tıklayınız.

8 MART 
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

GÖLCÜK 
İNTERNETİ GÜVENLİ KULLANIYOR

31

https://padlet.com/mrvygcata/h0znbj9uxjkssrsv
https://padlet.com/etkinlikkurduata/wsvjaofyv1pw


eTwinn ing Günü 
İLÇEMİZDEKİ  TÜM OKULLARDA 

9 Mayıs eTw�nn�ng Günü Etk�nl�kler� kapsamında �lçem�zde
proje yapan öğretmenler�m�z�n katılımıyla padlet etk�nl�ğ�
düzenlenm�şt�r. 

Katılım sağlayan tüm öğretmenler�m�ze ve kurumlarımıza
teşekkür ed�yor, başarılı çalışmalarının devamını d�l�yoruz.

9 Mayıs eTw�nn�ng Günü Padlet Etk�nl�ğ�m�z �ç�n Tıklayın.

Ülkem�zde b�r �lk olacak DEPREM BECERİ ATÖLYESİ  VE
MÜZE’n�n kurulmasını hedef alan ve Müdürlüğümüz �le
Gölcük Beled�yes� �şb�rl�ğ�nde, gerçekleşecek olan
Japonya Büyük Elç�l�ğ� h�be programına “SİSMİK
MERKEZ KURULUYOR GÖLCÜK BİLİNÇLENİYOR” �s�ml�
başvuru yapıldı. 

 S İSMİK MERKEZ KURULUYOR   
 GÖLCÜK B İ L İNÇLEN İYOR

' 'Okul Dışarıda Günü' açık havanın her çocuğun her
gününün b�r parçası olması �ç�n yapılan küresel b�r
kampanyadır. Her yıl �k� farklı günde öğretmenler,
öğrenc�ler�n oynaması ve öğrenmes� �ç�n sınıflarını
açık havaya taşırlar. Çünkü b�l�yoruz k� açık havada
keşfederek öğren�len her şey ömür boyu b�z�mle
kalan b�lg�lerd�r.

İlçem�zde 20 Mayıs 2021 tar�h�nde yapılan 'Okul Dışarıda Günü' etk�nl�kler� �ç�n oluşturulan
padlet�m�z� görmek �ç�n tıklayın.

20 MAYIS'TA 
HAYDİ OKULLAR DIŞARIDA
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D�n Öğret�m� Genel Müdürlüğü öncülüğünde
Müdürlüğümüze bağlı İmam Hat�p Ortaokulları ve
L�seler�, Gölcük İmam Hat�p L�ses� Mezunları Derneğ�
�le Kızılay �şb�rl�ğ�nde düzenlenen Kan Bağışı
Kampanyası gerçekleşt�.

31 Aralık 2020 saat 10:00 �le 18:00 saatler� arasında
Hükümet Konağı yanında gerçekleşen Kampanyaya
Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT, Şube
Müdürümüz Sayın Vedat SEVER, Okul Müdürler� ve
vatandaşlar katılım sağladı.

Yapılan her kan bağışının �ht�yaç sah�pler�ne can olmasını umut ed�yor kampanyaya katılım
sağlayarak destek veren tüm eğ�t�m cam�amız �le vatandaşlarımıza teşekkür ed�yoruz.

ÖĞRETMENLERİMİZDEN  
HALK TÜRKÜLERİ DİNLETİSİ 

Öğretmenler�m�z�n "Meslek� Çalışma Programı"na
renk katmak, pandem� koşullarında tüm eğ�t�m
cam�amızın b�rl�ktel�ğ�n� güçlend�rmek �ç�n 10 Şubat
2021 tar�h�nde düzenlenen Öğretmenler Korosu
Halk Müz�ğ� d�nlet�s� Müdürlüğümüzün YouTube
kanalından canlı olarak yayınlandı.

Konser�n Youtube kaydı �ç�n tıklayınız.

Kocael� 'dek� Sanay� ve T�caret odaları TOBB öncülüğünde
uzaktan eğ�t�me katkı sağlamak amacıyla Müdürlüğümüze 20
adet tablet h�be ed�ld�. H�be ed�len tabletler, Kocael� T�caret
Odası Başkan Vek�l� Sayın Volkan Yılmaz ve Yönet�m Kurulu
Üyes� Sayın Mehmet Ak�f Şen tarafından �ht�yaç sah�pler�ne
dağıtılmak üzere, Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT'e
takd�m ed�ld�. Tabletler �ht�yaç sah�b� öğrenc�ler�m�ze
ulaştırıldı.

İLÇEMİZDE
KAN BAĞIŞI KAMPANYASI 

KOCAELİ TİCARET ODASINDAN 
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE 20 TABLET
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11 Ocak 2021 günü 81 İl�m�zde İst�klal Marşımızın eş zamanlı
okunma tören�, Gölcük P�r� Re�s İlkokulumuzda
Kaymakamımız Sayın Ceng�z KARABULUT ve İlçe M�ll�
Eğ�t�m Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT, �darec�ler �le
öğretmenler�n katılımlarıyla gerçekleşt�.
Bakanlığımızın davet� üzer�ne gerçekleşt�r�len törende saat
10.00'da, 81 �l�m�z �le b�rl�kte �lçem�zde tüm okullarımızda
bayrak tören� eşl�ğ�nde İst�klal Marşı'mız çalındı;
öğrenc�ler�m�z, öğretmenler�m�z ve a�leler�m�z evler�nden
ya da bulundukları yerlerden eşl�k ederek tek yürek oldu.

2020-2021 Eğ�t�m Öğret�m Yılı'nın b�r�nc� dönem� sona ererken
Müdürlüğümüze bağlı Gölcük P�r� Re�s İlkokulu 4/C sınıfı öğrenc�ler�
elektron�k karne heyecan ve mutluluğunu Kaymakamımız Sayın
Ceng�z KARABULUT ve Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT �le
paylaştı.

Zoom aracılığı �le 4/C sınıf öğretmen� Sayın Eşref ÖKTEN
ve öğrenc�ler �le b�r araya gelen Kaymakamımız
başarılarından dolayı öğrenc�ler� tebr�k ederek �y� tat�ller
d�lerken Müdürümüz öğrenc�ler�m�z� tebr�k ett�; tat�lde
oyun oynayarak ve k�tap okuyarak zamanlarını
değerlend�rmeler�n� tavs�ye ett�.

M�ll� Eğ�t�m Bakanımız Sayın Z�ya Selçuk'un başlattığı, her �lde
öğrenc� sayısı kadar f�dan d�kmey� hedefleyen "Ağaç D�kme
Kampanyası" kapsamında, Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT,
Şube Müdürümüz Sayın Vedat SEVER eşl�ğ�nde Kocatepe
Ortaokulu'nda f�dan d�kme etk�nl�ğ�ne katıldı.
Öğrenc�lerle f�dan d�ken Müdürümüz; öğrenc�, öğretmen ve
vel�lerde çevre, orman ve doğa sevg�s� �le yeş�l alanların
çoğaltılması ve yaşatılmasının �nsan hayatı �ç�n taşıdığı önemden
bahsett�. Bu konuda duyarlılık oluşturulması gerekt�ğ�ne vurgu
yaptı ve bu tür etk�nl�kler�n çoğaltılması konusunda öncülük
edecekler�n� �fade ett�.

 ÖĞRENCİLERİMİZE ELEKTRONİK KARNE TÖRENİ 

81 İLDE 
AYNI ANDA

İSTİKLAL MARŞI

MÜDÜRÜMÜZ VE ÖĞRENCİLERİMİZDEN 
DOĞAYA DOKUNUŞ
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Gölcük Kaymakamlığı öncülüğünde Müdürlüğümüz tarafından
Gölcük Beled�yes� ve İlçe Sağlık Müdürlüğü �ş b�rl�ğ� �le d�j�tal
ortamda düzenlenen res�m yarışması ödül tören� bugün
Anıtpark'ta gerçekleşt�.
Tüm �nsanlığı etk�leyen ve küresel boyuta ulaşan COVİD-19
salgın hastalığı neden�yle önem� daha çok anlaşılan maske,
mesafe ve h�jyen konusuna d�kkat çekmey� ve görsel sanatlar
alanında yetenekl� öğrenc�ler� keşfetmey� amaçlayan
yarışmaya 46 �lkokul, 43 ortaokul, 18 l�se olmak üzere tüm
kademelerden toplam 107 öğrenc� katıldı.
Törende dereceye g�ren öğrenc�ler�m�z Gölcük Beled�yes� tarafından b�s�klet �le ödüllend�r�ld�.
Öğrenc�ler�m�ze ödüller� Kaymakamımız Sayın Ceng�z KARABULUT, Beled�ye Başkanımız Sayın Al�
Yıldırım SEZER ve Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT tarafından takd�m ed�ld�.

RHEİLAND - PFALZ İLKOKULU'NDA 
KÜTÜPHANE AÇILIŞ TÖRENİ 

Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT, Rhe�land - Pfalz
İlkokulu'nda, Kocael� Okuma Sanatı Kulübü tarafından,
Kübra Güloğlu Aydoğdu anısına oluşturulan
kütüphanen�n açılış tören�ne katılım sağladı.

Beled�ye Başkanımız Sayın Al� Yıldırım SEZER ve başkan
yardımcılarının da katılımıyla gerçekleşen törende
Müdürümüz, çocuklarımıza k�tap sevg�s� ve k�tap okuma
alışkanlığını kazandıracak olan projede emeğe geçen
herkese teşekkür ett�.

RESİMLERLE
Temizlik-Maske-Mesafe
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GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİMİZDEN
SANAL SERGİ

İlçem�z görsel sanatlar öğretmenler�n�n hazırlamış olduğu el
emeğ� göz nuru eserler�nden oluşan sanal serg�ye aşağıdak�
yayından ulaşab�l�rs�n�z.

Emeğ� geçen tüm öğretmenler�m�ze teşekkür eder, bu ves�le �le
tüm öğretmenler�m�z�n Öğretmenler Gününü kutlarız.

Sanal Serg�y� �zlemek �ç�n tıklayınız.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM
YILI AÇILIŞ TÖRENİ 

Yen� eğ�t�m öğret�m yılı Müdürlüğümüze bağlı P�r�
Re�s İlkokulu'nda düzenlenen törenle açıldı. Törene
Kaymakamımız Sayın Ceng�z KARABULUT, Gölcük
Beled�ye Başkanı Sayın Al� Yıldırım SEZER,
Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT, Şube
Müdürler�m�z, okul müdürler�, vel�ler, öğretmen ve
öğrenc�ler katıldı.

Yen� eğ�t�m yılında seyrelt�lm�ş sınıf düzenlemes�yle
�lçem�zde 2598 1. Sınıf �le 5357 okul önces� öğrenc�
yüz yüze eğ�t�mle okula başladı.

Sosyal mesafe ve maske kurallarına t�t�zl�kle uyulduğu törende Kaymakamımız yen� eğ�t�m öğret�m
yılı açılışına �l�şk�n b�r konuşma yaptı. Kaymakamımız konuşmasında salgın dönem� sebeb�yle Gölcük
Beled�yes�'n�n katkılarıyla okullarımızda gerekl� hazırlıkların tamamlandığını yen� kural ve
düzenlemeler �le yen� eğ�t�m öğret�m yılının tüm eğ�t�m cam�asına ve vatandaşlarımıza hayırlı
olmasını d�led�.
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Geleceğe
Nefes Dünyaya Nefes Projes�" kapsamında 11
Kasım 2019 tar�h�nde her yıl 11 kasımı, Türk�ye
�ç�n "M�ll� Ağaçlandırma Günü" �lan ed�lm�şt�r.
Her yıl bugün ülkem�z�n dört b�r yanında
gerçekleşen f�dan d�k�m� etk�nl�ğ� sebeb�yle,
�lçem�zde de  f�dan d�k�m� gerçekleşt�.
Bugün dünyaya hed�ye ed�len tüm f�danların,
gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm
canlılara nefes olacağı b�l�nc�yle başlatılan
proje, uluslararası b�r boyut kazanarak, "M�ll�
Ağaçlandırma Günü"müz olan 11 Kasım
dünyada, 70'� aşkın ülken�n katılımıyla,
dünyaya nefes olma yolunda hızla
yaygınlaşmaktadır.

Geleceğe nefes, dünyaya nefes olalım"
sloganıyla başlatılan proje kapsamında
Kaymakamımız Sayın Ceng�z KARABULUT
öncülüğünde, İlçe Emn�yet Müdürü Sayın
Zafer GÜVEN, Gölcük Jandarma Komutanı
Sayın Mah�r SIRDAĞ, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü
Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Sayın
Mel�h ENGİN, Müdürümüz Sayın Cafer Tayyar
MERT, Şube Müdürümüz Sayın Vedat SEVER,
�darec�, öğretmen ve öğrenc�ler�n katılımıyla
Yen�mahalle'de f�dan d�k�m� etk�nl�ğ�
gerçekleşt�.
Etk�nl�kle �l�m�z genel�nde 15.000 f�dan
toprakla buluşturuldu.

GELECEĞE BİR NEFES DE
GÖLCÜK'TEN
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Türk S�lahlı Kuvvetler�'nde üstlend�ğ�
görevlerden sonra STM (Savunma Sanay�
Teknoloj�ler� Mühend�sl�k) 'de asker� den�zc�l�k
platformlarının �nşa, tasarım, modern�zasyonu
konusunda öneml� çalışmalar yürüterek
v�zyoner yaklaşımıyla ülkem�z asker�
den�zc�l�ğ�ne kıymetl� katkılar sağlayan ve
geçt�ğ�m�z aylarda kaybett�ğ�m�z �lçem�z�n
öneml� s�malarından, Merhum; Mazlum Savaş
ONUR Am�ral'�n adı bugün düzenlenen törenle,
Şeh�t Kamuran Ablak Ortaokulumuzda açılan
özel eğ�t�m sınıfına ver�ld�.

Tören'e Kaymakamımız Sayın Ceng�z KARABULUT, Beled�ye Başkanımız Sayın Al� Yıldırım SEZER,
Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT, Okul Müdürü Sayın Yakup ALPTEKİN, STM ve Kızılay yetk�l�ler�
katılım sağladı. Törende konuşma yapan Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT, özell�kle 1999
Gölcük deprem� sonrasında gerek f�z�ksel olarak gerekse �nsan gücü olarak depremden büyük hasar
alan Gölcük Tersanes�'n�n yen�den esk� günler�ne dönmes�n� sağlayan sadece �lçem�ze değ�l
ülkem�ze de öneml� katkılar sağlayan Merhum Savaş Onur Am�ral'e m�nnettarlığını d�le get�rd� ve
am�ral�m�z�n adının bundan sonra özel eğ�t�m sınıfımızda yaşatılacağını söyled�.

SAVAŞ ONUR AMİRALİN ADI 
ÖZEL EĞİTİM SINIFIMIZDA

3 ARALIK
DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

3 Aralık Dünya Engell�ler Günü ves�les�yle �lçem�z Yaşama Sev�nc�
Özel Uygulama Okulu tarafından hazırlanan v�deoyu �zlemek �ç�n
tıklayınız.

38

https://www.youtube.com/watch?v=aLee0sXoKGU


19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençl�k ve Spor Bayramı'nın 102. Onur yılı
�lçem�zde düzenlenen törenle kutlandı. Anıtpark'ta düzenlenen
törene Gölcük Kaymakamı Sayın Ceng�z KARABULUT, Cumhur�yet
Baş Savcısı Ökkeş Alpaslan Karcı, Gölcük Beled�ye Başkanı Sayın Al�
Yıldırım SEZER, Gölcük İlçe Spor Müdürü Sayın Hasan CEYHAN,
kurum am�rler�, part� ve STK tems�lc�ler� �le öğretmen ve öğrenc�ler
katıldı.

23 N�san Ulusal Egemenl�k ve Çocuk Bayramı 101. yıl
kutlamaları kapsamında Anıtpark'ta çelenk sunma tören�
düzenlend�.
Bu yıl salgın sebeb�yle alınan önlemler kapsamında törene
kurum müdürler� ve okul müdürler� ve s�yas� part� �lçe
başkanları katılırken sosyal mesafe kuralına d�kkat ed�ld�.
Anıtpark'ta saygı duruşu ve İst�klal Marşı'nın okunması �le
başlayan kutlama tören�, Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar
MERT'�n Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu �le sona erd�.

Saygı duruşuna müteak�p İst�klal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören,
Gölcük Gençl�k Merkez� Müdürü Sayın İsmet ORMANCIOĞLU'nun günün anlam
ve önem�ne �l�şk�n konuşması ve öğrenc�ler�n ş��rler�n� okumasıyla devam
ett�. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençl�k Ve Spor Bayramı konulu, okullar arası
kompoz�syon, ş��r ve res�m yarışmasında ödül alan öğrenc�lere protokol
tarafından ödüller�n�n takd�m�yle tören sona erd�.

23 N�san Ulusal Egemenl�k ve Çocuk Bayramı kutlamaları
çerçeves�nde öğrenc�ler�m�z tems�l� makam z�yaretler�n�
gerçekleşt�rd�. Cumhur�yet İlkokulu 4/A sınıfı öğrenc�s�
Mehmet Ak�f ÖZTÜRK Okul Müdürü Sayın Yaşar UY eşl�ğ�nde
müdürlüğümüze gelerek tems�l� makam z�yaret�nde bulundu. 

Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT, müdürlüğümüzü
z�yaret eden öğrenc�m�zle sohbet ett�. 23 N�san Ulusal
Egemenl�k ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara armağan
ed�len tek bayram olduğunu söyleyerek, Mehmet Ak�f
ÖZTÜRK nezd�nde bugünün çocukları yarının büyükler� tüm
çocuklarımızın bayramını kutladı.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
İLÇEMİZDE DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
COŞKUYLA KUTLANDI
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İlçem�zde Çanakkale Zafer�'n�n 106. yıl dönümü kutlamaları Anıtpark'ta
Atatürk Anıtı'na çelenk sunma tören� �le başladı.

"İst�klal Marşı'mızın Kabulü'nün 100. Yıl Dönümü ve Mehmet
Ak�f Ersoy'u Anma Günü" kapsamında müdürlüğümüz
koord�natörlüğünde çevr�m�ç� b�r sempozyum gerçekleşt�.

Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT'�n açılışını yaptığı
sempozyum, Gölcük B�lsem Müdürü Sayın Osman ALTUN'un
moderatörlüğünde Kocael� Ün�vers�tes� İlah�yat
Fakültes�'nden Doç. dr. Sayın Al� CANÇELİK ve Dr. Ramazan
ŞAHAN'ın konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşt�.

ÇANAKKALE ZAFERİNİN 106. YIL DÖNÜMÜ
İLÇEMİZDE COŞKUYLA KUTLANDI

18 Mart Şeh�tler� Anma Günü ve Çanakkale Zafer�, Müdürlüğümüze bağlı
Barbaros Hayrett�n L�ses� tarafından hazırlanan programla Kazıklı
Kervansaray Kültür Merkez�nde gerçekleşt�. Programa Kaymakamımız
Sayın Ceng�z KARABULUT, Beled�ye Başkanımız Sayın Al� Yıldırım SEZER,
Gölcük Ana Üs Komutanı Sayın Ref�k Levent TEZCAN, Müdürümüz Sayın
Cafer� Tayyar MERT Okul Müdürler�, Öğretmen ve öğrenc�ler katılım
sağladı.

Res�m serg�s�n�n konuklar tarafından z�yaret ed�lmes�n�n ardından  
saygı duruşu ve İst�klal Marşı'mızın okunmasıyla başlayan
program, öğretmen ve öğrenc�ler�n Çanakkale Zafer�'n� konu alan
ş��r ve konuşmaları �le öğretmenlerden oluşan koronun
göster�s�yle devam ett�. Program 18 Mart Şeh�tler� Anma Günü ve
Çanakkale Zafer� kapsamında �lçe genel�nde yapılan
kompoz�syon, ş��r ve res�m yarışmasında ödül alan öğrenc�lere
protokol tarafından ödüller�n�n takd�m�yle sona erd�.

Mehmet Ak�f Ersoy'un hayatı ve çalışmaları �le İst�klal
Marşı'mızın anlamına yer ver�len programa d�nley�c� olarak
katılan okul yönet�c�ler�m�z ve eğ�t�m cam�amız yoğun �lg�
gösterd�.
Sempozyum hocalarımız adına d�k�len f�danların sert�f�kalarının
kend�ler�ne takd�m�yle sona erd�.

12 Mart İst�klal Marşının Kabul Ed�ld�ğ� Gün ve Mehmet Ak�f
Ersoy'u Anma Etk�nl�kler� kapsamında Müdürlüğümüz
tarafından hazırlanan v�deo �ç�n tıklayınız.

İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜNÜN 100. YILDÖNÜMÜ VE
MEHMET AKİF ERSOYU'U ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ
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https://www.youtube.com/watch?v=fwW6BqU5i4I


12 Mart İst�klal Marşımızın Kabulü'nün 100. Yıl Dönümü ve Mehmet
Ak�f Ersoy'u Anma Etk�nl�kler� kapsamında düzenlenen okullar arası
ş��r, kompoz�syon, res�m ve b�lg� yarışmasında ödül alan öğrenc�lere
ödüller� Dumlupınar Ortaokulu'nda düzenlenen törenle takd�m
ed�ld�.

Törene Kaymakamımız Sayın Ceng�z KARABULUT, Beled�ye
Başkanımız Sayın Al� Yıldırım SEZER, Müdürümüz Sayın Cafer�
Tayyar MERT, Şube Müdürümüz Sayın Vedat SEVER, okul müdürler�,
öğretmenler ve öğrenc�ler katılım sağladı.

İst�klal Marşı'mızın okunması ve saygı duruşu �le başlayan
tören, protokol konuşmaları ve ş��r �le kompoz�syon
yarışmasında b�r�nc�l�k ödülü alan öğrenc�ler�n eserler�n�
okuması �le devam ett�. Ödül alan öğrenc�lere ödüller�n�n
takd�m� �le tören sona erd�.

Katkı sağlayan okullarımızı, öğretmen ve öğrenc�ler�m�z�
tebr�k eder, başarılı çalışmalarının devamını d�ler�z.

"24 Kasım Öğretmenler Günü" �lçem�zde Anıtpark'ta
düzenlenen törenle kutlandı. Cov�d-19 tedb�rler�
kapsamında sınırlı sayıda okul müdürü ve öğretmen�m�z�n
katıldığı tören, Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT'�n
Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Çelenk
sunumuna müteak�p Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk,
s�lah arkadaşları, tüm şeh�tler�m�z ve ebed�yete �nt�kal
eden öğretmenler�m�z�n manev� huzurunda saygı duruşu ve
İst�klal Marşı'mızın okunmasının ardından tören sona erd�.

Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT 24 Kasım Öğretmenler
Günü sebeb�yle Öğretmenler arasında düzenlenen "Öğretmen ve
Anılar" konulu yarışmada dereceye g�ren öğretmenler�m�z�
makamında kabul ett�.  
Dereceye g�ren öğretmenler�m�zle sohbet eden ve ödüller�n�
takd�m eden Müdürümüz, öğretmenler�m�ze teşekkür ett� ve
meslek hayatlarında kend�ler�ne başarılar d�led�.

Kompoz�syon:
1.   Ebru AKGÜN Değ�rmendere     Uğur Mumcu Ortaokulu
2.  D�lek ÇENTELİ Değ�rmendere  Hacı Hal�t Erkut Anadolu L�ses�
3.  Eng�n ÇAKAR Değ�rmendere    Müf�t Saner İlkokulu

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TÖRENİMİZ 
ANITPARK'TA YAPILDI.

"ÖĞRETMEN VE ANILAR" KONULU YARIŞMADA 
DERECEYE GİREN ÖĞRETMENLERİMİZE TEBRİKLER

12 MART İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜ'NÜN 100. YIL
DÖNÜMÜ VE MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA ETKİNLİKLERİ
KAPSAMINDA DÜZENLENEN YARIŞMALARIN ÖDÜL TÖRENİ
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CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
EBEDİYETE İNTİKALİNİN 82. YILDÖNÜMÜNDE İLÇEMİZDE DÜZENLENEN

TÖRENLE ANILDI

Gaz� Mustafa Kemal ATATÜRK, ebed�yete �nt�kal�n�n 82. yıl
dönümünde Anıtpark'ta düzenlenen törenle anıldı. Törene
Kaymakamımız Sayın Ceng�z KARABULUT, Cumhur�yet
Başsavcısı Sayın Ökkeş Alpaslan KARCI, Garn�zon Komutanı
Sayın Ref�k Levent TEZCAN, Gölcük Beled�ye Başkanı Sayın
Al� Yıldırım SEZER, Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT,
part� tems�lc�ler�, s�v�l ve asker� erkan, kurum müdürler�,
öğretmen, öğrenc�ler ve vatandaşlar katılım sağladı.

CUMHURİYET BAYRAMI
COŞKUYLA KUTLANDI

İlçem�zde 29 Ek�m Cumhur�yet Bayramı'nın 97.yıl dönümü
kutlama etk�nl�kler�ne 28 Ek�m çarşamba günü Müdürlüğümüz ve
Gölcük Kaymakamlığı �ş b�rl�ğ� �le Anıtpark'ta düzenlenen,
Atatürk Anıtı'na çelenk sunma tören� �le başlandı. Törene
Kaymakamımız Sayın Ceng�z Karabulut, Gölcük Den�z Ana Üs ve
Garn�zon Komutanı Tuğam�ral Sayın Ref�k Levent Tezcan,
Gölcük Beled�ye Başkanı Sayın Al� Yıldırım Sezer, Müdürümüz
Sayın Cafer� Tayyar MERT, gaz�ler, kurum müdürler�, asker� ve
s�v�l erkan, s�v�l toplum kuruluşlarının başkan ve yönet�c�ler� �le
vatandaşlar katılım sağladı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törene, Gölcük
Komutanlığının s�ren�ne müteak�p �k� dak�kalık saygı duruşu ve İst�klal
Marşı'mızın okunması, Atatürk'ün asker� k�ş�l�ğ�n� konu alan
konuşmaların yapılması ve öğrenc�ler�n ş��r okuması �le devam ed�ld�. 10
Kasım Kompoz�syon, Ş��r ve Res�m Yarışmaları'nda ödül alan
öğrenc�lere hed�ye takd�m�n�n ardından öğrenc�ler�n yaptıkları
res�mlerden oluşan serg�n�n z�yaret� ed�lmes�yle tören sona erd�.

Törende sırasıyla Gölcük Kaymakamlığı Gölcük Den�z Ana Üs ve Garn�zon
Komutanlığı ve Gölcük Beled�ye Başkanlığı çelenkler� Atatürk Anıtına sunuldu.
Ardından Gaz� Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere s�lah arkadaşları ve
tüm şeh�tler�m�z �ç�n 1 dak�kalık saygı duruşu yapıldı. Akab�nde de İst�klal
Marşının okunmasıyla tören sona erd�.

Tören sonrasında res�m öğretmenler�m�z tarafından "Pandem� Sürec� Res�m
Çalıştayı" kapsamında düzenlenen, ayrıca 29 Ek�m Cumhur�yet Bayramı
dolayısıyla anaokulu öğrenc�ler�n�n yaptığı res�mler�n yer aldığı serg�ler
protokol üyeler� tarafından gez�ld�. Kaymakamımız Sayın Karabulut, Beled�ye
Başkanımız Sayın Sezer ve protokol üyeler� res�m öğretmenler�ne hed�yeler�n�
takd�m ett�. 

Kutlamalara, Anıtpark'ta Tebr�kat Kabulü Tören� ve Kaymakamımız Sayın Ceng�z Karabulut'un günün anlam ve
önem�n� anlatan konuşması, öğrenc�ler tarafından okunan ş��rler, ödül tören� ve Donanma Komutanlığı
Bandosu konser�n�n yer aldığı etk�nl�kler �le devam ed�ld�. Etk�nl�kler saat 19.30-22.30 arası düzenlenen
s�nev�zyon göster�s� ve ardından yapılan hava� f�şek göster�ler� �le sona erd�.
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GAZİ VE ŞEHİTLERİMİZİ 
ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Cumhur�yet�m�z�n Kurucusu Gaz� Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül
1921'de Gaz�l�k Unvanı ve Mareşall�k Rütbes�'n�n ver�lmes�n�n 99. yıl
dönümü ves�les�yle İlçem�zde gaz�ler�m�z� ve şeh�tler�m�z� anma tören�
düzenlend�.
Asker� ve S�v�l erkanın katılımıyla gerçekleşen törende Atatürk Anıtına
Çelenk sunumu sonrasında gaz�ler�m�z evler�nde z�yaret ed�ld�, vatanı
uğruna canları pahasına savaşan kahraman gaz�ler�m�z ve vatan
uğurunda can veren az�z şeh�tler�m�z b�r kez daha saygı ve m�nnetle
anıldı.

İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLAMA
TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Kutlama programına Şube Müdürler�m�z Sayın Abdulhal�k KÖSE,
Sayın Ozan BAŞ ve Sayın Vedat SEVER ve okul müdürler� katılım
sağladı.
B�r dak�kalık saygı duruşu ve İst�klal Marşımızın okunmasıyla
başlayan tören, Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT'�n Atatürk
anıtına çelenk sunumu �le sona erd�.

Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT, İlköğret�m Haftası sebeb�yle yaptığı
açıklamada Okullarımızın açılması �ç�n uzun b�r süred�r çalışmaların devam
ett�ğ�n� ve tüm hazırlıkların tamamlandığını, anaokullarımız �le 1. Sınıfların
okula başlamasıyla yen� Eğ�t�m Öğret�m Yılında yüz yüze eğ�t�m�n
başladığını söyled�. Gölcük Beled�yes�n�n de katkılarıyla okullarımız ve
çevres�nde h�jyen�n sağlandığını ve bütün vatandaşlarımızın maske,
mesafe, h�jyen kurallarına uyarak kes�nt�s�z eğ�t�me katkı sağlamasını
�sted�, Yen� Eğ�t�m Öğret�m Yılının tüm eğ�t�m cam�amıza hayırlı olmasını
d�led�.

30 AĞUSTOS ZAFER
BAYRAMI KUTLANDI

Anıtpark'ta Atatürk anıtına çelenk sunumu �le başlayan törene Kaymakamımız
Sayın Ceng�z KARABULUT, Gölcük Den�z Ana Üs Komutanı Tuğam�ral Sayın Ref�k
Levent TEZCAN, Gölcük Beled�ye Başkanı Sayın Yıldırım SEZER, Müdürümüz
Sayın Cafer� Tayyar MERT ve kurum müdürler� katılım sağladı.

Çelenkler�n Atatürk Anıtına sunulması ardından saygı duruşu ve bayrakların
göndere tokası, İst�klal Marşımızın okunmasıyla devam eden Tören günün anlam
ve önem�n� bel�rten konuşmalar, ş��rler�n okunması ve kaymakamlık tebr�gatının
açık havada gerçekleşt�r�lmes�yle sona erd�.
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Dumlupınar'da Gaz� Musatafa Kemal ATATÜRK'ün başkomutanlığında, vatan
toprağımızın düşman �şgal�nden kurtuluşunu, m�llet�m�z�n bağımsızlığını
müjdeleyen ve şanlı tar�h�m�z�n altın halkalarından b�r� olan 30 Ağustos Zafer
Bayramı'nın 98. yıldönümü, tüm yurtta olduğu g�b� �lçem�zde de törenle
kutlandı.



Val�l�ğ�m�z öncülüğünde başlatılan ve dezavantajlı çocuklarımızı
hedef alan ÖNEM (Özel Nedenler�n Engeller�yle Mücadele) Projes�n�n
İlçe Toplantısı gerçekleşt�.
Proje Çalışma Takv�m� doğrultusunda Şube Müdürümüz Sayın Ozan
BAŞ tarafından, İlçe Okul Kurullarına yönel�k düzenlenen toplantıda,
Projen�n tanıtımı sağlandı faal�yetler ve �şley�ş hakkında b�lg�
ver�ld�. Zoom üzer�nden tek oturumda gerçekleşen toplantıya, İlçe
Proje Kurulu �le 174 katılımcıdan oluşan okul proje kurulları katılım
sağladı.

ÖNEM PROJESİ TANITIM VE
BİLGİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

ÖNEM PROJESİ 
ETKİNLİKLERİMİZ 

Müdürlüğümüze bağlı Ömer Seyfett�n Ortaokulumuzda ÖNEM projes�
kapsamında "Kültürümüz Öneml�" faal�yet� adı altında Geleneksel Türk
oyunlarından Mangala Eğ�t�m� ve Mangala Etk�nl�ğ� İlçe M�ll� Eğ�t�m
Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT'�n katılımlarıyla gerçekleşt�. İlçe
M�ll� Eğ�t�m Müdürümüzün de etk�nl�ğe katılması öğrenc� ve
öğretmenler�m�z tarafından sev�nçle karşılandı.

Önem projes�, "Doğa B�z�m İç�n Öneml�" faal�yet� kapsamında
Müdürlüğümüz koord�nasyonunda düzenlenen söyley�ş�de Türk�ye İzc�l�k
Federasyonu Başkanı Sayın Hasan D�nçer Subaşı Konuğumuz oldu.
İlçe Arge ek�b�nden Öğretmen�m�z Sayın Merve Yağcı �le Gölcük B�l�m
Sanat Merkez� Müdürü Sayın Osman Altun moderatörlüğünde
gerçekleşen çevr�m�ç� etk�nl�ğe öğretmen ve �darec�ler�m�z yoğun İlg�
gösterd�.
Söyley�ş�de İzc�l�k'�n anlam ve önem�, �zc� l�der� olmak �ç�n neler
yapılması gerekt�ğ�, dezavantajlı öğrenc�ler�n �zc� faal�yetler�ne
katılımlarının koşul ve faydaları g�b� konular ele alındı.

"TEKNO ÇOCUK DOĞAYA YOLCULUK" PROJEMİZLE 
TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI DESTEK

PROGRAMINA BAŞVURUMUZU TAMAMLADIK

Tüb�tak 4004 (2020-2021) Doğa Eğ�t�m� ve B�l�m Okulları Destek Programına Marmara Ün�vers�tes�, İstanbul
Gel�ş�m Ün�vers�tes�, K�l�s 7 Aralık Ün�vers�tes�, Erz�ncan B�nal� Yıldırım Ün�vers�tes� ve Erc�yes Ün�vers�tes�
�şb�rl�ğ�nde yaptığımız projeyle başvurumuzu tamamladık. Proje Yazım ve başvuru aşamasında b�zler�
destekleyen, başta; Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT ve Beled�ye Başkanımız Sayın Al� Yıldırım Sezer �le
emeğ� geçen, tüm �darec� ve öğretmenler�m�z �le kurumlarımıza teşekkürler�m�z� sunarız.
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ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT
MEZARI BAŞINDA ANILDI

24 Kasım Öğretmenler Günü sebeb�yle Şeh�t
Öğretmen Erg�n KOMUT dualarla mezarı başında
anıldı. Şeh�t öğretmen Merhum Erg�n KOMUT'un kab�r
z�yaret�ne Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT,
Şube Müdürmüz Sayın Abdülhal�k KÖSE �le İl M�ll�
Eğ�t�m Müdür Yardımcımları katılım sağladı.

GÖLCÜK'TE 
ERASMUSDAYS

Erasmusdays etk�nl�kler� kapsamında �lçem�zde
hazırlanan v�deoları �zlemek �ç�n aşağıdak� l�nklere
tıklayınız.

https://www.youtube.com/watch?v=2FsAO7WmB2A&t=69s

https://www.youtube.com/watch?v=NUKFpc71hDU&t=22s

https://www.youtube.com/watch?v=bl1OPtfTSx8&t=31s

https://www.youtube.com/watch?v=7M0UIcAmPt8

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ ERASMUS+ MESLEKİ EĞİTİM 
ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ KAPSAMINDA 

OKULLARIMIZIN ÜSTÜN BAŞARISI

2020 yılı tekl�f çağrısı dönem� Erasmus+ Meslek� Eğ�t�m Öğrenc� ve
Personel Hareketl�l�ğ� faal�yet� (KA102 ve KA116) kapsamında sunulan
proje tekl�fler�n�n değerlend�rme sürec� tamamlanmıştır. 

Müdürlüğümüze bağlı Gölcük Fen L�ses� Erasmus+ KA2/Okul Eğ�t�m�
Stratej�k Ortaklık, ÖZ-DE-BİR Özel Eğ�t�m Uygulama Okulu 1. Kademe
Erasmus+ KA2/Okul Eğ�t�m� Stratej�k Ortaklık, Gölcük Çakabey Anadolu
L�ses� Erasmus+ KA2/Okul

Eğ�t�m� Stratej�k Ortaklık, Farab� Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� Erasmus+ KA1 / Meslek� Eğ�t�m B�reysel
Hareketl�l�k, Gölcük Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� Erasmus Akred�tasyon türler�nde başarılı g�r�ş�mler�yle
gerçekleşt�r�lecek olan projelere �mza atmışlardır. 

Emeğ� geçen başta okul müdürler�, proje koord�natörler� ve tüm öğretmenler�m�z� tebr�k eder, başarılarının
devamını d�ler�z.
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GÖLCÜK FEN LİSESİ
ERASMUS PROJELERİ

ÖZDEBİR ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULUMUZ AB
ERASMUS PROJELERİNE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR 

Son on yıl �çer�s�nde 5 tane AB Erasmus projes�n� hayata geç�ren okulumuz,
geçen yıl kabul ed�len ve halen yürütmekte olduğu İNTEGRATE IT �s�ml�
Erasmus KA229 projes�n�n yanına, b�r yen�s�n� daha ekled�. 
2020 yılında başlayıp 2 yıl sürecek olan ECO-EDUCATİON �s�ml� yen� Erasmus
KA229 projes�, özel eğ�t�m öğrenc� ve vel�ler�n�n çevre duyarlılığını ve atık
ürünler�n yen�den dönüşümü üzer�ne toplumsal b�l�nc�n� gel�şt�rmey�
amaçlamaktadır. 
Avrupa b�rl�ğ� tarafından h�be almaya hak kazanan projen�n ortakları arasında
Romanya , Portek�z, İtalya, Yunan�stan ve Polonya bulunmaktadır.

AB PROJELERİNDE 
ÇAKABEY ANADOLU LİSESİNİN BAŞARISI

Müdürlüğümüze bağlı ÇAKABEY ANADOLU LİSESİNİN Erasmus KA229
projes� "LET'S IMAGINE A VILLAGE FOR EVERYBODY / HERKES İÇİN BİR
KÖY HAYAL EDELİM" Projes� h�be desteğ� almaya hak kazanmıştır.
 Gölcük Çakabey Anadolu L�ses� Avrupa'ya açılıyor. Erasmus KA229
projes� kapsamında okulumuz Yunan�stan, İtalya, Kuzey Makedonya,
Romanya ve G�resun / Türk�ye ortaklığında gerçekleşen "HERKES İÇİN
BİR KÖY HAYAL EDELİM" �s�ml� projes� �ç�n onay almıştır. Emeğ� geçen
tüm �darec� ve öğretmenler�m�z� tebr�k eder, başarılarının devamını
d�ler�z.

FARABİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ERASMUS'TA

Farab� Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses�'n�n Ulusal ajans tarafından onaylanan
“Ger�atr� Bakım Stajı” başlıklı projes�yle 6 akış şekl�nde Portek�z/ Braga ve Hollanda/
Hu�zen ülkeler�nde öğrenc�ler�m�z 3 hafta süre �le staj yapma fırsatını sağlayacaktır.
 Projeyle Ger�atr�k hastaların bakımı konusunda Avrupa’dak� uygulamaları �nceleyecek
onlardak� tekn�k, yöntem ve stratej�ler� kend� okulumuza ve ülkem�ze aktaracağız.
48.186,00 EUR bütçe �le kabul gören projem�z toplam 18 öğrenc�m�ze staj �mkanı
sunacaktır. 
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Stratej�k Ortaklık türünde olan "Promot�ng Steam Career" projes�nde toplam 5 ülke
bulunmaktadır. Macar�stan koord�natörlüğünde Kuzey Makedonya, L�tvanya,
Bulgar�stan ve Türk�ye’n�n ortaklığıyla gerçekleşt�r�len, öğrenc� merkezl� b�r proje
olup, öğrenc�ler�n geleceğ�n kapsamlı sektörü olarak görülen STEM alanında çeş�tl�
faal�yetler düzenleyerek b�l�nç kazanmaları amaçlanmaktadır. Proje üres�nce
bel�rlenen tar�hlerde ortak ülkelere kısa sürel� yurt dışı z�yaretler� yapılacaktır.

2021 Erasmus Akred�tasyon Ana Eylem 1 / B�reyler�n Öğrenme Hareketl�l�ğ� kapsamında gerçekleşt�r�lecek
"B�reyler�n Öğrenme Hareketl�l�ğ�" projes�nde öğrenc�ler�m�z anlaşma �mzalana kurumu kısa sürel� (7 gün) 2
ayrı z�yaret gerçekleşt�rerek Avrupa’dak� akranlarına hazırladıkları konu üzer�nde sunum yapacak ve �let�ş�m
kurarak oradak� eğ�t�m faal�yetler�n� gözlemleyeceklerd�r. Faal�yetlerden �lk� Kasım 2021 ‘de d�ğer� de sonrak�
dönemde planlanan zamanda gerçekleşecekt�r. Her b�r z�yarete 1 öğretmen eşl�ğ�nde 6 öğrenc� katılacaktır.

2021 Erasmus Akred�tasyon Ana Eylem 1 / B�reyler�n Öğrenme Hareketl�l�ğ� kapsamında gerçekleşt�r�lecek
projede okulumuzdan İng�l�zce mülakat �le seç�len 2 öğrenc�m�z, Kocael� İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü Erasmus
Akred�tasyon Yönet�m Kurulu �le yapacağımız anlaşma gereğ�nce, burada görecekler� derslere denkl�k
sağlanması koşuluyla 2022 2. Dönem�n� Avrupa’da kend� eğ�t�mler�ne denk gelen b�r kurumda alacaklardır. 



eSAFETY LABEL 
(İNTERNET GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI) EĞİTİMLERİ

eSafety Label, öğret�m ve öğren�m deney�m�n�n b�r parçası olarak
çevr�m�ç� teknoloj�ye güvenl� er�ş�m �ç�n güvenl� ve zeng�nleşt�r�c� b�r
ortam sağlamayı amaçlayan, okullar �ç�n Avrupa çapında b�r
akred�tasyon ve destek h�zmet�d�r.
Müdürlüğümüzün uluslararasıllaşma stratej�s�nden b�r� olan
okullarımızın �nternet güvenl�ğ�n�n uluslarası kal�te standartlarına
ulaştırılması amacıyla başlatılan "e Safety Et�ket� Olmayan Okulumuz
Kalmasın" saferberl�ğ� kapsamında "eSafety Label B�lg�lend�rme
Toplantısı" düzenlend�.

Müdürlüğümüz İlçe Arge Ek�b� öncülüğünde düzenlenen ve Bakanlığımız Yeğ�tek
Genel Müdürlüğü koord�natörler� tarafından ver�len eğ�t�m, Müdürlüğümüz Özel
Büro/İlçe Arge Proje sorumlusu Sayın Merve YAĞCI moderatörlüğünde,
öğretmenler�m�z�n özver�l� ve coşkulu katılımıyla uzaktan eğ�t�mle gerçekleşt�.
Tüm okullarımıza e Safety Label kazandırana kadar omuz omuza sürdürülecek
çalışmalara destek veren �darec�ler�m�ze, mesa� saatler� dışında katılım sağlayan
öğretmenler�m�ze özver�l� ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eder�z.

GÖLCÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
eTwinning PROJELERİ YAYGINLAŞTIRMA PLATFORMU

İlçem�zde yürütülen eTw�nn�ng projeler� �ç�n yapılan yaygınlaştırma etk�nl�kler�
kapsamında oluşturulan Padlet� görmek �ç�n tıklayın.

GÖLCÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
 OKUL ÖNCESİ ZÜMRE 23 NİSAN ÇALIŞMALARI

İlçem�zde Okul Önces� Zümre öğretmenler� tarafından 23 N�san Ulusal
Egemenl�k ve Çocuk Bayramı etk�nl�kler� kapsamında oluşturulan Padlet�
görmek �ç�n tıklayın.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
SENEBAŞI MÜDÜRLER TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Gölcük KSO Dumlupınar Ortaokulu Toplantı Salonunda Okul
Önces�, İlkokul ve Ortaokul Müdürler�ne yönel�k Senebaşı
Müdürler Toplantısı gerçekleşt�.
Müdürümüz Sayın Cafer� Tayyar MERT'�n başkanlığında
düzenlenen toplantıya Şube müdürler�m�z Sayın Abdülhal�k
KÖSE, Sayın Ozan BAŞ ve Sayın Vedat SEVER �le Okul Önces�,
İlkokul ve Ortaokul Müdürler� katılım sağladı.

Sosyal mesafen�n korunduğu toplantıda, Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların 2020-2021 Eğ�t�m Öğret�m
Yılı hazırlık durumları, Öğretmen ve Personel�n norm ve �z�nler�n�n değerlend�r�lmes�, Yatırım ve Onarımlar,
İSG çalışmaları, Projeler, Değ�şen mevzuat, MEB V�zyon Çalışmaları, Destekleme Yet�şt�rme Kursları, Sur�yel�
Öğrenc�ler ve P�ktes Projes�, C�mer başvuruları, E-okul �ş ve �şlemler�, Resm� yazışmalar, Elektron�k ortamda
gönder�len formların eks�ks�z doldurulması, Rehberl�k faal�yetler� g�b� gündem maddeler� ele alındı.
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https://padlet.com/sematopcu81/gtxio3psfpnn
https://padlet.com/sematopcu81/gtxio3psfpnn


İsv�çre Büyükelç�l�ğ� H�be Programı kapsamında yapılan çağrı �ç�n
Müdürlüğümüze bağlı AKV Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� 10. Sınıf
26 Kız Öğrenc� �le 5 Okul Önces� Öğretmen�n�n hedef alan ve
Vantrolog kukla üret�m� �le eğ�t�mde Vantrolog Kukla Kullanımı �le
Çocuk hakları eğ�t�m�n� konu alan “KUKLAM YANIMDA HAKLARIM
OYUNDA” proje tekl�f� hazırlandı. 

Müdürlüğümüz adına; okul önces�nde
teknoloj�n�n doğaya entegrasyonunu konu
alan “TEKNO ÇOCUK DOĞAYA YOLCULUK“
TÜBİTAK 4004 Proje başvurusu yapıldı.

KUKLAM YANIMDA HAKLARIM OYUNDA

TÜBİTAK PROJELERİ

5-12. sınıf �lk ve ortaöğret�m öğrenc�ler�n�n b�l�msel çalışmalar gerçekleşt�rme konusunda teşv�k
ed�lerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla b�l�msel süreç becer�ler�n�n kazandırılmasına katkı
sağlanması; öğrenc�ler üzer�ndek� yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım çalışması
�çer�s�nde proje hazırlama konusunda yen� ortam ve olanakların sağlanması amacı güden TÜBİTAK
4006 B�l�m Fuarları Destekleme Programı 8. dönem�nde �lçem�zden "Kocael� Sanay� Odası
Dumlupınar Ortaokulu", "Ulaşlı Nur� Bermek Ortaokulu", "Yaşama Sev�nc� Özel Eğ�t�m Uygulama
Okulu 3. Kademe", "Ömer Seyfett�n Ortaokulu", "Anadolu Kalkınma Vakfı Meslek� ve Tekn�k Anadolu
L�ses�", "Eyüp Sultan İmam Hat�p Ortaokulu", "Değ�rmendere Atatürk Ortaokulu", "ÖZ-DE-BİR Özel
Eğ�t�m Uygulama Okulu 2. Kademe" B�l�m Fuarları desteklend�. Fuar etk�nl�kler� farklı okullarda 21
Mayıs-30 Aralık 2021 tar�hler� arasında gerçekleşmekted�r. 
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Müdürlüğümüz �le Gölcük Rehberl�k ve Araştırma Merkez�
öncülüğünde, Gölcük Beled�yes�'n�n destekler�yle oluşturulan
"Çocuk Düşler�" k�tabı yayınlandı.

Bu k�tap kend�ler�ne sunulan kel�me havuzundak� kel�meler�
kullanarak res�m yapan ve h�kayeleşt�ren çocuklarımızın
b�rb�r�nden değerl� res�m ve kompoz�syonları �le
oluşturulmuştur. 

Bu anlamlı projey� hayata geç�ren ve uygulayan değerl�
öğretmen ve �darec�ler�m�z başta olmak üzere çok değerl�
çalışmalarını b�zlerle paylaşan sevg�l� çocuklarımız �le Projeye
katkı sağlayan herkese çok teşekkür ed�yor, başarılı
çalışmalarının devamını d�l�yoruz.

Çocuklarımızın özgün çalışmalarıyla meydana gelen" ÇOCUK
DÜŞLERİ" aşağıdak� l�nkte sunulmuştur.

https://www.golcuk.bel.tr/yay�n/6/0/1/cocuk-dusler�--2020?
fbcl�d=IwAR1TS49dAM2zYeVflXEmcIbPDXZD4pWxtF817U29oZ
DX6RYh_UXX9DUQ4_8

ÇOCUK DÜŞLERİ E-KİTABI OKUYUCUSUYLA BULUŞTU
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https://www.golcuk.bel.tr/yayin/6/0/1/cocuk-dusleri--2020?fbclid=IwAR1TS49dAM2zYeVflXEmcIbPDXZD4pWxtF817U29oZDX6RYh_UXX9DUQ4_8


Ot�zm Spectrum Bozukluğunda Problem Davranışların Yönet�m� Eğ�t�m�
Özel Eğ�t�mde Etk�l� Öğret�m Uygulamaları Ve Sınıf Yönet�m� Eğ�t�m�
D�kkat Eks�kl�ğ� Ve H�perakt�v�te Bozukluğu Eğ�t�m�
Eğ�tsel Değerlend�rme Ve BEP Hazırlama Eğ�t�m�
Özel Gereks�n�ml� Çocuklarda C�nsel Eğ�t�m Eğ�t�m�
Kadına Yönel�k Ş�ddet Eğ�t�m�
Öğrenmey� Öğrenme Eğ�t�m�
Ps�koloj�k Sağlamlık Eğ�t�m�
Terapot�k Kartlar Eğ�t�m�
Bağımlılık Okul İç� Çalışmalar Eğ�t�m�
Çocuk Ve Ergenlerde Ekran Yönet�m� Eğ�t�m�
Çevr�m�ç� Kar�yer Günler� Eğ�t�m
Stresle Baş Etme Tekn�kler� Eğ�t�m�
Okul Çağı Sorunlarına S�stemat�k Yaklaşım Eğ�t�m�
Çocuk İhmal Ve İst�smarı Eğ�t�m�
Kısa Sürel� Çözüm Odaklı Terap� Eğ�t�m�
Çocuk Ver Ergenlerde B�l�şsel Davranışsal Terap� Eğ�t�m�

Rehberl�k ve araştırma merkez� �k� temel alanda/bölümde h�zmet sunmaktadır. Bu bölümler rehberl�k ve
ps�koloj�k danışma h�zmetler� bölümü ve özel eğ�t�m h�zmetler� bölümüdür.

Rehberl�k Araştırma Merkez�m�zce Yıl İçer�s�nde Yapılan Bazı Çalışmalar Şunlardır:

GÖLCÜK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ ÇALIŞMALARIMIZ
 Gölcük Rehberl�k ve Araştırma Merkez� (RAM);
Rehberl�k ve ps�koloj�k danışma h�zmetler�n�n etk�n
ve ver�ml� b�r şek�lde yürütülmes� �ç�n gerekl� her
türlü çalışmalarla b�rl�kte, görev alanı kapsamındak�
özel eğ�t�m gerekt�ren b�reylere yönel�k eğ�tsel
değerlend�rme ve tanılama h�zmetler�n� yürütmek
amacıyla kurulan b�r eğ�t�m kurumudur. 

 MEB Özel Eğ�t�m Rehberl�k ve Danışma H�zmetler�
Genel Müdürlüğünün 01.10.2007 tar�h ve 4661 sayılı
Makam onayı �le açılan Gölcük RAM’ın görev alanı; (1)
Gölcük, (2) Baş�skele ve (3) Karamürsel �lçeler�n�
kapsayan eğ�t�m bölges�d�r.
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B�l�m Kahramanları Derneğ�nce Düzenlenen Ulusal F�rst Lego League
Robot yarışmasında okul takımımız “Robo Gob�” çok kısıtlı b�r zamanda ve
kısıtlı �mkanlarla hazırlandığı yarışmada bölgede “Yükselen Yıldızlar
ödülünü almıştır.

Gölcük B�l�m ve Sanat Merkez� tarafından 2021 Yunus Emre ve Türkçe
Yılı çalışmaları kapsamında Türk�ye Genel� B�l�m ve sanat Merkez�
öğrenc�ler arası “Yunus Emre Temalı İng�l�zce D�j�tal H�kaye Yarışması”
düzenlenm�şt�r. 29.06.2021 tar�h�nde Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k
H�zmetler� Genel Müdürlüğü Özel Yetenekl�ler�n Gel�şt�r�lmes� Da�re
Başkanı Ramazan BARIN’ ve İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü Cafer� Tayyar
MERT’�n Katılımlarıyla katılımıyla çevr�m �ç� ortamda ödül programı
düzenlenm�şt�r.

GÖLCÜK BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ÇALIŞMALARIMIZ

ULUSAL FİRST LEGO LEAGUE
YARIŞMASI YÜKSELEN YILDIZLAR

DERECEMİZ

YUNUS EMRE TEMALI İNGİLİZCE DİJİTAL HİKAYE YARIŞMAMIZ
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Gölcük B�l�m ve Sanat Merkez� 2020-2021 Eğ�t�m
Öğret�m yılında 4 adet e-Tw�nn�ng projes�
uygulamalarını gerçekleşt�rd�k. 

eTw�nn�ng PROJELERİMİZ

SULAR SELLER GİBİ SINIFÇA

WE OBSERVE LABEL OF FOOD

EVİMİZDEKİ DOĞA

Tw�n-B�z

Öğrenc�ler�n b�r d�l�n  oluşum süreçler�n�
yaparak yaşayarak öğrenmeler�n� sağlamaya
yönel�k etk�nl�klere yer ver�lm�şt�r.
Öğrenc�ler�n d�l oyunları aracılığıyla kend�
ortak d�ller�n� oluşturmaları ve uzaktan eğ�t�m
sürec�nde öğrenc�ler arasındak� sosyal
etk�leş�m�n artırılması amaçlanmıştır.

B�r� Azerbaycan olmak üzere 11 okul ve
45 öğrenc�n�n katıldığı projede e-
Tw�nn�ng projeler�n�n yaygınlaştırılması
ve web 2.0 araçlarının yaygın
kullanılması amaçlanmıştır. 

Gölcük'te farklı branşlarda görev yapan
öğretmenler �le gıda farkındalığı ve sağlıklı
beslenmen�n önem� �le �lg�l� hazırlanan projede
akt�f yaşamın faydaları, bes�n �çer�kler�,
bes�nlerdek� e-kodlar konuları ele alınmıştır.

B�l�m ve Sanat Merkezler�nde görev alan  on fen b�lg�s� öğretmen� �le
gerçekleşt�r�len projede doğa farkındalığının artırılması ve evde b�r doğa
köşes� oluşturularak canlıların ve ekos�stemler�n yakından tanınması
amaçlanmıştır. Endem�k canlılar, Türk�ye ekos�stem�n özell�kler�, canlı dokular
vb. pek çok konuya proje �çer�s�nde yer ver�lm�şt�r. 

54



Pandem� sürec�nde vel� ve öğrenc�ler�m�z�n okuldan uzak kaldığı dönemde alanında uzman
akadem�syenler ve konuklarımızla  youtube kanalımız üzer�nden canlı yayınlanan çevr�m�ç� söyleş�
programları düzenled�k. Programlar kapsamında Doç. Dr. Ceyhun Konak �le  " Güncel Sanat
Söyleş�ler�", Doç. Dr. Mar�lena Z. Leana Taşçılar �le " Üstün Zekalı Çocukların Ps�koloj�s�", Dr. Öğr.
Üyes� Türker Erol �le "Doğru Çalgı Çalışma Tekn�kler�", Öğr. Gör. Dr. Serkan Gürkan �le "Yabancı D�l
Eğ�t�m�nde Yen� Yaklaşımlar", Öğr. Gör. Dr. Nez�h Varol �le "Çocuk Hakları, Çocukluk ve Ergenl�k
Gel�ş�m�", Öğr. Savaş Özen �le "Çocuklar �ç�n Felsefe Eğ�t�m�" konuları üzer�nde konuştuk.
Programlarımızı www.youtube.com/golcukb�lsem kanalımızdan �zleyeb�l�rs�n�z. 

ÇEVRİM İÇİ SÖYLEŞİ PROGRAMLARIMIZ
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http://www.youtube.com/golcukbilsem


1000 KİTAPLI KÜTÜPHANEMİZ KURULDU 

Özel Eğ�t�m Rehberl�k Genel
Müdürlüğümüzce B�l�m ve Sanat
Merkezler�ne yapılan 1000 k�taplık
kütüphane kurumumuza da
gönder�lm�ş ve kurulumu
sağlanmıştır.

ÖĞRETMENLERE ÖZEL ÖDÜLLÜ BİLGİ YARIŞMAMIZ

Gölcük İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü �le koord�nel� olarak �lçem�zde görev
yapan öğretmenlere yönel�k olarak Youtube kanalımız üzer�nden canlı
yayında ödüllü b�lg� yarışması düzenlenm�şt�r.
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SİPERLİKLİ MASKE ÜRETİMİMİZ

Pandem�n�n �lk günler�nde kurumumuzda üç boyutlu yazıcılarla s�perl�kl� maske üret�lm�şt�r.

RESİM YARIŞMASI TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİMİZ

Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k H�zmetler� Genel Müdürlüğü
Koord�nes�nde Kars Fahrett�n Kırzıoğlu B�l�m ve
Sanat Merkez� tarafından B�l�m ve Sanat Merkez�
Öğrenc�ler� arasında düzenlenen “Ben�m Ay Köyüm”
adlı res�m seçk�s�nde Öğrenc�m�z Öykü Ç�ftç� İlkokul
kategor�s�nde Türk�ye 1. Olmuştur. 
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PATENT VE FAYDALI MODEL ÇALIŞMALARIMIZ

Patent ve Faydalı model tasarım çalışmaları kapsamında
h�zmet� �ç� eğ�t�me alınan öğretmenler�m�z tarafından
Güneş Enerj� s�stem� üzer�ne Faydalı Model tasarımı
yapılmış ve Türk Patent ve Marka Kurumuna tesc�l �ç�n
başvuru yapılmıştır. Ayrıca 34 adet tasarım tesc�l�nde
bulunulmuş bunun 12 aded� tasarım tesc�l� almıştır.

CUMHURİYET’İN 97. YILI KUTLAMAMIZ

Cumhur�yet�n 97. yılı anasına hazırladığımız
v�deomuzda müz�k öğretmen�m�z ve müz�k
alanı öğrenc�ler�m�z «Memleket�m» şarkısını
seslend�rd�. Gölcük’ün farklı mekanlarında
çek�m� yapılan v�deomuz Özel Eğ�t�m ve
Rehberl�k H�zmetler� Genel Müdürlüğü
tarafından da beğen� görerek sosyal medya
hesaplarında paylaşılmıştır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMAMIZ

Öğretmenler günü anısına hazırlanan ve kurum
öğrenc� ve öğretmenler�m�z�n yer aldığı v�deomuzda
Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k H�zmetler� Genel müdürümüz
Mehmet Nez�r GÜL’de yer almış ve v�deomuz sosyal
medya ortamlarında büyük beğen� toplamıştır. 
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TEKNOFEST PROJEMİZ

Gölcük B�l�m ve Sanat Merkez� olarak "İnsanlık Yararına Teknoloj�-Afet"
kategor�s�nde "Çek�c� Çocuklar" takımımızın hazırladığı  "Tekno-metal
Çek�c�" �s�ml� projem�zle TEKNOFEST başvurumuzu yaptık.

TÜBİTAK PROJELERİMİZ

Gölcük B�l�m ve Sanat Merkez� tarafından hazırlanan,
yürütücülüğünü fen b�l�mler� öğretmen� Zeynep Akça'nın yaptığı
"KOCAELİ'DE ENERJİ HASADI" �s�ml� proje, TÜBİTAK 4004 Doğa
ve B�l�m Okulları Destek Programı kapsamında desteklenmeye
değer görülmüştür. Sakarya Ün�vers�tes�, Gebze Tekn�k
Ün�vers�tes�, Kocael� Büyükşeh�r Beled�yes�, Gölcük Beled�yes�,
Gebze Beled�yes�, İSU ve  İZAYDAŞ tarafından desteklenen proje
yen�leneb�l�r ve alternat�f enerj� kaynakları hakkındak�
farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.  Hedef k�tles� Kocael�'de
öğren�m gören 7. sınıf öğrenc�ler� olan projeye başvurular 1
Temmuzda başlamış olup proje etk�nl�kler� 6-10 Eylül 2021
tar�hler� arasında gerçekleşt�r�lecekt�r. 

MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ

Gölcük B�l�m ve Sanat Merkez� olarak "Meslek� Eğ�t�mde 1000 Okul
Projes�" kapsamında Baş�skele Karşıyaka TÜPRAŞ Meslek� ve Tekn�k
Anadolu L�ses�, Karamürsel Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses�,
Baş�skele Sel�m Yürekten Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� ve
Baş�skele Bahçec�k Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� öğretmenler�ne
F�kr� Mülk�yet ve Sına� Haklar Eğ�t�m� ver�lm�şt�r. 
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DONANMA İLKOKULU

Okul önces� dönemde çocukların çocukların
doğa �le �ç �çe olmaları, ger� dönüşümle
b�rl�kte doğaya faydalı olmaları ,hayal
güçler�n� gel�şt�rerek daha nasıl faydalı
olacaklarını düşünmeler�, doğada farklı
�mkanlarla bey�n fırtınası yaparak yen�
yerler keşfetme aynı zamanda çevre b�l�nc�
oluşturmak ve ger� dönüşüm �le �lg�l�
farkındalık yaratmak �ç�n proje
oluşturulmuştur. EKO-OKUL kapsamında... 

Doğanın ve yaşamın ayrılmaz b�r parçası olan matemat�ğ� tüm öğrenc�ler�m�ze sevd�rmek temel
hedef�m�zd�r. Öğrenc�ler�m�z�n b�r kısmı matemat�ğe tutku �le bağlıyken büyük b�r kısmı da matemat�ğ�
korkulu b�r rüya, aşılamayan b�r engel olarak görmekted�r. Matemat�ğ�n b�r engel veya korku değ�l,
hayatımızın ayrılmaz b�r parçası olduğunu öğrenc�ler�m�ze göstermek esas hedef�m�zd�r.
Matemat�ğ�n sadece soyut sayılardan �baret olmadığını, m�mar� yapılardan, yemek malzemeler�n�n ölçüsüne,
traf�k kurallarından müz�ğe, alışver�şten, telefon tuşlarına, kullandığımız b�lg�sayara kadar hayatımızın �ç�nde
olduğunu projem�zle öğrenc�ler�m�ze göstereceğ�z.
Her şey hayal kurmak �le başlar, Çalışmakla gerçeğe dönüşür aynı matemat�k g�b�.
B�zler bu projem�zle öğrenc�ler�m�ze önce hayaller�ndek� matemat�ğe sonra hayattak� matemat�ğe
ulaştırmayı hedefl�yoruz.  

HAYALİMDEN HAYATIMA
MATEMATİK

Yaşadığımız zamanın teknoloj� odaklı olması
çocukların doğa �le olan etk�leş�mler�n�
azaltmaktadır. Bu proje �le çocukların a�leler�,
öğretmen� ve arkadaşları �le beraber doğadak�
değ�ş�m� keşfetmeler�ne olanak sağlayacağız. Doğa
�le dost olmalarına ve doğa �le bütünleşmeler�ne
�mkan tanıyacağız.

Proje öğret�m yılı boyunca devam edecek. Çocuklar,
doğayı anlatan eserler�n� yılın farklı zamanlarında
serg�leyecekler. Mayıs ayında okulumuz çocuk �şç�l�ğ�
serg�s�ne ev sah�pl�ğ� yapacak. Serg�ye çalışmalarını
gönderen tüm ortaklara şeref mektubu ver�lecekt�r.

NATURE IN MY ART
SANATIMDA DOĞA 

DOĞA SESLERİ VE
RENKLERİ

Proje �le çocuklar somut olmayan
kültürel m�rasımız Anadolu Masallarını
tanıyacak, bu masalları a�leler� �le
paylaşarak kültürel m�rasın aktarımında
büyük rol oynayacaklardır. Projem�z �le
kend� kültürümüze a�t masalları ve
değerler�m�z� kuşaktan kuşağa
aktarmanın keyf�n� çıkaracağız. Anadolu
Masalları öğrenc�ler�m�z�n bugününe ışık
tutarak gelecekler�n� aydınlatacaktır.

GELECEĞİN MASALCILARIKULLAN ATMA DÖNÜŞTÜR
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DONANMA İLKOKULU

DISTANT FRIENDS-HABITS AND TRADITIONS 
(UZAK ARKADAŞLAR - ALIŞKANLIKLAR VE GELENEKLER)

Bu projen�n gel�şt�r�lmes�, öğretmenler�n ve çocukların �ht�yaçlarına, d�ğer ülkelere
özgü gelenek ve görenekler� b�lmeler�ne, yen� meslek� zorluklarla yüzleşmeler�ne,
çalışma tarzlarını modern�ze etmeler�ne, rut�n� �şten çıkarmalarına yanıt olarak
gelmekted�r...

Bu proje süres�nce sınıftan, yardımıyla
sınıftak� akt�v�teler� gerçekleşt�receğ�m�z b�r
oyuncak ayı seçeceğ�z ve her katılımcı
akt�v�telerden fotoğraflar koyacak. Proje
süres�nce her öğretmen fotoğraf çekecek ve
deney�mler�n� paylaşacak ve okulları, bölge
hakkında b�lg� alışver�ş�nde bulunacaklar.

TEDY BEAR SEYAHAT

CODEWEEK 360 °

CodeWeek, programlama ve d�j�tal okuryazarlığı
herkese yaklaştıracak şek�lde eğlend�rmek ve bunlarla
�lg�lenmek amacına sah�p b�r g�r�ş�md�r. Bu projede bu
haftayı 360 ° kamera �le okulu çekmek ve v�deoyu şu
şek�lde �şlemek �ç�n kullanmak �st�yoruz.

EN DEĞERLİ MİRASIMI 
''ATASÖZLERİMİ'' ÖĞRENİYORUM

Atalarımızın deney�mler�nden ve
tecrübeler�nden faydalanmak üzere
yola çıktığımız bu projede ; her b�r�
ayrı b�r ders n�tel�ğ�nde olan
‘’Atasözler�m�z’’ konu ed�n�lm�şt�r.
Çünkü Atasözler� b�zler� �y�ye, güzele,
doğruya sevk eder. Geçm�şte
yaşanılan kötü olayların
tekrarlanmaması amacı �le söylenen
bu özlü sözler, öğrenc�ler�m�z�n
hayatına ışık tutacak, Onların
yaşantılarında daha doğru kararlar
vermeler�n� amaçladık.
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GONCAGÜLLER ANAOKULU

UÇURTMALARIMIZI
 GÖKYÜZÜ İLE BULUŞTURDUK

BAHÇEMİZE SEBZELERİMİZİ EKTİK
BAKIMLARINI YAPTIK
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Okul A�le B�rl�ğ� ve Öğretmenler� olarak �ht�yaç
sah�b� öğrenc�lere sürekl� burs sağlanmıştır.

 “Ab� Kardeş Kaynaşması” Projes� kapsamında
Gölcük İHO’ ya örnek öğrenc�ler�m�zle meslek
rehberl�ğ� noktasında katkı sunulmuştur.

“Sabah Namazını B�rl�kte Kılalım” Projes�
uygulanmış , her hafta b�r mahalledek�
öğrenc� ve vel�ler�m�z cam� cemaat� �le b�rl�kte
namaz ve ardından çorba sohbet� ve �kramı �le
okulumuzun tanıtımı yapılmıştır.
       

“Tab�atı Sev�yorum b�s�klet�m� Sürüyorum”
Projes� 2019-2020 Eğ�t�m Öğret�m Yılı 1.
Dönem�nde uygulanmış Pandem� neden�yle
sonuçlandırılamamıştır.

“Okulumu Yeş�llend�r�yorum Hob� Bahçem�
�şl�yorum” Projes� 2019-2020 Eğ�t�m Öğret�m
Yılı 1. Dönem�nde uygulanmış Pandem�
neden�yle sonuçlandırılamamıştır.

“Mal�’ye Su Kuyusu Projes�” ne İHH aracılığı �le
Gölcük’ tek� 6 İmam- Hat�p Okulu �le ortak
katılım sağlanmış ve 2000 k�ş�ye �çme suyu
projes� gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Okulda yıl boyunca “Okul Akadem�k Başarı Kom�syonu”  tarafından
yürütülen “Akadem�k Başar Projes�” uygulanmıştır. Koçluk s�stem� �le
öğrenc�ler�n destek kursları, deneme sınavları tak�p ed�lerek
başarılarının arttırılması sağlanmıştır. “Okuyanla Projes�” okulumuz
Edeb�yat ve Tar�h öğretmenler� tarafından 90 gönüllü öğrenc� �le
yürütülmüştür.

 

ADNAN MENDERES 

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Her gün öğle namazı ardından okulumuz mesc�d�nde “Had�s, Fıkıh ,  Adab-ı Muaşeret Sohbetler�” yapılarak
öğrenc�ler�m�z�n b�l�nç düzeyler� en üst sev�yeye get�rme çalışmaları yapılmıştır. 

Ayrıca “Husus� olarak 10 gönüllü öğretmen �le b�rl�kte sürekl� beşer gönüllü öğrenc� �le �lg�len�lerek okul dışı
zamanlarda sosyal, kültürel etk�nl�k ve k�tap kr�t�ğ� çalışmaları gerçekleşt�r�lm�şt�r.

 “Okuyorum Projes�” kapsamında2020-2021 Eğ�t�m Öğret�m Yılı �t�bar�yle oluşturulan gruplarla k�tap okuma
faal�yetler� başlatılmış olup süreç devam etmekted�r.

63



18 Mart Çanakkale Zafer� kutlamaları kapsamında “Fotoğraf
Serg�s�” düzenlend�.

“Mehmet Ak�f Ersoy’u Anma” Etk�nl�kler� kapsamında Gölcük
İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından yapılan çevr�m�ç� b�lg�
yarışmasına katılım sağlandı. Okulumuz öğrenc�s� Muhammed
Den�z 2.l�k, Zehra Eslem C�han 6.lık, Mustafa Em�n Taşdan
12.l�k dereceler� aldı.

Canlı derslere katılımda problem yaşayan öğrenc�ler�m�zden
tesp�t ed�lenlere MEB ve d�ğer kuruluşlar tarafından dağıtılan
tabletlere ek olarak �nternet bağlantısı olmayan
öğrenc�ler�m�ze gerekl� yardım yapıldı.

Res�m Öğretmenler�m�zce “Sanal Res�m Serg�s�” düzenlend�.

Vel� ve öğrenc�ler�m�ze daha etk�n ulaşmak �ç�n okulumuza a�t
“Youtube” kanalı açılarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
“Kov�d-19, Bağımlılıkla Mücadele, Akran Zorbalığı, S�ber Suçlar
vb… konulardak� duyuru ve kamu spotları öğrenc� ve
vel�ler�m�z�n �st�fades�ne sunuldu.

Öğretmenler�m�z�n h�zmet �ç� çevr�m�ç� sem�ner ve kurslara
katılması �ç�n teşv�k ed�c� çalışmalar ve b�lg�lend�rmeler
yapıldı.

2020-2021 Öğret�m Yılı başından �t�baren öğretmen ve
öğrenc�ler�m�z�n EBA platformunu en akt�f b�r şek�lde
kullanması sağlanarak, l�se düzey�nde;
KULLANIM SÜRESİ (SAAT) : L�seler arasında 1. , tüm okullar
arasında 2.
ORTALAMA KULLANIM SÜRESİ (DAKİKA) : L�seler arasında
1. , tüm okullar arasında 3.
KULLANICI BAŞINA ORTALAMA KULLANIM SÜRESİ : Tüm
okullar arasında 1. Olunmuştur. 

ÖNEM Projes� kapsamında dezavantajlı
öğrenc�ler�m�z rehberl�k serv�s�m�zce
tesp�t ed�lerek, pandem� şartlarının altında
vel�lerle görüşmeler yapıldı. Bu
öğrenc�ler�m�ze yönel�k çalışmalar yapıldı.

Dezavantajlı öğrenc�ler�m�z ve d�ğer
öğrenc�ler�m�zden madd� sıkıntısı olanlar
tesp�t ed�lerek Ramazan Ayında yardım
kol�ler� vel� ve öğrenc�y� renc�de etmemek
koşuluyla tesl�m ed�ld�.

ÖNEM Projes� kapsamında olan
dezavantajlı öğrenc�ler�m�ze zekâ oyunları
hed�ye ed�ld�.

GÖLCÜK FATİH SULTAN MEHMET 

ANADOLU LİSESİ

 Geçt�ğ�m�z yıl(2019-2020) okul olarak aldığımız “Beyaz Bayrak ve Sıfır Atık Belgeler�ne” ek olarak bu yılda
“Okulum Tem�z Belges�” �le güvenl� okul olma yolunda öneml� b�r adım attık.

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı tarafından “İstanbul’un Feth�n�n 568. Yılı münasebet�yle ülke genel�nde düzenlenen
“Çevr�m�ç� B�lg� Yarışmasında”  okulumuz öğrenc�s� Mustafa Em�n Taşdan; 

Gölcük İlçes�nde 1.
Kocael� İl�nde 5.
Türk�ye genel�nde �se 151. Olmuştur.

ÖNEM PROJESİ

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
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HALIDERE İLKOKULU

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
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Okulumuz 3/B sınıf öğretmen� B�nnur Duman ve
öğrenc�ler�n�n yürüttüğü 'HAYALİMDEN HAYATIMA
MATEMATİK' eTw�nn�ng projes� �le öğrenc�ler�m�z
matemat�ğ� eğlencel� etk�nl�klerle öğren�yorlar.
Matemat�ğ� öğrenc�lere sevd�rmek ve matemat�ğ�n sadece
soyut sayılardan �baret olmadığını gösterme amacıyla
matemat�ğ�n, mutfakta, m�mar�de, res�mde, müz�kte,
alışver�şte ve daha pek çok şek�lde hayatımızda olduğu
çeş�tl� etk�nl�klerle kavratıldı. Ger� dönüşüm malzemeler�
�le şeh�r ve köprü tasarımı, kes�rl� bardaklarla müz�k,
notalarla toplama, notan sanatı �le s�metr�, kodlama �le
geometr�k şek�ller�n ç�z�m�, d�j�tal oyunlar g�b� b�rçok
etk�nl�kle matemat�ğ�n hayatımızın b�r parçası olduğu fark
ed�ld�. Proje boyunca b�rçok web2.0 aracı �le çalışma
fırsatı bulan öğrenc�ler�m�z d�j�tal yeterl�l�kler�n� de
gel�şt�rme fırsatı buldular.

Okulumuz 3-B sınıfı öğretmen� B�nnur Duman ve 3-B sınıfı öğrenc�ler�
ortak oldukları 17 ülke �le beraber yürüttükler� kültür sanat temalı ‘POWER
OF ART’ eTw�nn�ng projes� �le yaratıcılık ve hayal güçler�n� kullanarak
farklı sanat etk�nl�kler�ne �mza attılar. Portre ç�z�m�, s�luet çalışması,
geleneksel el sanatları, ger� dönüşümden müz�k aletler�, müzogram, ünlü
ressamların eserler� �le tanışma, sanal müze gez�ler�, t�yatro �zleme, orf ve
r�tm etk�nl�ğ�, d�j�tal sanat etk�nl�kler�, d�j�tal oyunlar g�b� etk�nl�klerle
projeye devam ett�ler. Proje boyunca b�rçok web2.0 aracı �le çalışma
fırsatı bulan öğrenc�ler�m�z d�j�tal yeterl�l�kler�n� de gel�şt�rme fırsatı
buldular.

Okulumuz 3-B sınıfı öğretmen� B�nnur Duman ve 3-B
sınıfı öğrenc�ler�n ortak olduğu 17 ülke tarafından
yürütülen ‘ASTROKIDS’ eTw�nn�ng projes� öğrenc�ler�n
astronom� konusunda farkındalığını arttırmak, merak
ve �lg�ler�n� pek�şt�rerek alan hakkında b�lg� düzeyler�n�
arttırmalarını sağlamayı hedeflenmekted�r. Projem�zde
öğrenc�ler�m�z b�rçok web 2.0 aracı �le çalışarak
faal�yetlere katkı sağladılar. Artırılmış gerçekl�k
uygulamalarından merge küp �le Güneş S�stem�n�, sky
w�ev uygulaması �le takım yıldızlarını, b�sküv� �le Ay'ın
Evreler�n� tanıdılar. Ger� dönüşüm malzemeler�n�
kullanarak astronot kıyafet�, galaks� şapkası, roket ve
astro duvar süsü tasarımı, tasarladılar. 

KOCAELİ GÖLCÜK PİYALEPAŞA İLKOKULU

ASTROKIDS

POWER OF ART

HAYALİMDEN HAYATIMA
MATEMATİK 
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Okulumuz 3/B sınıf öğretmen� B�nnur Duman ve öğrenc�ler�n�n yürüttüğü
'5TAŞ FİNANSAL OKUR YAZARLIK projes� �le öğrenc�ler�m�z f�nansal
okuryazarlık ve sosyal g�r�ş�mc�l�k b�lg� ve becer�ler�n� akt�f öğrenme
yöntemler�n� kullanarak kazanmışlardır. Yıl boyunca 5 farklı temada
etk�nl�kler yapan öğrenc�ler, sosyal ve f�nansal okuryazarlığın ne
olduğunu ve nasıl uygulanacağını deney�mlem�ş, haklar ve
sorumlulukları, neden/nasıl soruları eksen�nde �l�şk�lend�rm�ş, tasarruf
yapma ve harcama b�l�nc� konusunda nasıl organ�ze edecekler�n�n
yollarını aramış, farklı etk�nl�klerle, kend�n� ve başkalarını tanıyarak,
sorumlu vatandaşlık b�l�nc� oluşturmuş, sürdürüleb�l�r kalkınma hedefler�
konusunda b�lg� sah�b� olmuşlardır.

Okulumuz 3/B sınıf öğretmen� B�nnur Duman ve öğrenc�ler�n�n yürüttüğü
'BENİM MESLEĞİM' eTw�nn�ng projes� �le öğrenc�ler�m�z meslekler� eğlencel�
etk�nl�klerle tanıyorlar. Öğrenc�ler�m�zde meslek b�l�nc� oluşturmak ve �lerde
seçeceğ� mesleğe alt yapı oluşturmak, �lg� ve yetenekler�n� keşfetmes�n�
sağlayarak doğru meslek seç�m� yapmasını kolaylaştırmak amacıyla b�rçok
etk�nl�k yapılmıştır. Geçm�şte var olan, gelecekte önü açık olacağı düşünülen
meslekler tanıtılarak öğrenc�ler�m�z�n farkındalığı arttırılmıştır. Meslek
şapkaları, meslek kuklaları, ger� dönüşümden meslek aletler�, resfebe �le
meslekler, meslekler sözlüğü g�b� etk�nl�kler öğrenc�ler tarafından mutlulukla
yapılmıştır. Öğrenc�ler�m�z proje boyunca b�rçok web2.0 aracı �le çalışarak
d�j�tal yeterl�l�kler�n� de gel�şt�rm�şt�r.

Okulumuz 4/D sınıfı öğretmen� Ayl�n Nur Sargın �le 4/C sınıfı öğretmen� El�f
Yılmazsoy ve öğrenc�ler�n�n ortak olduğu konusu değerler�m�z olan
‘DEĞERLERİMLE VARIM’ projes�nde öğrenc�ler�m�z değerlere farklı b�r bakış açısı
kazandırarak günümüze yen�den uyarladılar. Empat�, sorumluluk, hoşgörü,
kanaatkarlık, yardımseverl�k, sorumluluk, saygı ve sevg� değerler�nden hareketle
öğrenc�ler�m�z�n m�ll� manev� ve evrensel değerler� hayata geç�rmeler�n�
sağlayarak toplumsal dayanışma ve bütünleşmeye katkı sağlandı. Değerler�
anlatmak değ�l yaparak yaşayarak duygularla vermek amaçlandı. Bu doğrultuda
her değerle �lg�l� b�rçok ürün ortaya çıkarıldı. Ortak ürünler olarak akrost�ş ş��r,
takv�m, proje �sm� mandala boyaması, masal anlatma etk�nl�kler� yaptılar. Web2.0
araçlarıyla destekled�ğ�m�z �şb�rl�kç�, proje tabanlı, eğ�t�c� ve key�fl� etk�nl�kler
planlayarak akt�f ve �ş b�rl�kl� öğrenme sağlayarak öğrenc� merkezl� etk�nl�kler
yapıldı.
İnsan� becer�ler� gel�şt�rmen�n yanı sıra toplumsal olarak farkındalık oluşturacak
ana değerlerle �lg�l� çalışmalar; Atatürk’e, bayrağımıza, şeh�tler�m�ze saygı,
engell�lere empat� duyma, maske takarak toplumsal sorumluluk alma, sabırla b�r
b�tk�, sebze yet�şt�rme, sevg�yle b�r f�dan d�k�p büyütme, Yunus Emre �le
hoşgörüyü anlama, masal anlatımları ve drama çalışmalarıyla kanaatkarlığı
pek�şt�rme, sokak hayvanlarını, kuşları besleyerek yardımlaşma etk�nl�kler�
değerler�n hayata entegrasyonu hususunda c�dd� katkılar sağladı. Projem�z
boyunca öğrenc�ler�m�z teknoloj�y� hayata katmayı öğrend�ler. Yaptığımız
çalışmalarda öğrenc�ler�m�z�n kazanımları yaparak yaşayarak gerçekleşt�rd�ler.

KOCAELİ GÖLCÜK PİYALEPAŞA İLKOKULU

BENİM MESLEĞİM 

5TAŞ FİNANSAL OKUR YAZARLIK PROJESİ 

DEĞERLERİMLE VARIM
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İHSANİYE ANADOLU LİSESİ

Polonya, Fransa ve Türk�ye'den 5 okulun katılımıyla gerçekleştr�len
projem�z�n d�l� İng�l�zced�r. Öğrenc�ler b�r yandan farklı ülkelerden
akranlarıyla öğretmenler� aracılığıyla �let�len mektuplar sayes�nde
�let�ş�m kurarken b�r yandan da sağlıklı beslenme, farklı kültürlerdek�
beslenme alışkanlıkları g�b� konular �le �lg�l� b�lg� sah�b� olmaktadırlar.
Gülden Akar ve Naz�me Güröz tarafından yürütülmekted�r.

 Hayale B�r Adım projes� Den�z Şafak tarafından yürütülmekted�r.

"HAYALE BİR ADIM"

“WE ARE WHAT WE EAT, SO MAYBE WE CAN EAT
ACROSS COUNTRIES?”
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İHSANİYE ANADOLU LİSESİ

LİSE GENÇ TEMA EKİBİ

TOHUM TOPU PROJESİ

Doğayı korumak, doğa sevg�s�n� yaymak ve
yaşatmak �ç�n okulumuzca "Tohum Topu"
projes�n� başlatıldı. Doğaya pek çok ger�
dönüşümde bulunuldu. Doğa sevg�s�n�
m�n�klere aşılamak �ç�n 21-26 Mart Orman
Haftası kapsamında Ş�r�nköy Anaokulu z�yaret
ed�ld�, ağaç d�k�m� gerçekleşt�r�ld�. G�al
Coğrafya Kulübü ve L�se Genç Tema ek�b�
tarafından yürütülen bu projem�z Kıymet
Ç�çek'�n rehberl�ğ�nde gerçekleşt�r�ld�.

Pandem�de doğayı unutmamak ve doğa sevg�s�n� aşılama amaçlı ev ortamlarında ger� dönüşüm ürünler� yapıldı.
Yaptığımız ger� dönüşüm ürünler� Gölcük Beled�yes�'n�n düzenlem�ş olduğu "7'den 70'e Pandem�de El Sanatları
Ger� Dönüşüm F�k�rler�" yarışmasına gönder�ld�. G�al Coğrafya Kulübü ve L�se Genç Tema ek�b� tarafından
yürütülen bu projem�zde  okulca plaket ve sert�f�kalar alındı. 

GERİ DÖNÜŞÜM ÜRÜNLERİMİZ

159 üye �le L�se Genç Tema ek�b� kuruldu.

MAVİ DÜŞÜN

Doğanın  önem� ve doğa sevg�s�n� aşılamak amacıyla
MEB'�n düzenlem�ş olduğu "MAVİ DÜŞÜN" çevr�m�ç�
b�lg� yarışmasına katıldık ve okulumuz öğrenc�ler�nden
Furkan Yıldız Türk�ye genel�nde 6.lık elde ett�. Sorulara
toplam 133,871 san�yede 19 doğru cevap vererek
Gölcük �lçes�nde 1. , Kocael� �l�nde 1. , Türk�ye genel�nde
6. oldu.
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GÖLCÜK ROTTERDAM İLKOKULU 

Okulumuz 3-E sınıfı vel�ler� �le b�rl�kte aynı k�tabı okuduk. Zoom
üzer�nden gerçekleşt�r�len toplantı �le herkes k�tap ve �çer�ğ�
hakkındak� görüşler�n� paylaştı. K�tabın �çer�ğ�, b�zler�n ebeveyn
olarak yaptıklarımız ve yapab�lecekler�m�z �rdelend�.

VELİ İLE BİRLİKTE KİTAP OKUMA

ÖNEM PROJESİ KAPSAMINDA
DÜZENLEDİĞİMİZ GEZİMİZ
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ŞİRİNKÖY ANAOKULU

 Aralık 2020'de başlayıp Mayıs 2021 de sona eren Ceb�mdek� Kel�meler
projem�z �le okul önces� öğrenc�ler�m�z�n kel�me dağarcıklarına katkı
sağlayarak �let�ş�m ve anlama anlatma becer�ler�n�,Türkçe’y� doğru ve
güzel konuşmaları,okul önces� dönemde görsel okuma farkındalığı ve
başta d�l gel�ş�m olmak üzere tüm alanlarda gel�ş�mler�n� de
desteklemey� amaçladık.Aylık etk�nl�kler�n yanı sıra etk�leş�ml� okuma
uygulamaları,yaratıcı yazarlık çalışmaları,kel�me öğrenmeye yönel�k
somut materyaller�n tasarımı, web2 araçları �le oyunlar,çevr�m�ç�
öğrenc� buluşmalarnı �çermekted�r.Proje ek�b�m�zde ülkem�z�n 3 farklı
�l�ndek� okullardan 10 ortağımız yer almaktadır. 
Projem�z Aralık 2020'de başlayıp Mayıs 2021 de sona erm�şt�r. Proje
planı etk�nl�kler� devam eden pandem� sürec�nde de uzaktan eğ�t�me
elver�şl� b�r şek�lde uygulanab�lecek şek�lde düzenlenm�şt�r. Aylık
düzenlenen etk�nl�kler�m�z�n kısaca b�lg�s� aşağıda yer almaktadır.

CEBİMDEKİ KELİMELER

Ben�m F�kr�m Ben�m Oyuncağım projes� okul önces� dönem de
öğrenc�ler�m�ze çeş�tl� materyaller kullanarak kend� oyuncaklarını
tasarlamalarını yaratıcılıklarını gel�şt�rmeler�n�, oynayarak ve eğlenerek
öğrenme fırsatı ver�rken soyut kavramları somut b�r şek�lde
kavramalarını a�leler� �le kal�tel� vak�t geç�r�rken kalıcı öğrenmeler
sağlayan b�r projed�r.Proje ek�b�m�zde ülkem�z�n �k� şehr�nden 6 farklı
okuldan 9 farklı ortağımız yer almaktadır. Projem�zde pandem� neden�yle
tüm öğrenc�lere ulaşılab�lmes� amaçlı,tasarlanan kavram oyuncaklarının
v�deoya çek�lerek tüm öğrenc�lere �zlet�lmes� �le projeye katılan tüm
öğrenc�ler tarafından görülmes� sağlanmıştır. Projede Öğrenc�ler�n
v�deolu anlatımları �le özgüven gel�ş�m�n�, �şb�rl�ğ�n�, kend�n� �fade
edeb�lmey�, �let�ş�m� güçlend�rmek kalıcı B�l�şsel,Sosyal,Motor ve D�l
becer�ler�n kazandırılması hedeflenm�şt�r.
Projem�z Aralık 2020'de başlayıp Mayıs 2021 de sona erm�şt�r.

BENİM FİKRİM BENİM OYUNCAĞIM

MY RHYTHM MY WORLD

Okul önces� öğretmenler� olarak, çocuklarımızın gel�ş�m� �ç�n
başlattığımız 3-6 yaş arası öğrenc�ler�m�ze yönel�k “Ben�m
R�t�m Ben�m Dünyam” eTw�nn�ng projes�, “çocukların
kend�ler�n�, �nsanları, doğayı tanıma ve yorumlamalarını
sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. müz�k, r�t�m ve dans".
Ben�m Dünyam R�t�m Projes�, Türk�ye'de 2020 - 2021 eğ�t�m
öğret�m yılı 10, yurt dışında dört okul önces� öğretmen�n�n
katılımıyla uygulanmıştır. Bu proje �le yaklaşık 140 çocuğa
doğrudan ulaşılmıştır. Pandem� neden�yle bazı okullarımız
bel�rl� dönemlerde uzaktan eğ�t�me devam ett�. Çocuklarımız
müz�ğ� ve dansı çok sevd�kler� �ç�n vel�ler�n�n de desteğ�yle
(a�le katılımıyla) projem�z rev�ze ed�lerek onl�ne derslerde
devam etm�şt�r.
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1010 HATİM ETKİNLİĞİ PROGRAMI: Gölcük M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü ve Gölcük Müftülüğü’ nün
organ�zasyonunda hat�m etk�nl�ğ� gerçekleşt�r�lm�şt�r.

E-Tw�nn�ng projeler� yürütülmüştür.
Erasmus projeler� �ç�n gerekl� başvurular yapılmıştır.

• 2017-2018 eğ�t�m öğret�m yılında Arakan’a 6 ev yapımı
ve 1 su kuyusunu yaptırdı.

• 2017-2018 eğ�t�m öğret�m yılında Yemen’e 14b�n TL
değer�nde nakd� yardım yaptı.

• 2017-2018 eğ�t�m öğret�m yılında F�l�st�n’e 10B�n700tl
değer�nde �laç yardımı yaptı.

• 2018-2019 eğ�t�m öğret�m yılında Pak�stan’ın Pencap
Bölges�’nde 28 katarakt amel�yatı yaptırdı.

• 2018-2019 eğ�t�m öğret�m yılında Somal�’ye 840 adet
Kuran-ı Ker�m yardımı yaptı.

• 2018-2019 eğ�t�m öğret�m yılında Konya Kıllar Köyü
İlkokuluna k�tap yardımı yaptı.

GÖLCÜK MECİT KAVAN İMAM HATİP
ORTAOKULU

2020-2021 Eğ�t�m Öğret�m
Yılında D�n Öğret�m� Genel
Müdürlüğü Tarafından Hedef
2021 Okulları Kapsamına alındı.

HEDEF 2021 PROJE OKULU OLDUK

MESLEKİ ALAN FAALİYETLERİ

YARDIM FAALİYETLERİMİZ
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D�n Öğret�m� Genel Müdürlüğümüzün Düzenled�ğ�
OKU_YORUM Projes�ne tüm okul katıldık. Öğretmen ve
öğrenc�ler�m�zden takımlar oluşturduk her takım 20 günde
b�r k�tap b�t�rd�. Takımlar onl�ne toplantılar �le k�tapları
tartıştı, yorumladı, çıkarımlarda bulundu ve f�k�rler�n�
sundu.

GÖLCÜK MECİT KAVAN İMAM HATİP
ORTAOKULU

OKU-YORUM PROJESİ: 70 TAKIM - 700 KİTAP

2018-2019 Eğ�t�m Öğret�m yılında Gölcük’te düzenlenen ortaokullar arası �lçe futsal turnuvası yıldızlar
kategor�s�nde �lçe b�r�nc�s� olduk.

İlçe güreş turnuvasında 95 k�loda �lçe b�r�nc�s� olduk.

İlçe tekvando yıldız kızlar yarışmasında 45 kg da �lçe �k�nc�s� olduk.

Ayrıca;
Robot�k kodlama sınıfımız olmamasına rağmen Robot�k kodlama yarışmasında �l üçüncüsü olarak okulumuza 3D
yazıcı kazandırdık. Y�ne robot�k kodlama dalında Avrupa B�rl�ğ� İkl�m ve Çevre konulu Proje paydaşı olarak
okulumuza h�be 8000 Euro'luk robot�k set kazandırdık. 

Kocael� B�lsem’�n Matemat�k ol�mp�yatlarında �l �k�nc�l�ğ� ve üçüncülüğü kazandık.

73



Projem�z Türk�ye, Portek�z ve L�tvanya ülkeler�nden 4 öğretmen
ve 64 öğrenc�n�n katılımı �le b�rl�kte yürütülen uluslararası b�r
projed�r.2020-2021 Eğ�t�m Öğret�m yılı Eylül ayında projeye
başlayıp Haz�ran ayında projem�z� tamamladık.
Bu projen�n amacı farklı ülkelerdek� öğrenc�ler�n b�rb�rler�yle
etk�leş�m kurmalarını ve �let�ş�m kurmak �ç�n İng�l�zce d�l�n�
kullanarak arkadaş ed�nmeler�n� sağlamaktır. Ayrıca etk�nl�kler�n
müfredata entegre ed�lerek öğrenc�ler�n; anlayışlarını
gen�şleterek, d�j�tal okuryazarlıklarını arttırarak, İng�l�zce
kullanarak gerçek hayatta ve anlamlı ortamda kültürel
deney�mler�n� paylaşmaları ve b�rb�rler�yle �şb�rl�ğ� yapmak �ç�n
fırsat bulmaları amaçlandı. Bu doğrultuda öğrenc�ler farklı web
2.0 araçlarını kullanarak sözel ve yazısal olarak kend�ler�n� �fade
ett�ler. İşb�rl�ğ� �çer�s�nde takım çalışmaları yaparak etk�leş�mler�n�
arttırdılar. Proje sonunda öğrenc�ler 21. yüzyıl becer�ler�n�
gel�şt�rerek gerçek hayatta ve anlamlı ortamda kullanma fırsatı
buldular.

GÖLCÜK  ORTAOKULU 

9 Türk okullu Gölcük mentörlük projes�d�r. Günümüz dünyasında b�r
çok ürün paketlenm�ş halde satılmaktadır ve tüket�lmekted�r. Bu
ürünler� alıp kullanırken genelde üzer�nde yazan açıklamalara d�kkat
etmey�z. Bu projem�zde öğrenc�ler�m�z �le gıdalarda yer alan et�ketler�
okumayı , bunların anlamını , bu ürünler�n fazla tüket�ld�ğ�nde b�zler� ne
g�b� tehl�keler�n bekled�ğ�n� farkına varılarak b�l�nçl� tüket�m, sağlıklı
beslenme, f�z�ksel hareketler üzer�ne b�l�nç kazanmayı amaçlıyoruz.
Özell�kle  pandem�de, kısıtlamalarla, onl�ne derslerle harekets�z kalan
öğrenc�ler�m�z�n d�kkatler�n� çekmek �ç�n İstekl� öğrenc�ler�m�zle
kend�n� tanıtma �le başlayıp logo, poster ,broşürle devam ett�k. her ay 1
konuyu �rdeled�k. Şeker, Yağlar, Kodlar ve Sağlıklı beslenme
başlıklarıyla devam ett�k. Akrost�ş ş��r�m�z f�nal; takv�m, moza�kler,
kel�me bulutları, serg�m�z �şb�rl�kç� ürünler�m�zd�r. Proje çevr�m�ç�
olarak yürütülmüştür. Öğrenc�ler�m�z avatarmaker, chatterp�x, canva,
ment�, qu�zz�z, jamboard, j�gsaw planet g�b� araçlarla tanışmışlardır.

SHARING AND GROWING UP TOGETHER

W.O.L.F  ( WE OBSERVE LABEL OF FOOD) 
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WEB 2.0 ARAÇLARI İNGİLİZCE ÖĞRETİYOR 
( WEB 2.0 TOOLS TEACH ENGLISH )

9 Türk 1 İspanya ortaklı projem�z uzaktan eğ�t�m dönem�nde öğrenc�ler�m�z�n
eğ�t�m ve öğret�mde akt�f olmalarını sağlamak amacıyla web 2.0 araçları
sayes�nde İng�l�zce öğrenmeler�ne yardımcı olmayı hedefleyen b�r projed�r.
Web 2.0 araçları öğrenc�lere öğret�lerek çeş�tl� öğrenme etk�nl�kler� sayes�nde
müfredat kel�me kazanımlarını öğrenc�ler�m�ze öğretmey� hedeflemektey�z.
Bu sayede öğrenc�ler�m�z�n uzaktan eğ�t�m dönem�nde akt�f rol alarak kal�tel�
öğrenme gerçekleşt�reb�leceklerd�r.

https://live.etwinning.net/projects/project/228321
https://live.etwinning.net/projects/project/228321
https://live.etwinning.net/projects/project/228321


GÖLCÜK  ORTAOKULU 

Okul önces� dönemdek� çocukların babalarıyla d�yaloglarını güçlend�rmeler� ve sosyal
paylaşımlarını artırmaları, erken yaşta kurdukları a�le bağları köprüsünde daha güvenle
�lerlemeler� sağlıklı gel�ş�mler� �ç�n çok öneml�d�r. A�leler, özell�kle babalar, yoğun �ş
temposu neden�yle çocuklarıyla daha kısıtlı vak�t geç�r�yor. Araştırmalar ayrıca babasıyla
daha fazla vak�t geç�ren çocukların daha zek� olduğunu vurguluyor. Bundan yola çıkarak bu
projede babaları eğ�t�m sürec�ne dah�l etmey� hedefl�yoruz.

BÜTÜN DÜNYAM BABAM

HAYATA GÜVEN VE DİKKATLE BAK 

Çağımızın en büyük sorunlarından b�r� olan ekran bağımlılığı b�rçok sorunu da beraber�nde
get�rd�. Bu nedenle çocukların ekran bağımlılıklarını azaltarak çağın gerekt�rd�ğ� düzeyde
teknoloj�y� kullanmaları ve 21.yy becer�ler�n�n desteklenmes� gerek�r. 
Projem�zde çocukların en öneml� �ht�yaçları eğlencel� ve b�r öğrenme aracı olan oyun
kullanılarak öğrenc�ler�n d�kkat ve algı, odaklanma, duygusal rahatlama, kend�n� �fade etme,
akran �şb�rl�ğ� ve öğret�m� �le onların �nce ve kaba motor gel�ş�mler� �le a�le destek
çalışmaları yapılacaktır. 

EVDEKİ ÖĞRETMENİM 

Eğ�t�m�n sadece okulda olmadığını evde de öğrenme sürec�n�n gerçekleşt�ğ�
b�l�nmekted�r. Öğrenc� okulda rehber �ht�yacını öğretmenden tamamlarken evde de b�r
rehbere �ht�yaç duymaktadır. Bu proje bu �ht�yacı sağlıklı b�r b�ç�mde g�dermek �ç�n
çevre koşullarını da göz önüne alarak vel�ler� eğ�t�m sürec�ne dah�l etme, b�l�nçlend�rme
ve farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Okuma �steğ� daha çok en sevd�ğ�m�z k�ş�ler� model alarak öğren�l�r. Her zaman rol
model olan k�ş�ler okumayı sevmede yönlend�r�c� olur. Bunların başında a�le daha
sonra öğretmen gel�r. Projeyle a�leler� çocuklarıyla aynı sırada k�tap okumaya
davet edeceğ�z. Önce sev�yeye uygun olarak seç�lecek k�tabı a�le fertler�
okuyacak, daha sonra a�ledek�ler okuduğu k�tabını çocuğa anlatacak. Daha
sonrada çocuklarımız okudukları k�tabı a�leler�ne anlatacaklardır.

AİLEMİN KİTAPLIĞI 
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Çocuklarımız �ç�n k�tap okumanın en zor kısmı, okuduğu k�tabı anlatmaktır. B�r
de Böyle D�nle projes� �le farklı anlatma şek�ller�m�z sayes�nde çocuklarımız �ç�n
bu sürec� key�fl� hale get�receğ�m�ze �nanıyoruz. Murat Dülgar kuruculuğunda 1
Letonya ve 8 Türk ortakla yürütülmekted�r.

BİR DE BÖYLE DİNLE

https://live.etwinning.net/projects/project/228321
https://live.etwinning.net/projects/project/228321
https://live.etwinning.net/projects/project/228321
https://live.etwinning.net/projects/project/228321


 
Dünya sadece b�r tık uzakta... Dünyayı ne kadar �y� tanıyoruz? Bu proje
öğrenc�ler�m�z�n Dünya'yı b�rçok yönden tanımalarına yardımcı olacaktır. Cov�d-19
salgını sırasında uzaktan eğ�t�m�n gerçekleşt�ğ� bu dönemde öğrenc�ler�m�z
dünyayı �nternet üzer�nden araştıracak ve böylece �nternet� faydalı b�r şek�lde
kullanacaklar. Dünyada karşılaşılan sorunları da görecek ve bu sorunların
çözümünde hep�m�z�n sorumlulukları olduğunu anlayacaklar. Ayşe Y�rm�beş
kuruculuğunda aynı okuldan Merve Gönüllü, 1 Romanya,1 Tunus ve 9 Türk ortakla
yürütülmekted�r.

Yaratıcı drama hayatın provasıdır.Okulönces� ve �lkokul çağında öğrenc�ler
en �y� oynayarak öğren�rler,özgüven kazanır ve sosyalleş�rler.Bu proje �şte
tam da bunu amaçlamaktadır.Yaratıcı drama oyunları öğrenen
öğrenc�ler�m�z,evler�nde kardeşler� ve a�le b�reyler�yle,sosyal mesafeye
d�kkat ederek bahçeler�nde arkadaşlarıyla bu oyunları oynayarak
yaygınlaştıracak.Hatta bu oyunların farklı vers�yonlarını ve �stenen konuya
uygun yen� oyunları üreterek yaratıcılıklarını da gel�şt�receklerd�r. Ayrıca
uzaktan eğ�t�m�n yaşandığı şu son zamanlarda ps�koloj�k olarak da
rahatlayacaklardır. B�lg�sayarda oynadıkları �nternet oyunlarından
uzaklaşacak ,akranlarıyla oynama fırsatı bulacaklar.Hayd� en güzel öğrenme
ortamını onlara ,kend� çevreler�nde oynayarak oluşturmalarına yardım
edel�m.Ayşe Y�rm�beş kuruculuğunda Serp�l Alagöz,Murat  Dülgar  �le okulda
,Türk�ye'n�n çeş�tl� �ller�nden yaratıcı drama öğretmenler�yle
yürütülmekted�r..

HİSAREYN  İLKOKULU

BİR TIK UZAKTA DÜNYA
(THE WORLD IS JUST A CLICK AWAY)

YARATICI DRAMA İLE OYNA VE ÖĞREN
(PLAY AND LEARN WITH CREATIVE DRAMA)

1.Sınıf öğrenc�ler�yle eğlencel� okuma yazma akt�v�teler� yapmayı, proje tabanlı eğ�t�m�n
temeller�n� atmak, düzeyler�ne uygun web 2.0 araçlarını tanıtarak okuma yazma sürec�ne
entegre etmek amacıyla pandem� sürec�nde eğ�t�mde zorunlu hale gelen uzaktan eğ�t�m
çalışmaları yapmaktır. Okulumuzda Ayşe Y�rm�beş tarafından 1 Azer�, 9 Türk ortakla
yürütülen b�r projed�r.

WE READ FUN
(EĞLENCELİ OKUYORUZ)

HER ŞEYİ BİLEN ARKADAŞIM

Öğrenc�lere kalıcı k�tap okuma alışkanlığı kazandırmak. Kel�me dağarcığımız kadar
düşüneb�lme yeteneğ�ne sah�b�z. Daha �y� düşüneb�lmen�n en kest�rme ve en �deal yolu
k�tap okumaktır. Geleceğ�m�z olan çocuklarımızı eğ�tmek ,k�tapla ve okuma alışkanlığı �le
olur. Günümüzde b�lg�sayar, tablet, telev�zyon k�tap okumanın önünde engel
oluşturmaktadır. Çocuklar boş vak�tler�n� değerlend�r�rken etraflarında tablet yada
telev�zyon yer�ne k�tapları bulundurmalı ve k�tapları dost, arkadaş g�b� görmeler�
sağlanmalıdır. K�tapları sevd�recek akt�v�teler yaparak önce a�leler sonra b�z öğretmenler
olarak çocuklara örnek olmalı k�tapları arkadaş g�b� görüp yaşam boyu yanlarında
bulundurmaları sağlanmalıdır. H�sareyn İlkokulu'nda Ayşe YİRMİBEŞ tarafından yürütülen
10 Türk ortaklı projed�r.
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Projedek� tüm öğretmenler Okul Önces� Öğretmen�d�r.Okul önces� dönemdek�
çocuklar somut dönemde oldukları �ç�n soyut kavramları anlamakta güçlük
çekerler ya da öğrenmeler kalıcı olmaz. Bu proje �le b�rl�kte çocuklar kend�
ürett�kler� kavram oyuncaklarını arkadaşlarına tanıtarak, onlarla oynayarak hem
eğlenerek öğrenecekler hem de kalıcı öğrenmeler yaşadılar. Ayrıca oyuncaklarını
tasarlarken ebeveynler� �le b�rl�kte kal�tel� vak�t geç�rm�ş olup hazırladıkları her
ürün onlarda güzel b�r anı bıraktılar.

Geleceğ�m�z�n emanetç�ler� olan çocuklarda çevreye ve
çevre sorunlarına karşı duyarlılık oluşturuldu ,yaşanab�l�r
b�r Dünya �ç�n öğrenc�ler�m�z�n sorumluluk almalarını
desteklend�. Ger� dönüşümün önem� konusunda
çocuklara b�l�nç kazandırıldı ve proje yaygınlaştırma
çalışmalarıyla topluma örnek olmalarını sağlandı.
Öğrenc�ler�m�ze akt�f olarak projede yer alarak gerçek
hayat deney�mler� kazandırıldı. İşb�rl�kç� ve ortak
çalışmalar oluşturuldu. Web2 Araçlarını kullanıldı doğa ve
çevre konusunda �nterakt�f etk�nl�kler yapıldı.

GELECEK ELLERİMDE

DÜZAĞAÇ ANAOKULU

BENİM FİKRİM BENİM OYUNCAĞIM 

10 k�ş�l�k b�r projed�r. Projedek� Tüm öğretmenler Okul Önces�
Öğretmen�d�r. İlet�ş�m de kel�meler öneml� b�r yere sah�pt�r. K�ş�n�n
sah�p olduğu kel�me haz�nes� onun anlama ve anlatma becer�s�n�
etk�lemekted�r. Bu proje �le çocuğun kel�me dağarcığının
gel�şt�r�lmes�, �let�ş�m becer�ler�n�n güçlend�r�ld�, Türkçey� doğru ve
güzel konuşması sağlandı. Farklı kel�meler� kullanarak duygularını
özgün yollarla �fade ett�ler ve yaratıcılık dünyasına yelken açtılar.
Okul önces� çağı çocuklarının tüm gel�ş�m alanlarında,
kel�melerden yola çıkarak �lerley�p ve okul önces� amaç ve
kazanımlarına ulaşıldı.

CEBİMDEKİ KELİMELER PROJESİ

MY RHYTHM MY WORLD 
(BENİM RİTMİM BENİM DÜNYAM)

Orf çalışmalarıyla çocukların müz�k, r�t�m ve dans yoluyla kend�ler�n�
keşfetmeler�ne olanak sağlandı. Yaratıcı ve neşel� b�r ortamda müz�ksel
gel�ş�mler�ne katkı sağlandı. Aynı zamanda çocuklara müz�k ve dansla
�lg�l� çeş�tl� deney�mler kazandırıldı. Etk�nl�klerde çocuklar yaparak
yaşayarak kend�ler�n� gel�şt�rd�ler. R�t�m hayatın b�r parçası, projem�z
çocuklara kend� r�t�mler�n� bulmada yol göster�c� oldu.
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Eko-Okullar Programı okul önces� �le �lk ve ortaokullarda çevre b�l�nc�,
çevre yönet�m� ve sürdürüleb�l�r kalkınma eğ�t�m� vermek �ç�n
uygulanandı. Katılımcı yaklaşımıyla okullardak� öğrenc�ler hem
çevresel konularda b�lg� ed�n�rler, hem de a�leler�n�, yerel yönet�mler�
ve s�v�l toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda b�l�nçlend�rmede
etk�n rol aldılar. Düzağaç Anaokulu �k� yıllık Eko okullar yolculuğunda
tüm gerekl�l�kler� sağlayıp etk�nl�kler� yaparak Eko Okul olmaya hak
kazanmış ve yeş�l bayrak ödülünün sah�b� olmuştur.

EKO OKULLAR PROJESİ

DÜZAĞAÇ ANAOKULU

Düzağaç Anaokulu Erasmus K210 Tekno
Çocuk Avrupa B�rl�ğ� Programı kapsamında
yazdığı projem�z �l Akred�tasyonunu geçm�şt�r.
Okulumuz öğretmen ve �darec�ler�, 2021/2022
Eğ�t�m Öğret�m yılında Avrupa’ya g�derek
İşbaşı Gözlem Faal�yetler� Hareketl�l�ğ�
gerçekleşt�recekt�r.

ERASMUS K210
 İL AKREDİTASYON PROJESİ

Düzağaç Anaokulu'nda bulunan tüm
sınıflarda öğrenc�ler�m�z tarafından su
tasarrufu konulu af�şler, res�mler
tasarlanmış ve �lg�l� aya a�t tema �ç�n
sınıfta ve okulda pano oluşturulmuştur.

GÖLETVA PROJESİ

ÖNEM PROJESİ

Kocael� �l�nde sosyal desteğe �ht�yaç duyan öğrenc�ler�m�z �ç�n hazırlanan 19 faal�yet�
«KOCAELİ ÖNEM (Özel Nedenler�n Engeller�yle Mücadele) PROJESİ» �le tüm
öğrenc�ler�m�ze uyguladığımız çocukların serbest zamanlarını sport�f faal�yetlerle
değerlend�rmeler� �ç�n �stekl� kılmak, çocuklarda spor ahlakını gel�şt�rmek ve sorumluk 

2019 YILINDA ETWİNNİNG FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YAPILAN BAŞARILI
ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI 2020 YILINDA OKULUMUZ ULUSAL KALİTE ETİKETİ İLE

ÖDÜLLENDİRİLMİŞTİR .
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almalarını sağlayarak öz d�s�pl�n sah�b� olmalarını, ek�p ruhu b�l�nc�yle hareket etmeler�n� sağlamak, oyun
ahlakı oluşturmayı amaçladığımız ÖNEM PROJESİ 9.Faal�yet olan Harekette Önem Var etk�nl�kler� �le
sağlanmıştır. Kocael� Büyükşeh�r Beled�yes� Kadın ve A�le H�zmetler� Şube Müdürlüğü �şb�rl�ğ� �le okul
bahçes�nde beled�ye personel� Beden Eğ�t�m� Öğretmenler�yle Eğlencel� Atlet�z�m Parkurları kurularak
oynanan oyunlarla gerçekleşt�r�ld�. Tüm öğrenc�ler�n katılımı �le gerçekleşt�r�len proje etk�nl�ğ�nde çocuklar
akt�f katılım göstererek çok eğlencel� ve hareketl� vak�t geç�rd�ler.



Özel eğ�t�m sınıfı öğrenc�ler�n�n dah�l olduğu Azerbaycan yabancı ortaklarının olduğu eTw�nn�ng projes�
sona erd�. Özel eğ�t�m öğretmen� Yasem�n NALÇACI tarafından yürütülen proje �le öğrenc�ler
gezegen�m�z �ç�n neler yapab�l�r�z, atık maddelerden neler yapılır, ger� dönüşüm konusunda b�lg� sah�b�
oldular. Atık yağlardan sabun yaptılar, fatberg araştırmaları yaptılar, e-book, e-serg�, QR çalışmaları
yaptılar. Projede öğrenc�ler kend�ler�n� �fade etme becer�ler�n� gel�şt�rerek sosyalleşt�ler.

Okul öğretmenler�nden Yasem�n NALÇACI ve Gülşah GÖKÇEN
katılımıyla anlamlı ve farkındalık oluşturacak b�r eTw�nn�ng
projes� gerçekleşt�r�ld�.                                                   
Projen�n amacı, Türk İşaret D�l�n� tanıtmak ve kullanımını
yaygınlaştırmaktır. Düzenl� olarak her hafta yapılacak
çalışmalarla �şaret d�l�n� öğrenc�ler�m�ze öğretmekt�r. Projede
öğrenc�ler, �ş�tme yeters�zl�ğ�ne sah�p b�reyler�n kullandığı d�l�
anlayab�lecek, b�reysel farklılıklar karşısında ne
yapab�leceğ�n� öğrenecekt�r. 

Proje, yaşadığımız pandem�k dönemde seyahat
engeller�ne rağmen gezmey�, araştırmayı, doğayı
keşfetmey�, tar�h� yapıları �ncelemey� ve b�r çok ülkey�
yakından tanıma amaçlıdır. Teknoloj�k gel�şmelerden
faydalanarak sanal b�r gezg�n olmaktır projem�z�n hedef�.
Öğrenc�ler�n b�rb�r�nden farklı ülkeler� tanıyıp, d�l, Bayrak,
kültür, doğal ve tar�h� güzell�kler�n� keşfetmeler�n�
sağlamak. Okulda Yasem�n Nalçacı tarafından 
 yürütülmekted�r.

KSO DUMLUPINAR ORTAOKULU

THE WORLD IS IN MY PALM

DERDİMİ ANLATACAK KADAR

LET'S SAVE OUR PLANET
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Günlük yaşamda kend�n� �fade edecek ve karşısındak� b�rey� anlayab�lecekt�r. Bu proje tamamlandığında,
projeye katılan öğrenc�ler�m�z öncel�kle engell� kavramından uzaklaşıp b�reysel farklılık kavramını �drak
edecekt�r. Her b�rey�n aslında dünyamızı güzelleşt�ren farklı b�rer renk olduğunu anlayacaktır. Gelecek nesl�n
bu b�l�nçle yet�şt�r�lmes�n çok çok öneml� olduğunu düşünülmekte,projeye katılan öğrenc�ler �şaret d�l�n� günlük
yaşamında kullanab�lecek ve herhang� b�r �ht�yaç durumda çevres�ndek�lere fayda sağlayab�lecekt�r.
Önyargıdan uzaklaşıp empat�k b�r yaklaşıma yönelecekt�r. Proje, sosyal medya aracılığıyla duyurulup, �şaret d�l�
tanıtılacaktır.

https://dumlupinaroo41.meb.k12.tr/icerikler/the-world-is-in-my-palm-e-twinning-projemiz_11383358.html#
https://dumlupinaroo41.meb.k12.tr/icerikler/derdimi-anlatacak-kadar-e-twinning-projemiz_11383814.html#
https://dumlupinaroo41.meb.k12.tr/icerikler/lets-save-the-world-e-twinning-projemiz_11654675.html#


eTw�nn�ng M�n�klerle Eğlencel� Matemat�k Projes� �le öğrenc�ler�m�z�n
matemat�ğ� somut yaşantılarla deney�mled�kler�, etk�nl�kler�
eğlenerek uygulayarak  etk�l� b�r öğrenme yolculuğa başlamıştır.
KSO Dumlupınar Ortaokulu Anasınıfı F Şubes� Öğretmen� Kübra
KAVGACI eTw�nn�ng kapsamında M�n�klerle Eğlencel� Matemat�k
Projes� etk�nl�kler�ne başladı. Proje �le çocukların ve a�leler�n akt�f
katılımı sağlanarak matemat�k becer�ler� gel�şt�r�lmes�
hedeflenmekted�r.

Okul öğrenc�ler�n�n katılımıyla çevr�m�ç� güvenl�k yöntemler�,
�nternet�n doğru ve güvenl� kullanımı, pandem� sürec�nde teknoloj�y�
doğru kullanma yolları hakkında başlatılan projem�zde
öğrenc�ler�m�z akt�f katılım sağlayarak akranlarına ve a�leler�ne
örnek davranışlar serg�lem�şlerd�r. Yapılan etk�nl�kler, çevr�m�ç�
toplantılar ve eğ�t�mlerle projem�z�n yaygınlaştırılması sağlanmıştır.
Funda AKTAŞ öğretmen�m�z bu projey� yürütmekted�r.

KSO Dumlupınar Ortaokulu'nda Ek�m ayında uygulanmaya başlanan
'A�lemle Oynuyorum' e-Tw�nn�ng projes� okul öğretmenler�nden Kadr�ye
ULUTAŞ tarafından yürütülen "A�lemle Oynuyorum" e-Tw�nn�ng Projes�
sayes�nde öğrenc�ler pandem� sürec�nde a�leler� �le kal�tel� zaman
geç�rd�ler. A�leler�m�z proje boyunca çocukları �le "Turşu Kurma, B�tk�
Yet�şt�rme, Müz�k Eşl�ğ�nde Oynama, Tangram Zeka Oyunu Oynama, 10
Kasım Atatürk'ü Anma Çelenk Yapımı, Surv�vor Parkur Oyunu, 9 Taş Zeka
Oyunu, Meyve Salatası Yapma ve pek çok çeş�tl� Web 2 Oyunları" oynadılar. 
Proje Hedefler� olan; çocukta özgüven gel�ş�m�n� sağlamak, d�s�pl�nlerarası
çalışmalar ortaya koymak, sorumluluk b�l�nc�n� gel�şt�rmek, çocuklarda
gözlem yeteneğ�n�n gel�şmes�n� sağlamak, a�lelere oyun oynamanın
çocuklara faydaları hakkında b�l�nçlenmes�n� sağlamak ve özgün
çalışmalar ortaya çıkarmak g�b� b�rçok hedef� kazandırılmaya çalışılmıştır.
Vel�ler projeye büyük destek verm�şt�r.

I LEARN THE INTERNET SAFETY, I PROTECT MY FUTURE

AİLEMLE OYNUYORUM
 E-TWINNING PROJEMİZ

KSO DUMLUPINAR ORTAOKULU

MİNİKLERLE EĞLENCELİ MATEMATİK 
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Projede Öğrenc�ler�n �nternetle �lg�l� r�skler�n (s�ber zorbalık, c�nsel �st�smar vb.) farkında olmaları, sosyal
medya g�b� platformları nasıl kullanacaklarını b�lmeler� ve �nternette yayınladıkları k�ş�sel b�lg�lere d�kkat
etmeler� amaçlanmaktadır. Ayrıca okulların çevr�m�ç� güvenl�k et�ket� (e-safety label) almaları �ç�n gereken
�şlemler� yapmaları da planlanmaktadır.

Projede matemat�k becer�ler� kazandırılacak, eşleşt�rme, sıralama, gruplama, karşılaştırma, örüntü kurma
çalışmaları somut nesnelerle yapılarak öğret�lecekt�r.
M�n�klerle Eğlencel� Matemat�k Projes� Kocael� ve Aksaray �l�nden 10 öğretmen �le yürütülmekted�r. Okulönces�
eğ�t�m alan öğrenc�ler�m�zle matemat�k etk�nl�kler� sanat, müz�k, oyun ve kavram çalışmaları uygulanarak
matemat�ğ� sevd�rmek ve çalışmalara eğlenerek katılmaları amaçlanmaktadır. Proje süres�nce doğadak�
malzemelerle (taş, yaprak, kozalak), farklı malzemeler, onl�ne eğ�t�m kaynak olarak kullanılacak, a�le
katılımında evler�ndek� eşyalar, y�yecekler etk�nl�klere dah�l ed�lecekt�r.
Bu proje �le çocuklarda farkındalık yaratmaya çalışılacak, B�l�şsel, Motor, D�l ve Sosyal-Duygusal gel�ş�m
alanlarındak� kazanımları desteklenm�ş olacaktır.

https://dumlupinaroo41.meb.k12.tr/icerikler/i-learn-the-internet-safety-i-protect-my-future-e-twinning-projemiz_11593353.html#
https://dumlupinaroo41.meb.k12.tr/icerikler/arkadaslarimla-oynuyorum-e-twinning-projemiz_10558457.html#
https://dumlupinaroo41.meb.k12.tr/icerikler/arkadaslarimla-oynuyorum-e-twinning-projemiz_10558457.html#
https://dumlupinaroo41.meb.k12.tr/icerikler/arkadaslarimla-oynuyorum-e-twinning-projemiz_10558457.html#
https://dumlupinaroo41.meb.k12.tr/icerikler/miniklerle-eglenceli-matematik-projesi_10763817.html#
https://dumlupinaroo41.meb.k12.tr/icerikler/miniklerle-eglenceli-matematik-projesi_10763817.html#


ULAŞLI NURİ BERMEK İLKOKULU 

Okul önces� dönemdek� çocuklar somut dönemde oldukları �ç�n soyut kavramları
anlamakta güçlük çekerler ya da öğrenmeler kalıcı olmaz. Bu proje �le b�rl�kte
çocuklar kend� ürett�kler� kavram oyuncaklarını arkadaşlarına tanıtarak, onlarla
oynayarak hem eğlenerek öğrenecekler hem de kalıcı öğrenmeler
yaşayacaklardır. Ayrıca oyuncaklarını tasarlarken ebeveynler� �le b�rl�kte kal�tel�
vak�t geç�rm�ş olacaklarından hazırladıkları her ürün onlarda güzel b�r anı
bırakacaktır.

Erken çocukluk dönem� ve �lkokul b�r�nc� sınıfta çocuklara k�tap okumak ve
çocukların k�tap okumasının faydalarından yola çıkarak. K�tap okumanın yanı
sıra derg� g�b� görsel materyaller�n kullanımı da oldukça öneml�d�r. Derg�ler
uzmanlar tarafından hazırlanıp ,kazanımları sınıflandırılıp dengelend�ğ�nde en
az k�taplar kadar faydalıdır. Aynı zamanda b�r derg� çocuğun ebeveyn� �le
kal�tel� zaman geç�rmes� �ç�n fayda sağlar. Sayısız faydası olan yazılı
materyaller� çocuklarımız �ç�n kullanmalı ve onların hayat rut�nler�ne
yerleşt�rmel�y�z. Bunlardan yola çıkarak çocuklarda derg� kültürü oluşturmak
amaçlı bu yaş grubuna h�tap eden b�r derg� �le çalışmalarımızı sürdüreceğ�z.
Kuruculuğunu Sema OĞUZER'�n yaptığı aynı okuldan anasınıfı öğretmen� Berat
Den�z OKŞAR ve sınıf öğretmen� Tülay Yılmaz Önhon da öğrenc�ler� �le akt�f
katılım göstermekted�r.

MERAKLI MİNİKLER KEŞFEDEREK ÖĞRENİYOR
 

DÜŞÜNÜYORUM ÖYLEYSE VARIM !

BENİM FİKRİM ,BENİM OYUNCAĞIM

Okul önces� eğ�t�m�n temel amaçlarından b�r�s�; özgün ve yaratıcı
düşünceye sah�p ve bunu özgürce �fade eden b�reyler yet�şt�rmekt�r.
Dünyada oldukça yaygın olan ve ülkem�zde de yen� yaygınlaşmaya
başlayan çocuklarla felsefe eğ�t�m� bu amaçlara uygun çalışmalar
yapmaktadır.
Projede n�tel�kl� h�kaye k�tapları, v�deolar, kısa f�lmler, ş��rler, fotoğraf
kareler� üzer�nden sokrat�k yöntemle felsef� sorgulamalar yapılmaktadır.
Kend� düşünces�n� özgürce �fade eden ve başkalarının düşünceler�ne
saygı duyab�len b�reyler� yet�şt�rmeye okul önces� dönemde
başlanılmaktadır. Bu anlamda çocuklarla felsefe yapılacağı projede
çocuklar sorgulama yaparken, öğretmenler de sürekl� araştırma yaparak
kend�ler�n� gel�şt�rme fırsatı bulacaklardır.
Proje ek�b� her ay yapılacak çalışmalar �ç�n sanal ortamda toplantılar
yaparak o ayın etk�nl�ğ�ne ortak karar vereceklerd�r.
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ULAŞLI NURİ BERMEK İLKOKULU

Okul önces� çağındak� çocuklar dünyayı keşfederken müz�k ve k�taplardan
sıklıkla faydalanırlar.B�zlerde evrensel b�r d�l� olan müz�k �le k�taplarımızı
b�rleşt�rerek çocukların dünyaya daha kolay adapte olmalarını sağlanması
hedeflenm�şt�r.Tüm bunlar yapılırken de orff ve beden perküsyonundan
yararlanıp, öğrenc�lere ukulela eşl�ğ�nde şarkılar söyley�p k�taplarla
bütünleşt�rerek �ç dünyalarını yansıtmalarını amaçlıyoruz.Sema Oğuzer
tarafından yürütülmekted�r.

RİTİM SOKAĞI

JUST SMİLE / GÜLÜMSE

Çocukların sadece sınıfta değ�l hayatın her alanında mümkün olan en �y�
şek�ldek� en �y� geleceğe hazırlanmalarını �st�yoruz. Öğrenc�ler�m�ze erken yaşta
İng�l�zce öğretmek tamda bunu sağlar. B�zler de öğrenc�ler�m�z �le b�rl�kte
İng�l�zce kel�meler görseller �le sunularak oyun, r�tm çalışmaları, yaratıcı dans
,b�lmece kartları, sanat etk�nl�kler� hazırlayıp çocuklarla b�rl�kte öğrenmey�
öğretmey� hedefl�yoruz.

MERAKLI MİNİKLER KEŞFEDEREK ÖĞRENİYOR

Erken çocukluk dönem� ve �lkokul b�r�nc� sınıfta çocuklara k�tap okumak ve
çocukların k�tap okumasının faydalarından yola çıkarak. K�tap okumanın
yanı sıra derg� g�b� görsel materyaller�n kullanımı da oldukça öneml�d�r.
Derg�ler uzmanlar tarafından hazırlanıp ,kazanımları sınıflandırılıp
dengelend�ğ�nde en az k�taplar kadar faydalıdır. Aynı zamanda b�r derg�
çocuğun ebeveyn� �le kal�tel� zaman geç�rmes� �ç�n fayda sağlar. Sayısız
faydası olan yazılı materyaller� çocuklarımız �ç�n kullanmalı ve onların hayat
rut�nler�ne yerleşt�rmel�y�z. Bunlardan yola çıkarak çocuklarda derg�
kültürü oluşturmak amaçlı bu yaş grubuna h�tap eden b�r derg� �le
çalışmalarımızı sürdüreceğ�z.
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FARKINDAYIZ / WE ARE AWARE

Sağlık, spor, sağlıklı beslenme, obez�te, tem�zl�k, teknoloj�y� b�l�nçl� kullanma, k�tap okuma konularında
öğrenc�ler�m�z�n b�lg�lenmes� sağlamak ,bu konularda etk�nl�kler yapmak,bu etk�nl�kler� yaparken çeş�tl� web
2 araçlarını öğrenc�ler�m�ze tanıtmak ve web 2 araçlarını kullanmasını öğretmek amacıyla projem�z
yazılmıştır.Tülay Yılmaz ÖNHON tarafından okulda yürütülmekted�r.



Öğrenc�lerde Çevre b�l�nc� gel�şt�rmek ve doğanın korunması �ç�n çevreye
karşı tahr�batı önlemek amacıyla b�l�nçl� b�reyler yet�şt�rmek
�st�yoruz.Çevreye bırakılan atık malzemeler� azaltmak amacıyla
öğrenc�ler�m�z �le b�rl�kte atık malzemelerden tasarım çalışmaları
yapacağ�z.Yetenekler�ne ve �stekler�ne uygun becer� çalışmaları �le
çocuklar daha hızlı ve ver�ml� öğrenecekler.

BENİM ETKİNLİĞİM BENİM TASARIMIM

Çocuk hakları evrensel b�r konu olmakla b�rl�kte dünya çapında tüm
çocukların,yet�şk�nler�n bunu b�lmeler� ve buna göre hareket etmeler�
gerekmekted�r.Çocuklar anne karnına düştükler� andan �t�baren
kend�ler�ne tanınmış haklara sah�p olarak doğar ve yaşarlar. Okula
başlamasıyla beraber derslerde öğrenc�lere haklarından bahsed�l�r.
Bu proje �le çocuk hakları konusunda daha fazla b�lg�ye ulaşmasını,
toplum �ç�nde çocuk dey�p geç�lmeyecek kadar değerl� olduğunu
h�ssetmes�n� sağlamayı, b�r b�rey olduğunu ve var olan haklarını
b�lerek kend�n� savunab�lmes�n� ve kend�n� özgürce �fade
edeb�lmes�n�n sağlanması hedeflenmekted�r.

MERAKLI MİNİKLER KEŞFEDEREK ÖĞRENİYOR
 

Erken çocukluk dönem� ve �lkokul b�r�nc� sınıfta çocuklara k�tap
okumak ve çocukların k�tap okumasının faydalarından yola çıkarak.
K�tap okumanın yanı sıra derg� g�b� görsel materyaller�n kullanımı da
oldukça öneml�d�r. Derg�ler uzmanlar tarafından hazırlanıp ,kazanımları
sınıflandırılıp dengelend�ğ�nde en az k�taplar kadar faydalıdır. Aynı
zamanda b�r derg� çocuğun ebeveyn� �le kal�tel� zaman geç�rmes� �ç�n
fayda sağlar. Sayısız faydası olan yazılı materyaller� çocuklarımız �ç�n
kullanmalı ve onların hayat rut�nler�ne yerleşt�rmel�y�z. Bunlardan yola
çıkarak çocuklarda derg� kültürü oluşturmak amaçlı bu yaş grubuna
h�tap eden b�r derg� �le çalışmalarımızı sürdüreceğ�z.

ÇOCUĞUM HAKLI’YIM

ULAŞLI NURİ BERMEK İLKOKULU
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ULAŞLI NURİ BERMEK İLKOKULU

Öğrenc�ler�m�z�n küçük yaşlardan �t�baren doğa sevg�s� kazanması ve bu
kazanımın sürdürüleb�l�rl�ğ�ne yönel�k doğru tutum ve davranışlarını
gel�şt�rmes�,doğa dostu b�r yaşam tarzını ben�msemes�,çevre b�l�nçler�n�n
gel�şmes�, doğaya saygılarının ve doğadak� canlılara sevg�ler�n�n
artması,sorumluluk b�l�nçler�n�n gel�şmes�,gelecek nes�llere daha yeş�l b�r
dünya bırakmak �ç�n gönüllü olmaları ve bu alanda farkındalık yaratmak
düşünceler� projem�z�n oluşmasını sağlamıştır.

SORUMLUYUZ / WE ARE RESPONSIBLE

TÜRKİYE ÇOCUKLARI KOROSU

4-13 yaş aralığındak� öğrenc�lerle ülkem�z�n farklı �ller�nde bulunan
okullarla müz�k faal�yetler�nde bulunmak amacıyla büyük b�r koro
oluşturulmuştur.
Bu projede yer alan öğrenc�ler�n m�ll� b�rl�k ve beraberl�k duygusunu
şarkılar söyleyerek yaşamaları amaçlanmıştır . Ülkem�z�n tüm
bölgeler�nden farklı kültür ve d�l yapılarına sah�p olan öğrenc�ler�
müz�k çatısı altında toplayıp halka açık, büyük b�r koro �le konser
vermek �stend�. Pandem�n�n devam etmes� hal�nde Web2 araçlarını
kullanarak tüm koroların �ç�nde olduğu b�r v�deo oluşturulması
hedeflenm�şt�r.
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KÜÇÜK MUCİTLER YETİŞİYOR 
 SMALL INVENTORS TRAIN

Projem�zde öğrenc�ler�m�z�n eğ�t�m sürec�ne akt�f şek�lde katılarak, yaparak yaşayarak,
öğrenmeler�n� kend�ler�n�n gerçekleşt�reb�leceğ� b�r ortam sağlamayı amaçlamaktayız.
Öğrenc�ler buluş yoluyla öğrenme metodunu kullanacaklar, aynı zamanda yapılan
deneylerle keşfetmen�n heyecanını yaşayacaklar. Öğrenc�ler�m�z�n her noktada akt�f
olacağı projem�zde, hem eğlencen�n hem de öğrenmeye karşı mot�ven�n üst sev�yelerde
olacağını düşünüyoruz. Öğrenc�ler�m�z�n araştıran, sorgulayan, yen�y� arayan b�reyler
olab�lmes� projem�z�n temel hedefler�ndend�r. Yapılacak olan grup çalışmalarıyla da
takım çalışması ruhunu gel�şt�reb�lecekler.



ULAŞLI NURİ BERMEK İLKOKULU

BİRDE BÖYLE DİNLE

Çocuklarımız �ç�n k�tap okumanın en zor kısmı, okuduğu k�tabı
anlatmaktır. B�r de Böyle D�nle projes� �le farklı anlatma şek�ller�m�z
sayes�nde çocuklarımız �ç�n bu sürec� key�fl� hale get�receğ�m�ze
�nanıyoruz.
Her öğrenc�n�n 8 k�tabı okuması.
K�tap okumaktan key�f alır.
K�tabı kend� tarzıyla anlatır.
Olayları oluş sırasına göre anlatır.
Okuduğu k�tabı anlatırken sanattan faydalanır.Şükran ŞENSES
CAFEROĞLU  okulda bu projey� yürütmekted�r.

FROM TALE TO STEM ( MASAL’DAN STEM’E )

İLKOKUL DÜZEYİNDE STEM PROJESİ. ÖĞRENCİLERİMİZE MASALLARDAN
YOLA ÇIKARAK GERÇEK HAYAT PROBLEMLERİNE DE ÇÖZÜMLER
ÜRETEBİLECEKLERİ ETKİNLİKLER HAZIRLIYORUZ. ÖNCESİNDE FİKİR
SONRASINDA TASARIMLA ROBOTİĞE GİRİŞ OLABİLECEK BİR PROJE.
*İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME BECERİLERİNİ GELİŞTİRİLMESİ.
* BİLİMSEL DÜŞÜNME BERERİSİNİN KAZANILMASI.
*ÖĞRENCİLERİN ZEKA GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK.
*TEKNOLOJİYİ SADECE KULLANAN DEĞİL AYNI ZAMANDA ÜRETEN
BİREYLER YETİŞTİRMEK.
*ÖĞRENCİLERİMİZİN 21. YÜZYIL BECERİLERİNE SAHİP BİREYLER OLMASINI
SAĞLAMAK.
*ARKADAŞLARIYLA YARIŞMA YAPARAK EĞLENMEYİ ,KAZANANI TEBRİK
ETMEYİ VE KAYBETTİĞİNDE ÜZÜLMEDEN, KIZMADAN YENİDEN
AZMEDEREK DEVAM ETMELERİNİ SAĞLAMAK.
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GELENEKTEN GELECEĞE AKIL OYUNLARI

Bu projede çocuklarımız oyunları oynayarak eğlenecek ama aynı zamanda
stratej� gel�şt�rerek �ler�ye dönük hamleler planlamayı, görgü kuralları
çerçeves�nde cent�lmence müsabaka yapmayı ve mücadele etmey�, �let�ş�m
becer�s�n� gel�şt�rme ve sosyalleşmey�, r�sk almayı, gözlem yapmayı ve karar
vermey� öğrenecekt�r.



M�n�k araştırmacıların merak duygularını ve öğrenme
�stekler�n� �lerleyen yıllarda da sürdürmeler�n� sağlamak �ç�n
onlarla b�rl�kte bas�t deneyler yaparak b�l�m, fen ve doğa
etk�nl�kler�ne �lg�ler�n� çekmek amacıyla çalışmalar yapıldı.

Arttırılmış gerçekl�k uygulaması  İle ATATÜRK �le fotoğraf
çekt�r�ld�.

CUMHURİYET İLKOKULU

ANASINIFLARIMIZ
SINIFLARIMIZ

Okullarımız kapanınca  “EVDE KAL TÜRKİYE” ded�k.

Belirli gün ve
haftalardan

güzel etkinlik
örnekleri
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İlköğret�m haftası kutlama etk�nl�kler� kapsamında çocuklarla v�deo hazırlandı.
29 Ek�m Cumhur�yet Bayramı etk�nl�kler� kapsamında v�deolar çek�ld� ve öğrenc�ler evler�nden bayraklı fotoğraflar
paylaştılar. 
10 Kasım Atatürk’ü Anma tören� okulda yüz yüze gerçekleşt�r�ld�. Atatürk Haftası boyunca yüz yüze eğ�t�me
katılamayan öğrenc�lerle çevr�m �ç� etk�nl�kler yapıldı.
Yeş�lay Haftası etk�nl�kler� kapsamında Yeş�lay’ın “Sağlıklı Gelecek Sağlıklı Nes�l” yarışmasına katılım sağlandı,
farkındalık çalışmaları yapıldı.
Engell�ler Haftası Etk�nl�kler� kapsamında farkındalık ve duyarlılık etk�nl�kler� yapıldı, v�deo çek�ld� ve paylaşıldı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençl�k ve Spor Bayramı etk�nl�kler� çevr�m �ç� gerçekleşt�r�ld�. Sanal Bandırma Vapuru
ve müze gez�ler� yapıldı.
İst�klal Marşı’nın Kabulü tören� okulda yüz yüze yapıldı.

Enerj� tasarrufu ve ver�ml�l�ğ�n�n arttırılması amacıyla
çek�len v�deo �le GÖLETVA Projes�ne katılım sağlanmış.
Okul önces� öğretmenler� Gölcük İlçe M�ll� Eğ�t�m
Müdürlüğünün yürüttüğü TÜBİTAK 4004 Projes�nde yer
almıştır.
Okul müdürümüz ve on öğretmen�m�z toplam yüz otuz beş
öğrenc� �le e Tw�nn�ng projeler� yürüttüler. 
Okulumuz ÖNEM Projes� kapsamında geleneksel
oyunlarımız ve bahçe etk�nl�kler� gerçekleşt�r�ld�.
Okul Dışarıda etk�nl�kler� yapıldı.
Önce Yaya etk�nl�kler� yapıldı.
Okul mahalle denetleme ek�b� ,pandem� süres�nce mahalle
esnafını gezerek pandem� kuralları ve maske kullanımı
konusunda uyarılarda bulundular.
Okul“Okulum Tem�z “belges�n� almaya hak kazanmıştır.

Okulun esk�yen ve güvens�z hale gelen pvc doğramaları yen�lend�.
Okulun ana sınıfları parkeler� yen�lend�.
Ana sınıfları mob�lya ve oyuncakları Montesorr� tarz mob�lya ve oyuncaklarla
yen�lend�.
Bodrum katı duvar boyası yen�lend�.
Bahçes�, okul b�nası, bölüm ve eklent�ler� sosyal mesafe kurallarına göre yen�den
düzenlend�.
Okul b�nası zem�n katı dış cephe boyası yen�lend�.
Okul pencere kenarlarına renkl� söveler yapıldı. 
Okul b�na kapıları dışa açılarak güvenl� hale get�r�ld�.
Tüm parmaklıkların bakımı ve onarımı yapıldı.
Okul b�nası g�r�ş�ndek� tören alanı, merd�venler� ve Atatürk büstü kaplamaları
yen�len�yor.

İHSANİYE İLKOKULU

ÖNEMLİ GÜN, KUTLAMA VE ANMA ETKİNLİKLERİ 
 SOSYAL ETKİNLİKLER

OKUL- FİZİKİ BAKIM 
ONARIM ÇALIŞMALARI

18 Mart Çanakkale Den�z Zafer� ve Şeh�tler� Anma Günü etk�nl�kler� yüze yüze programla gerçekleşt�r�ld�. Etk�nl�kler
kapsamında günün anlam ve önem� �le �lg�l� çevr�m �ç� b�lg� yarışması gerçekleşt�r�ld�.  B�r öğrenc�m�z 18 Mart
Çanakkale Den�z Zafer� ve Şeh�tler� Anma Günü kapsamında �lçede yapılan res�m yarışmasında �lçe üçüncüsü oldu.
23 N�san Ulusal Egemenl�k ve Çocuk Bayramı etk�nl�kler� çevr�m �ç� yapıldı. Okulumuz öğrenc�s� �lçede yapılan ş��r
yarışmasında �k�nc� oldu.
Güvenl� İnternet Günü etk�nl�kler� düzenlend�.
Sanal müze gez�ler� düzenlend�.
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SARAYLI YUNUS EMRE ANAOKULU

OKUL DIŞARIDA GÜNÜ

SAĞLIKLI YAŞAM SEMİNERİ
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ÖNEM Projes� kapsamında bel�rlenen öğrenc�ler İzm�t Kağıt Müzes�ne ve B�l�m
Merkez�ne götürüldü. Müze Eğ�t�m� alan tar�h öğretmen� Kağıt Müzes�n�n
tar�hçes�n� ve önem�n� öğrenc�lere anlattı. Esk� kağıt fabr�kası öğrenc�ler�n
d�kkat�n� çok çekt�. Esk� teknoloj�n�n �mkanlarını tartıştılar. Geçm�ş� bugünü ve
geleceğ� anlamaya çalıştılar. B�l�m merkez�nde yer alan “denge, yansıma, ses,
görüntü, ışık, hafıza, tepk�…” deneyler�n� uygulayarak hem eğlend�ler hem
öğrend�ler.

Önem projes� kapsamında geçt�ğ�m�z yaz tad�lat gören
(deprem güçlend�rmes�) okulun bahçes�ne ağaç
f�danları d�kmek �ç�n Kocael� Beled�yes�'yle �let�ş�me
geç�lm�ş. Onlar da öğrenc�lerle bu etk�nl�kte
bulunmaktan mutlu olacaklarını bel�rtm�şler ve ağaç
f�danları, bahçe ç�çekler� get�rm�şlerd�r. Öğrenc�lerle
b�rl�kte toprağı kazıp, havalandırıp, d�k�me hazır hale
get�rd�ler. Beled�ye ek�pler�n�n yönlend�rmes� �le
ağaçları ve ç�çekler� bahçeler�ne  d�kt�ler. Öğretmenler
ve öğrenc�ler hep b�rl�kte güzel vak�t geç�rd�ler. 

GÖLCÜK İHSANİYE MESLEKİ VE 

TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ÖNEM PROJESİ

“Kurtuluşumu Okuyorum” �s�ml� Etw�n�ng projes�
kapsamında proje yürütücüsü Tuba İLMAN aracılığı
�le öğrenc�lerle zoom toplantısı yapılmış. Konuyla
�lg�l� panolar hazırlanmış. Af�şler tasarlanıp ankete
sunulmuş. 1. Olan af�ş �lan ed�lm�ş. Öğrenc�ler bu
proje �le tar�h�m�z� yen�den keşfetm�şlerd�r. 

KURTULUŞUMU OKUYORUM
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DEĞİRMENDERE ATATÜRK

ORTAOKULU
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GÖLCÜK'TE ÖĞRETMEN OLMAK 
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VE DAHA NİCELERİ... 

GÖLCÜK'TE ÖĞRETMEN OLMAK 

92



GÖLCÜK'TE ÖĞRENCİ OLMAK 
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GÖLCÜK'TE ÖĞRENCİ OLMAK 

VE DAHA NİCELERİ... 
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Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak...


