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Afyonkarahisar Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi,1843555 sayı ve 

08.05.2014 tarihli "Ġl Milli Eğitim Müdürlükleri AR-GE Birimleri Yönerge-

si" kapsamında görev yapmaktadır. 

            Birimimiz," AraĢtırma, Stratejik Planlama ve Kalite GeliĢtirme Eki-

bi (ASKE)" ile "Projeler Ekibi (PEK)" olmak üzere iki ekip halinde çalıĢma-

larını yürütmektedir. 2018 yılı birinci 6 aylık döneminde birimimizin ger-

çekleĢtirdiği faaliyetlere yönelik olarak hazırlanan bu bültende sırasıyla; 

             

            1. GiriĢ (Bülten Dönemi Bilgilendirme) 

            2.  Ġyi Örnekler 

            3. Stratejik Planlama (Stratejik Planlama ÇalıĢmaları) 

            4. A-Ekip (Afyonkarahisar Eğitimde Kaliteyi ĠyileĢtirme Projesi) 

            5. Yerel ve AB Projeler, 

            6. TÜBĠTAK Projeler, 

            7. Diğer Projeler, 

            8. Seminer, Konferans, Panel ve Benzer ÇalıĢmalar, 

            9. Eğitim AraĢtırmaları 

          10. Diğer Bilgiler 

          11. ĠletiĢim Bilgileri 

 

 

BAHRĠ TURUNÇ  

-Koordinatörlük 

-Stratejik Plan Çalışmaları 

-AB Projeleri 

MURAT AKDAġ  

-Stratejik Plan Çalışmaları 

-Yerel Projeler 

NURSEFA KARA  

-ZEKA (Zafer Kalkınma Ajansı) 

Projeleri  

-E-twinning Projeleri 

-Yerel Projeler 

 -Stratejik Plan ÇalıĢmaları 

1  - GĠRĠġ 
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NECLA TABAK 

-Yerel Projeler 

-Akademik Çalışmalar 

-Stratejik Plan Çalışmaları 

BAHRĠ BEKTAġ  

-Yerel Projeler 

-Akademik Çalışmalar 

-Stratejik Plan Çalışmaları 

ARMAĞAN  ġĠPĠT 

-Stratejik Plan Çalışmaları 

-AB Projeleri 

 

KEREM ÇETĠNTAġ 

-TÜBİTAK Projeleri 

- Yerel Projeler 

- Stratejik Plan Çalışmaları 

-Brifing Dosyası  

TOLGA YEġĠLÇAYIR 

-Bölüm memurluk görevleri-

nin tümü  

 

 

  



Mu du rlu g u mu zce  20 - 21 - 22 - 23 

Eylu l 2018 tarihlerinde TU BI TAK 

( Tu rkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu ) tarafından des-

teklenen Bilime Açılan Kapı: Af-

yonkarahisar TÜBİTAK 4007 Bi-

lim Şenliği  u ç aşamada gerçekleşti-

rilmiştir. 

 

20 Eylu l Perşembe 

gu nu  saat 11.00 

‘da  Merkez Kamil 

Miras Anadolu Li-

sesi’ nde Afyonka-

rahisar Valisi Mus-

tafa TUTULMAZ ve 

I l Milli Eg itim Mu -

du ru  Metin YAL-

ÇIN’ ın konuşmala-

rıyla başlayan açı-

lış programı go ste-

ri deneyleri ile de-

vam etmiştir. 

2 - ĠYĠ ÖRNEKLER 

 Bilime Açılan Kapı : Afyonkarahisar 

TÜBĠTAK 4007 Bilim ġenliği 

Sayı 10 

Bilime Açılan Kapı : 

Afyonkarahisar  

TÜBĠTAK 4007      

Bilim ġenliği resmi 

internet sitesi                     

www.afyonkarahisarbil

imsenligi.org 
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TU BI TAK 4007 Bilim Şenlig i 

2. Aşama Etkinliklerimizde  

19 farklı alandan 54 farklı 

ato lye,  Afyonkarahisar 

merkez, ilçe, ko y ve kasaba-

larında o g retmen olarak 

go rev yapan 51 Ato lye Lide-

rimiz tarafından 3 gu n bo-

yunca 156 saat faaliyet go s-

termiştir. 

Şenlig in I lk u ç gu nu  farklı alanlarda uzmanlaşmış akademisyenlerce 

altı bilimsel so yleşi yapılmıştır. Şenlig in 3. Aşamasında  Sandıklı Ak-

dag   Tabiat Parkında  Ekolojik Gezi,  Afyonkarahisar  Mu zik O g retmen 

leri Toplulug unun Mu zik dinletisi,  Bilim ve  

I nsan Temalı Tiyatro Go sterisi, Resim Ya-

rışması o du l to reni ile kapanış gerçekleşti-

rilmiştir. 
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19 farklı alandan  

54 farklı atölye,  

3 gün boyunca 156 

saat faaliyet 

göstermiĢtir.  

 

Bilim ve Ġnsan  

Temalı Tiyatro 

Gösterisi 

Dinar Anandolu Lisesi  

katkılarıyla 

Bilim ve Sanat  

Ġç Ġçe   

Resim Sergisi  

Afyonkarahisar  

Güzel Sanatlar  Lisesi  

katkılarıyla 



Okuduğum Kitabın Ġçindeydim 

Afyonkarahisar I l Milli Mu du rlu g u  tarafından 2017-2018 Eg itim-

O g retim yılında Afyonkarahisar il genelinde belirlenen pilot ilkokul, 

ortaokul ve liselerde yu ru tu lmeye başlanan ‘Okudug um Kitabın I çin-

deydim’ projesi; proje yıl sonu deg erlendirme raporu, proje yu ru tme 

kurulu ile okullar arasında yapılan deg erlendirme toplantıları, o n test-

son test, memnuniyet ve deg erlendirme anketlerinin analizleri sonu-

cunda memnuniyet ve başarı oranı beklenen du zeyde bulunmuş, 2018

-2019 Eg itim-Ö g retim yılında pilot uygulamadan il merkezi ve merke-

ze bag lı tu m ilkokul, ortaokul ve liselerde yu ru tu lmeye başlanmıştır.  

Sayı 10 

Her kitap kapağı 

altına sınıf sayısı 

kadar küçük panolar 

yerleĢtirilir. En alt 

pano da kitapla ilgili 

yorumların yazılacağı 

kitap kartları konur. 

Kitabı okuyan öğrenci 

bir kart doldurur ve 

kitap hakkındaki ilgili 

sorulara cevap verir. 

Hatta tavsiye edebilir  

 

Proje  

Bilgilendirme  

Toplantısı 

Sayfa 5 

Minik Kitap   

Kurdu, Okur  

Kartını panoya  

takıyor. 



 Projemizin 2018-2019 Eg itim-O g retim yılındaki hedefleri şu şekildedir: 

I limiz genelindeki o g rencilerin; 

 Kitap okuyarak okudug unu anlama, du şu nme, akıl yu ru tme ve ha-

yatı  farklı bakış açılarından yorumlayabilmeleri, 

 Akademik başarılarının artışı, 

 Zengin kelime dag arcıg ına sahip olmaları, 

 Etkili konuşma becerisini kazanmaları, 

 Boş zamanın olmadıg ı boşa harcanan zamanın var oldug u bilincini 

kazandırarak, zamanını kitap okuyarak deg erlendirmeleri, 

 Edindikleri bilgi ve ku ltu r sonucunda toplum içinde etkin bir kişili-

g e sahip olmaları”. 

Sayfa 6 ARGE BÜLTENĠ 

Tüm okullarda 

projenin 

uygulanacağı 

öğrencilere 

interaktif 

ortamda ön-test 

uygulanmıĢtır. 

 

Okur  

Panosu 

Her an her 

ortamda 

kitabımı 

okurum. :) 



Afyonkarahisar Milli Eg itim Mu du rlu g u  stratejik planlama çalışmaları 

Milli Eg itim Bakanlıg ı Strateji Geliştirme Başkanlıg ının 18 / 09 / 2018 

Tarihli ve 2018/16 Sayılı Genelgesi ve ekinde yer alan 2019-2023 Stra-

tejik Plan Hazırlık Programı ile 2018 Ekim ayında başladı. 

26 / 10 / 2018 Tarihinde  I brahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Li-

sesinde, I l Milli Eg itim Mu du ru  Metin YALÇIN, Maarif Mu fettişleri Başka-

nı Etem GU RSU , I l Milli Eg itim Şube Mu du rleri, AR-GE go revlileri, mer-

kez ve ilçelerimizden okul ve kurum mu du rlerinin katılımıyla “MEB 

2019-2023 Stratejik Planlama, Yo netim ve Organizasyon” eg itimi ger-

çekleşmiştir. 

3 - STRATEJĠK PLAN ÇALIġMALARI 

Sayı 10 

Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Birimleri, Ġlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlükleri 

ve Okullara 

Stratejik Plan 

Hazırlık 

Eğitimi 

verildi. 

Ġl Milli Eğitim 

 Müdürlüğü  

Birimlerine Stratejik 

Plan Hazırlık  

Eğitimi verildi. 

Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüklerine 

Stratejik Plan  

Hazırlık Eğitimi 

verildi. 
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Afyonkarahisar il Milli Eg itim 

Mu du rlu g u  Stratejik Planlama 

su recinde 27.10.2018 tarihinde 

Stratejik Planlamanın su reçleri 

hakkında teorik ve uygulamalı 

eg itimler verilmiştir. Eg itime ili-

miz merkezinden 44, ilçelerimiz-

den 54 olmak u zere toplam 98 

kişi katılmıştır. Katılımcılar I l/

I lçe Milli Eg itim Mu du rlu klerimi-

zin I lgili Şube Mu du rleri, Okul/

Kurum yo neticileriyle I l Milli Eg i-

tim Mu du rlu g u ndeki birim şefle-

rinden oluşmuştur 

2019 - 2023 Stratejik Plan Hazırlık 

Kursu I l Milli Eg itim Mu du rlu kleri Bi-

rimleri, I lçe Milli Eg itim Mu du rlu kleri 

ve kurum mu du rlu klerine verilip, ge-

rekli bilgilendirmeler yapıldıktan 

sonra, 2019 - 2023 Stratejik Plan Tas-

lag ı, birimimizin yog un çalışmalarıyla 

Milli Eg itim Bakanlıg ı 2023 Eg itim 

Vizyonu Belgesi dog rultusunda  oluş-

turulmuştur. 
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Eğitime ilimiz 

merkezinden 

44, 

ilçelerimizden 

54 olmak üzere 

toplam 98 kiĢi 

katılmıĢtır. 

Ġl Milli Eğitim  

Müdürlüğü  

Birimlerine   

Stratejik Plan  

Bilgilendirilmesi 

 yapıldı. 

 

Afyonkarahisar RAM 

Salonunda  Ġlçe Milli 

Eğitim Müdürlüklerine  

Stratejik Plan  

Bilgilendirilmesi  

yapıldı. 



4 - A-EKİP  

(AFYONKARAHİSAR EĞİTİMDE KALİTEYİ  İYİLEŞTİRME PROJESİ) 

 

Cilt 1, Sayı 1 

Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğümüz ve 

Anadolu Eğitim ve 

Sosyal Yardım 

Vakfı iĢbirliğiyle 

Değerli 

Öğretmenim 

Projesi 750 

idareci, öğretmen 

ve öğrencinin 

katılımıyla 

“Değerli 

Öğretmenim 

Projesi”  

yapılmıĢtır. 

 

Lise öğrencileri 

için Sosyal  

GiriĢimcilik 

 Semineri 

Proje Taslağı 

Hazırlama 

Kursundan  

Bir Kesit. :) 

Sayfa 9 Sayı 10 

A - EKI P Projesi kapsamında 2017 -2018 Eg itim ve O g retim yılından 

itibaren okullarımızda yapılan faaliyet ve etkinliklere devam edilmiş, 

bu bag lamda okullarımızda go rev yapan o g retmenlerin oluşturdug u 

tiyatro çalışmalarına başlanmış, ayrıca I l Milli Eg itim Mu du rlu g u mu z ve 

Anadolu Eg itim ve Sosyal Yardım Vakfı işbirlig iyle Deg erli O g retmenim 

Projesi 750 idareci, o g retmen ve o g rencinin katılımıyla “Değerli Öğret-

menim Projesi”  yapılmıştır. 



1. aşama ile o g retmenleri ulu-

sal ve uluslararası projelere 

yo nlendirmeyi hedefleyen SOS-

YAL GI RI ŞI MCI LI K semineri uy-

gulandı. Sosyal girişimcilig in 

tanımı, sosyal girişimcilig in du -

nu  bugu nu , Tu rkiye’den sosyal 

girişimcilik o rnekleri, du nya-

dan sosyal girişimcilik o rnekle-

ri, sosyal girişimcilig in geçmişe 

açılan penceresi, proje taslag ı 

hazırlama gibi konu başlıklarını 

ele alan uygulama 2 tam gu n ve 

280 o g retmenin katılımıyla ger-

çekleşti. 
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Sosyal sorunlara 

yenilikçi 

çözümler 

üretmek adına 

cesaret ve bilinç 

kazanmalarını 

hedefleyen 

eğitim gençler 

tarafından 

büyük ilgi gördü. 

2 tam gün  

ve  

280 öğretmenin 

katılımıyla  

gerçekleĢti. 

2 tam gün 

 ve  

200 lise  

öğrencisi  

katıldı. 

Proje kapsamında idareci öğretmen ve öğrencilerimize 4 aşamada 

eğitim verildi:  

2. aşamasında SOSYAL GI RI ŞI MCI  

GENÇLER eg itimleri 2 tam gu n ve 

200 lise o g rencisi katıldı. Sosyal gi-

rişimcilik kavramı u zerine liseli 

gençlerimizin farklı bir pencere aç-

malarını, farkındalık geliştirmelerini 

ve sosyal 

sorunlara 

yenilikçi 

ço zu mler 

u retmek 

adına ce-

saret ve 

bilinç ka-

“Engellerine Umut Ola-

cağız”  



3.aşama Toplumsal hayatı 
eg itim ve bilimin o z yo n-
temlerinden yararlanılması-
nı gerekli ve zorunlu kılan 
disiplinler arası bir yakla-
şımla ele almak, okulların 
o g retmen, o g renci, yo netici 
ve veli işbirlig ini daha efek-
tif olarak organize edebil-
meyi hedefleyen YÖNETİ-
ŞİM YETKİNLİKLERİ GELİ-
ŞİMİ seminerine 2 tam gu n-
de 210 idarecimiz katıldı.  

4. aşamada ulusal ve uluslararası hibe 

kaynakları analizi ile AB mali destek prog-

ramları, hem de u lke merkezli hibe fonla-

rından proje geçirebilmeye yo nelik sosyal 

içerme proje yazımının yapılabilmesini 

amaçlayan PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ 

(PCM) eg itimi 2 tam gu nde 60 o g retmenle 

gerçekleştirildi. Seminer hibe programları, 

ulusal ve uluslararası hibe kaynakları, 

PCM (Project Cycle Management), IPA, 

Erasmus+, proje başvuru aşamaları, proje 

hazırlama, sorun analizi, paydaş analizi, 

hedef analizi, strateji analizi, mantıksal 

çerçeve tablosu, faaliyet planlaması, baş-

vuru formu incelemesi, başvuru rehberi 

okuması, bu tçe oluşturma gibi konu baş-

lıklarını içerdi. 

Cilt 1, Sayı 1 

YÖNETĠġĠM 

YETKĠNLĠKLERĠ 

GELĠġĠMĠ 

seminerine 

 2 tam günde 

210 idarecimiz 

katıldı.  

YÖNETĠġĠM  

YETKĠNLĠKLERĠ  

GELĠġĠMĠ  

seminerine  

2 tam günde 

 210 idarecimiz  

katıldı. 

PROJE DÖNGÜSÜ 

YÖNETĠMĠ (PCM) 

eğitimi  

2 tam günde 

 60 öğretmenle  

gerçekleĢtirildi. 

Sayfa 11 Sayı 10 



I l Milli Eg itim Mu du rlu g u  olarak ha-
zırladıg ımız 2018 - TR01 - K101 - 
050675 Nolu GELECEĞİN DAHİLERİ 
İÇİN DEHA -"Değerler Hareketi"  
isimli  Avrupa Birlig i Projemiz hibe 
almaya hak kazandı. Avrupa Birlig i 
Bakanlıg ı Tu rk Ulusal Ajansı tarafın-
dan desteklenen proje deg erler eg iti-
minde Avrupa’daki yeni gelişmeleri 
takip etmek ve bu alanda u lkemizde 
farklı uygulamaları geliştirmek için 
u zere hazırlandı. 

O g renciler ve toplumda başlayan saygı, sevgi, hoşgo ru  konusundaki 

bozulmalar; aile, demokratik hakların bilinmemesi o g rencilerimizde 

Deg erler Eg itimi eksiklig inden kaynaklı suça su ru klenme, şiddet, mad-

de kullanımı, istismar v.b. sorunların çog alması bizlerin bu projeyi ha-

zırlamasına sebep olmuştur.  

5 - YEREL ve AB  PROJELERĠ 

Projenin ilk akışı olan Almanya 

hareketlilig i Almanya’nın   Dat-

teln şehrine  6 - 12 aralık 2019 

tarihlerinde gerçekleşti.  Proje-

ye katılan 10 Katılımcı Deg erler 

Eg itiminde uygulanan temel o g -

renme yaklaşımları, o g renme 

kuramları, deg erler eg itiminde 

kullanılabilecek o g renim strate-

jileri konularında eg itim almış 

olup o g rendikleri yeni yo ntem 

ve teknikleri u lkemize transfer 

etme imkanı buldu. Proje ile ku-

rumlar ve Avrupalı kuruluşlar 

arasında oluşturulan uluslarara-

sı işbirlikleri sayesinde Avrupa 

du zeyinde iyi o rneklerin yaygın-

laşmasına ve deg erler eg itimin-

de yeni yaklaşımlar geliştirmesi 

amaçlandı.  
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Projenin ilk akıĢı 

olan Almanya 

hareketliliği 

Almanya‟nın   

Datteln Ģehrine   

6 - 12 aralık 2019 

tarihlerinde 

gerçekleĢti.   

2018 - TR01 - K101 - 

050675 Nolu  

GELECEĞĠN  

DAHĠLERĠ ĠÇĠN DEHA -

"Değerler Hareketi"  

Türk Ulusal Ajansı 

tarafından destekle-

nen proje değerler 

eğitiminde Avrupa‟da-

ki yeni geliĢmeleri 

takip etmek ve bu 

alanda ülkemizde 

farklı uygulamaları 

geliĢtirmek üzere 

hazırlandı. 



I limizde bulunan 10 okul ile projemiz için bir Konsorsiyum oluşturul-

muştur.  Bu okullardan 4'er o g retmen olarak toplamda 40 o g retmen ça-

lışmamızda yer alacaklardır. O g retmenlerimize 10'ar kişilik gruplar ha-

linde 4 kurs planlanmıştır.  1. grup 10 o g retmen 2018 yılı Aralık ayı içeri-

sinde Almanya'daki  Deg erler Eg itimi Kavramlarının Analizi ile Psikomet-

rik yaklaşımlar o g reneceklerdir. 2. grup 10 o g retmen 2018 yılı Şubat 

ayında I ngiltere'de kurs merkezinde Deg erler Eg itiminde o g retim yo n-

tem ve teknikleri kursuna katılacaklardır. 3. grup 10 o g retmen 2019 yılı 

Nisan ayında Hollanda da Deg erler Eg itimi uygulamalarında teknoloji 

kullanımı ile materyal ve etkinlik geliştirme kursunu alacaklardır. 4. grup 

10 o g retmen 2019 yılı Haziran ayında Estonya da Gelişim Do nemi O zel-

liklerine Go re Deg erler Eg itimi kursuna katılacaklardır. 

Bu katılımcılar yurtdışındaki iyi uygulamaları go zlemleyerek u lkemizde 

uygulanabilirlig i için deg erler eg itiminin eksiklig inden kaynaklanan so-

runları aşabilmek için platform oluşturacaklardır.   Bu çalışma ile şehri-

mizde Deg erler Eg itimi çalışmaları hız kazanacak, sonuçları o lçu lebilir 

çalışmalar ile gereken strateji ve yo ntemler tekrardan oluşturularak, "iyi 

insan iyi toplum" hedefi gerçekleştirilecektir. Bu sayede ilimizin eg itim 

o g retimdeki sorunlarının bir kısmı da ço zu me kavuşacaktır. Tu m o g ren-

cilerimize dog ru sosyal gelişim kazandırılması amaçlanmaktadır. 
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Ġlimizde bulunan 

10 okul ile 

projemiz için bir 

Konsorsiyum 

oluĢturulmuĢtur.  

Bu okullardan 4'er 

öğretmen olarak 

toplamda 40 

öğretmen 

çalıĢmamızda yer 

alacaklardır.  

Gidilen ülkelerde 

farklı Ģehirlere 

kültürel geziler 

düzenlenerek  

kültürel etkileĢim 

artırılacaktır. 

Diğer  

toplumların  

kültürleri  

hakkında bilgi sa-

hibi olunarak kül-

türel entegrasyon  

sağlanacaktır.  

Sayfa 13 Sayı 10 



I l Milli Eg itim Mu du rlu g u mu zu n “Engellerine Umut Olaca-

ğız” adlı Erasmus+ projesinin finali Çekya hareketlilig i ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Ġç Yazı BaĢlığı 

10 öğretmen 

2018 yılı Aralık 

ayı içerisinde  

Almanya'daki  

Değerler Eğitimi 

Kavramlarının 

Analizi ile  Psiko-

metrik yaklaĢım-

lar öğrenecek-

lerdir  

Sayfa 14 ARGE BÜLTENĠ 

Bu çalıĢma ile 

Ģehrimizde Değerler 

Eğitimi çalıĢmaları 

hız kazanacak, 

sonuçları ölçülebilir 

çalıĢmalar ile 

gereken strateji ve 

yöntemler tekrardan 

oluĢturularak,  

"iyi insan iyi toplum" 

hedefi 

gerçekleĢtirilecektir. 

“Engellerine  

Umut Olacağız”   

Projesi  Finali 

 yapıldı. 

Katılımcılar  

Değerler Eğitimi 

ile ilgili bir  

platform  

oluĢturacaklardır. 

10 öğretmen 

2018 yılı ġubat 

ayında Ġngilte-

re'de kurs mer-

kezinde Değer-

ler Eğitiminde 

öğretim yöntem 

ve teknikleri 

kursuna katıla-

caklardır.  

10 öğretmen 

2019 yılı Nisan 

ayında Hollanda 

da Değerler 

Eğitimi uygula-

malarında tek-

noloji kullanımı 

ile materyal ve 

etkinlik geliĢtir-

me kursunu 

alacaklardır. 

10 öğretmen 

2019 yılı Hazi-

ran ayında Es-

tonya da Geli-

Ģim Dönemi 

Özelliklerine 

Göre Değerler 

Eğitimi kursuna 

katılacaklardır. 

Katılımcılar yurtdıĢındaki iyi uygulamaları gözlemleyerek ülkemizde uygulanabilirliği 

için değerler eğitiminin eksikliğinden kaynaklanan sorunları aĢabilmek için platform 

oluĢturacaklardır.   Bu çalıĢma ile Ģehrimizde Değerler Eğitimi çalıĢmaları hız kaza-

nacak, sonuçları ölçülebilir çalıĢmalar ile gereken strateji ve yöntemler tekrardan 

oluĢturularak, "iyi insan iyi toplum" hedefi gerçekleĢtirilecektir. Bu sayede ilimizin 

eğitim öğretimdeki sorunlarının bir kısmı da çözüme kavuĢacaktır.                        

Tüm öğrencilerimize doğru sosyal geliĢim kazandırılması amaçlanmaktadır.  



Afyonkarahisar I l Milli Eg itim Mu du rlu g u  2017 Teknik Destek Kapsamında 

hazırlanan Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Yorumluyoruz 

Projesinde 42 o g retmen eg itim almıştır. Eg itim 4 gu n toplamda 30 saat ya-

pılmıştır. 

Eg itimde Enneagram 

(Kişilik Tipi Analizi) Prog-

ram, iş ve ilişkilerden ba-

g ımsız olarak, o nce kendi-

nizi sonra karşınızdaki kişi-

yi dog ru olarak tanımayı 

o g renmenizi amaçlar. Mi-

zaç zemini u zerine oluşan 

ve gelişen kişilik tipleri 

hakkında derinlemesine 

bilgi sahibi olmayı sag la-

maktadır. Enneagram eg iti-

mi ile kazandıg ımız yetkin-

lig i eg itim hayatımızda hat-

ta yaşamımızın her alanın-

da kullanarak toplumda 

daha başarılı ve sorun ya-

şamayan nesil, kişilik anali-

zi yapabilen ve bu nedenle 

çatışmalara girmeden so-

run ço zebilen toplum olu-

şumuna katkıda bulunula-

caktır.  

Cilt 1, Sayı 1 

Yorumluyoruz 

Projesinde 

 42  

öğretmen 

eğitim 

almıĢtır.  

Eğitimde 

 Enneagram  

( KiĢilik Tipi  Analizi )  

yapılmıĢtır. 

Eğitim 4 gün  

toplamda  

30 saat  

yapılmıĢtır. 

Sayfa 15 Sayı 10 



Afyonkarahisar I l Milli Eg itim Mu du rlu g u  ve  Merkez Toki I lkokulu I ş-

birlig iyle 2017 Teknik Destek Kapsamında hazırlanan Zafer Kalkınma 

Ajansı tarafından desteklenen projede 48 o g retmen Yaratıcı Drama 

Eğitmenliği Eğitimi almıştır. Eg itim 12 gu n toplamda 96 saat yapılmış-

tır. 

Programın içerig inde; 1.hafta iletişim ve etkileşim etkinlikleri, Isınma, 

uyum ve gu ven etkinlikleri, Duyulara yo nelik çalışmalar, Algı eg itimi ve 

empatik gelişim çalışmaları, I letişim becerilerine yo nelik çalışmalar, 

Oyun ve yaratıcı drama ilişkisine yo nelik çalışmalar, Dog açlama çalış-

maları, Tiyatro ve yaratıcı drama ilişkisine yo nelik çalışmalar, Hareket, 

ses nefes çalışmaları, Yaratıcı dramanın temel kavramlarına yo nelik ça-

lışmalar, Yaratıcı dramanın aşamalarına yo nelik çalışmalar, Sanat tu rle-

ri ve yaratıcı drama ilişkisine yo nelik çalışmalar, Sahne bilgisine yo nelik 

çalışmalar, Etik ve yaratıcı drama da etik kavramına yo nelik çalışmalar 

yapılmıştır.  

Sayfa 16 ARGE BÜLTENĠ 

Yaratıcı Drama 

Eğitmenliği 

Eğitimi   

12 gün 

toplamda  

96 saat 

yapılmıĢtır. 

Yaratıcı  

Drama  

Eğitmenliği  

Eğitimi  

2 hafta sürmüĢtür. 

 

48 öğretmen  

Yaratıcı Drama  

Eğitmenliği  

Eğitimi almıĢtır.  



Yaratıcı drama ; kendini tanıma, farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim 

kazandırarak yeni deneyimler kazandırarak yeni davranış geliştirmeyi 

sag lar. Bu sebeple alınacak eg itim sonrasında o g retmenlerin yaratıcı dra-

mayı derslerinde kullanacag ı ve derslerdeki genel başarının artacag ı, o g -

renciler ile diyalog un artacag ı, davranış problemlerinin azalacag ı hedef-

lenmiştir Ayrıca faaliyetler sonucu eg itim alan o g retmenlerimiz deneyim-

lerini dig er o g retmen ve o g rencileriyle paylaşacak TR33 Bo lgesi bo lge 

planında yer alan ekolojik dengeyi go zeterek rekabet gu cu nu  arttıran, 

katma deg er u reten, bilgi temelli ekonomisi ile kalkınma su recini hızlan-

dıran, o zgu veni ve yaşam kalitesi yu ksek, gelişen ve o g renen bir bo lge 

olma vizyonuna ulaşmak için beşeri gelişmeye katkı sag lanmıştır. 

                                                                                                                                        

Genel deg erlendirme yapıldıktan sonra  2. hafta I letişim ve etkileşime yo -

nelik çalışmalar, ısınma, uyum, ve gu vene yo nelik ayrıntılı çalışmalar, 

dramatik kurgunun bileşenlerine yo nelik çalışmalar, Ses ve nefes çalış-

maları, oyun ve yaratıcı drama ilişkisine yo nelik çalışmalar, mu zik ve ri-

tim çalışmaları, dog açlama çalışmaları, yaratıcı drama tekniklerine yo ne-

lik çalışmalar, Plastik sanatlar ve yaratıcı drama ilişkisine yo nelik çalış-

malar, dans, devinim ve ritu ellerin yaratıcı drama da kullanımına yo nelik 

çalışmalar, Farklı mekanlarda yaratıcı drama çalışmaları, genel deg erlen-

dirme çalışmaları yapılmıştır.  

Cilt 1, Sayı 1 

Farklı 

mekanlarda 

yaratıcı drama 

çalıĢmaları, 

genel 

değerlendirme 

çalıĢmaları 

yapılmıĢtır.  

 

Yaratıcı drama ;  

kendini tanıma,  

farklı olay ve durum-

larla ilgili deneyim 

kazandırarak yeni 

deneyimler kazandı-

rarak yeni davranıĢ 

geliĢtirmeyi sağlar. 

Proje beĢeri 

 geliĢmeye 

 katkı  

sağlayacaktır. 

Sayfa 17 Sayı 10 



TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları ve 

Araştırma Projeleri başvuruların-

dan o nce o g retmenlerimize ve o g -

rencilerimize destek vermek ama-

cıyla gerekli bilgilendirmeler yapıl-

mıştır. Bu amaçla; 

21 Eylu l 2018 Cuma gu nu  sabah 

Merkez ve merkeze bag lı ortaokul 

ve liselerden o g retmenlerle TU BI -

TAK 4006 Bilim Fuarları ile ilgili bil-

gilendirme toplantısı, o g leden sonra 

Sinanpaşa, I hsaniye, I scehisar, Şu-

hut ve Çobanlar ilçeleri ortaokul ve 

liselerden o g retmenlerle TU BI TAK 

4006 Bilim Fuarları ile ilgili bilgilen-

dirme toplantısı yapılmıştır. 

TU BI TAK Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında Afyon Lisesi Konfe-

rans Salonunda I l Milli Eg itim Mu du ru mu z Metin YALÇIN’ ın ve TU BI -

TAK Konya Bo lge Koordinato ru  Doç. Dr. Mehmet Akif ERI ŞMI Ş' in su-

numlarıyla merkez ve merkeze bag lı ortaokul ve liselerin yo neticileri ve 

o g retmenlerine bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 

6 - TÜBĠTAK PROJELERĠ 

8 Ekim 2018 Pazartesi Afyon Lisesi o g retmenlerine, 17 Ekim 2018 Çar-

şamba gu nu  Kadınana I mam Hatip Ortaokulu o g retmenlerine TU BI TAK 

4006 Bilim Fuarları ve Araştırma Projeleri yarışması ile ilgili bilgilendir-

me toplantısı yapılmıştır. 

Sayfa 18 ARGE BÜLTENĠ 

TÜBİTAK 4006 

Bilim Fuarları ve 

Araştırma Projeleri 

başvurularından 

o nce 

o g retmenlerimize  

ve o g rencilerimize 

destek vermek 

amacıyla gerekli 

bilgilendirmeler 

yapılmıştır. 

SinanpaĢa, Ġhsaniye,  

Ġscehisar, ġuhut ve  

Çobanlar ilçeleri ortaokul 

ve liselerden öğretmenler-

le TÜBĠTAK 4006 Bilim 

Fuarları ile ilgili bilgilen-

dirme toplantısı  

yapılmıĢtır. 

Ġl Milli Eğitim  

Müdürlüğümüz  

Bilime  Açılan Kapı :  

Afyonkarahisar  

TÜBĠTAK  

4007 Bilim ġenliğini  

gerçekleĢtirmiĢtir. 



13 Kasım 2018 Salı gu nu  merkez ve merkeze bag lı I mam Hatip Ortaokul-

ları ve Liseleri o g retmenlerine ve idarecileri ile TU BI TAK 4006 Bilim Fu-

arları ve Araştırma Projeleri Yarışması ile ilgili bilgilendirme toplantısı 

yapılmıştır. 

50.’si du zenlenen TU BI TAK Lise O g rencileri Araştırma Projeleri Yarış-

masında ilimizdeki 61 farklı okulumuzdan toplam 396 proje başvurusu 

yapılmış olup Afyonkarahisar I l Milli Eg itim Mu du rlu g u  proje başvurusu 

noktasında Antalya ‘ dan sonra bo lge ikincisi olmuştur. 

Kurumlarımız, yarışmaya Biyoloji, Cog rafya, Deg erler Eg itimi, Fizik, Kim-

ya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Tu rk Dili 

ve Edebiyatı ve Yazılım olmak u zere 12 alanda projelerle katılım sag la-

mışlardır.  

Cilt 1, Sayı 1 

50.‟si düzenlenen 

TÜBĠTAK Lise 

Öğrencileri 

AraĢtırma Projeleri 

YarıĢmasında 

ilimizdeki 61 farklı 

okulumuzdan 

toplam 396 proje 

baĢvurusu  

yapılmıĢtır. 

 

Kadınana  

Ġmam  - Hatip 

 Ortaokulu  

Bilgilendirmemiz. 

 

Afyon  Lisesi 

 Bilgilendirmemiz. 

Sayfa 19 

Toplam 396 Proje 

Sayı 10 



TU BI TAK tarafından her yıl du zen-

lenen 4006 Bilim Fuarları ile ilgili 

başvuru sonuçlarına go re ilimiz-

den başvuru yapan 111 kurum-

dan 66 kurum fuar yapmaya uy-

gun görülmüştür. Bu kurumları-

mızdan 26'sı merkez ve merkeze 

bag lı, 40 kurumumuz ise ilçeleri-

mizdendir. Ülkemiz genelinde 

13541 kurum başvuru yapmış, 

bunlardan 4678' i kabul edil-

miştir. 

7 - DĠĞER PROJELER 

2017-2018 Eg itim-O g retim 

yılında Afyonkarahisar il 

merkez ve ilçelerini kapsayan 

Mu nazara Ligi boyunca 40 

okul yarıştı. Her okuldan 3 

asil ,1 yedek olarak, 4 o g ren-

ci, toplamda 160 o g renci ka-

tıldı. Mu nazara konusunda 

eg itim almış ju ri u yesi olarak 

go rev yapan 27 o g retmen go -

rev yaptı. Turnuva boyunca 

toplamda 6 turda 43 maç ya-

pıldı. Her turda eşleşmeler 

kura eleme usulu yle yapıldı.  

Yarışmacıların tezi veya anti-

tezi savunacakları konular, 

mu sabakadan 30 dk. o nce 

kendilerine bildirildi. Final 

mu sabakası Afyon Lisesi Kon-

ferans salonunda gerçekleş-

miştir. Mu nazarada Ligi sonu-

cunda Afyon Lisesi birinci, Ali 

Çag lar Anadolu Lisesi ikinci 

ve Merkez I mam Hatip Ana-

dolu Lisesinin ise u çu ncu  ol-

du.  

Sayfa 20 Bülten BaĢlığı 

2017-2018  

Eğitim-Öğretim 

yılında 

Afyonkarahisar  

il merkez 

 ve  

ilçelerini  

kapsayan 

Münazara Ligi 

boyunca  

40 okul  

yarıĢtı.  

2018—2019  

Münazara Ligi  

okulların  

bilgilendirilmesi  

ile baĢladı. 

 

66 kurumumuz 

fuar yapmaya  

uygun  

görülmüĢtür.  

ARGE BÜLTENĠ 



2018-2019 Eg itim-

O g retim yılında ise 

deg erlendirme rapor-

ları ve yog un talep so-

nucunda Mu du rlu g u -

mu zce Mu nazara Ligi 

Projesini devam ettir-

me kararı alınmıştır. 

Ekim ayında Mu naza-

ra Ligi Projesi Tanıtım 

ve Bilgilendirme top-

lantısı il merkez ve 

ilçelerdeki tu m okul-

larda çalışan bir idare-

ci ve sorumlu o g ret-

menin yer almasıyla 

gerçekleştirilmiştir.  

Kasım ayında  2017-2018 
Eg itim-O g retim yılında go rev 
almış ju ri u yeleri ile Mu naza-
ra Ju ri u yeleri toplantısı yapıl-
mıştır. Ju ri u yelig i ve mu naza-
ra koçu eg itici eg itimi almış 
o g retmenlerle birlikte 2018-
2019 Eg itim O g retim yılında 
go rev alacak o g retmenlere 
verilecek eg itim hakkında 
program yapılmıştır. Arkasın-
dan il merkez ve ilçelerde yer 
alan okullara resmi yazı ile 
mu nazara lig takvimi go nde-
rilmiş, okullardan mu nazara 
koçu ve lige katılacak o g renci-
lerinin isimleri ile mu nazara 
liginde go rev alacak ju ri u yesi 
istenmiştir.  

 

Cilt 1, Sayı 1 

Jüri üyeliği ve 

münazara koçu 

eğitici eğitimi 

almıĢ 

öğretmenlerle 

birlikte 

 2018-2019 Eğitim 

Öğretim yılında 

görev alacak 

öğretmenlere 

verilecek eğitim 

hakkında program 

yapılmıĢtır. 

 

Kasım ayında   

2017-2018  

Eğitim-Öğretim  

yılında görev almıĢ 

jüri üyeleri ile Müna-

zara Jüri üyeleri  

toplantısı yapılmıĢtır. 

2018-2019  

Eğitim Öğretim yılında 

görev alacak 

 öğretmenlere  

verilecek eğitim  

hakkında program  

yapılmıĢtır.  

Sayfa 21 Sayı 10 



Belirlenen o g renci ve go revli o g ret-

men listeleri dog rultusunda daha o n-

ce ju ri u yelig i ve mu nazara koçu eg i-

tici eg itimi alan go revli o g retmenler 

tarafından 10-11 Aralık 2019 tarihin-

de ‘Ju ri U yelig i Eg itici Eg itimi’ ve 

‘Mu nazara Koçu Eg itici Eg itimi’ veril-

miştir.  

8 - SEMĠNER,  KONFERANS, PANEL  

 ve   BENZERĠ ÇALIġMALAR 

 Bilişim teknolojilerinin eg itim içe-

risinde her geçen gu n daha fazla 

yer alması sonucunda eg itim klasik, 

sadece mekana bag lı yapısından 

hızla çıkarak du nya u zerinde bilgi-

nin daha hızlı arttıg ı ve yeni bilgile-

rin bu tu n u lkelere anında ulaştırıl-

dıg ı bir duruma gelmiştir. Eg itimin 

teknolojinin de desteg iyle gittikçe 

daha kapsamlı hale gelmesi du nya-

da ve o zellikle Avrupa’da bu alanda 

ortak projelerin yu ru tu lmesine ve dolayısıyla da sınırların ortadan 

kalkmasına neden olmuştur. Avrupa’da bu amaçla yu ru tu len pek çok 

projeden bir tanesi de “eTwinning Projeleri”dir. 

Sayfa 22 Bülten BaĢlığı 

Avrupa‟da 

 yürütülen  

pek çok  

projeden  

bir tanesi de 

“eTwinning 

Projeleri”dir. 

 

ÇalıĢtay  

Eğitici  

Ekibi 

10-11 Aralık 2019 

tarihinde „Jüri Üyeliği 

Eğitici Eğitimi‟ ve 

„Münazara Koçu 

Eğitici Eğitimi‟  

verilmiĢtir.  

ARGE BÜLTENĠ 



 

eTwinning faaliyetlerinin en 

temel amacı Avrupa’nın farklı 

u lkelerinden o g retmenlerin, 

deneyimlerini paylaşıp, fikir 

alış verişinde bulunabileceg i 

çevrim içi bir ortam oluştur-

maktır. Bu faaliyetler sayesin-

de o g retmenler, farklı u lkeler-

den iletişim kurdukları dig er 

o g retmenlerle kendi eg itim 

su reçlerine uygun şekilde pro-

jeler yapabilmektedirler.  

   Bu çalıştay genel olarak eTwin-

ning projesine yeni başlayan o g ret-

menler için hazırlanmıştır. Eg itim 

eTwinning  projeleri hakkında te-

mel bilgileri içermektedir. Bir 

eTwinner nasıl olunur? projeler 

neler içermelidir? Dijital beceriler 

ve teknolojik yeterlilikler proje 

kavramına nasıl entegre edilmeli ve 

bu şekilde eg itime katkı sag lanma-

lıdır gibi temel başlıkların yanında 

kişisel gelişimiz için o nemli ip uçla-

rını da barındırmaktadır. 

Projelerde teknolojinin eg itime adap-

tasyonu ve eg itim su reçlerinde uygun 

şekilde kullanımı istenilen bir durum-

dur.  Bu anlamda eTwinning faaliyetle-

rinin en o nemli getirilerinden ve katkı-

larından bir tanesi o g retmen ve o g ren-

cilerimizin dijital becerilerini ve tekno-

lojik yeterliliklerini arttırmaktır. O zel-

likle u lkemizde Fatih projesi ile birlikte 

o g retmenlere ve okullara sag lanan tek-

noloji alt yapı desteg inin, eg itim prati-

g inde etkili biçimde kullanılması bek-

lenmektedir. Bu anlamda eTwinning 

projeleri u retmek o g retmenlerimize 

yardımcı olmaktadır.  

Cilt 1, Sayı 1 

Eğitim 

 eTwinning  

projeleri  

hakkında  

temel  

bilgileri 

içermektedir. 

 

Bir  

eTwinner  

nasıl  

olunur? 

Bu çalıĢtay  

genel olarak  

eTwinning projesine 

yeni baĢlayan 

 öğretmenler  

için  

hazırlanmıĢtır.  

Sayfa 23 Sayı 10 



Genel olarak çalıştay sonunda o g ret-

menlerimiz eTwinning platformu-

nu verimli bir şekilde kullanmayı o g -

renerek;  

-Derslerini proje temelli o g renmeye 

entegre etme, 

-Bilişim teknolojilerini derslerinde 

etkin biçimde kullanabilme, 

-Web teknolojilerinin eg itim amacıy-

la da kullanabileceg ini fark etme 

-Avrupa u lkelerinde gerçekleşen eg i-

tim uygulamaları hakkında fikir sahi-

bi olma, 

-Yabancı dil pratig ini geliştirme, 

-Derslerini o g rencilerin daha fazla 

motive olmasını sag layarak, daha eg -

lenceli hale getirebilme, 

-Mesleki açıdan kendini geliştirebil-

me yeterliliklerini artıracaklardır. 

Sayfa 24 Bülten BaĢlığı 

eTwinning 

ÇalıĢtayı 

12 - 14 

Aralık  

2018 

tarihlerinde 

yapılmıĢtır. 

Mesleki  

açıdan kendini  

geliĢtirebilme  

yeterliliklerini  

artıracaklardır. 

Derslerini  

Proje 

 temelli  

öğrenmeye  

entegre  

etme 

ARGE BÜLTENĠ 



Birimimiz, 2018 Yılı temmuz ayından itibaren 2018 yılı ocak ayına ka-

dar ; 

 22 Yu ksek Lisans, 

 4 Doktora, 

 8 U niversite, 

 25 TU BI TAK, 

 2 Teftiş kurulu 

araştırmasını incelemiş ve uygun olanlara onay vermiştir. 

9 - EĞĠTĠM ARAġTIRMALARI 

10 - DĠĞER BĠLGĠLER 

2019 Ocak ayından itibaren ; 

 I l Milli Eg itim Mu du rlu g u  Stratejik Planının derlenmesi, 

 I lçe Milli Eg itim Mu du rlu kleri Stratejik Planlarının I ncelenmesi, 

 “SELAM” ve Afyon’ nun Termal Gu cu   Avrupa Birlig i projelerinin 

iş ve işlemlerine devam edilmesi, 

 Liselerarası Mu nazara Ligi kura çekimi ve Fiksu ru n belirlenmesi, 

 Afyonkarahisar Bilim Gu nleri Hazırlıklarının yapılması, 

 2023 Eg itim Vizyonu Çalıştaylarının yapılması ve çalıştay raporu 

hazırlanması, 

 4. eTwinning Çalıştayı yapılması, 

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

Cilt 1, Sayı 1 

22 Yüksek 

Lisans, 

4 Doktora, 

8 Üniversite, 

25 TÜBĠTAK, 

2 TeftiĢ kurulu 

AraĢtırması 

incelemiĢ  

ve  

uygun  

olanlara  

onay  

vermiĢtir. 

“SELAM”  

ve  

Afyon‟ nun  

Termal Gücü  

 Avrupa Birliği  

projelerinin  

iĢ ve iĢlemlerine  

devam  

edilmesi 

Afyonkarahisar  

Bilim Günleri  

Hazırlıklarının 

 yapılması 

Sayfa 25 Sayı 10 



 Afyonkarahisar I l Milli Eg itim Mu du rlu g u  AR-

GE Birimi,1843555 sayı ve 08.05.2014 tarihli "I l 

Milli Eg itim Mu du rlu kleri AR-GE Birimleri Yo ner-

gesi" kapsamında go rev yapmaktadır. 

            Birimimiz," Araştırma, Stratejik Planlama 

ve Kalite Geliştirme Ekibi (ASKE)" ile "Projeler 

Ekibi (PEK)" olmak u zere iki ekip halinde çalış-

malarını yu ru tmektedir.  

Karman Mahallesi  Açelya 

Sokak No : 7  

Hoca Ahmet Yesevi 

Ortaokulu Ek Hizmet Binası 

Merkez / Afyonkarahisar 

Telefon: 0 (272) 214 24 28 

E-posta: arge03@meb.gov.tr                  

afyonstrateji@gmail.com 

Afyonkarahisar 

 Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğü  

ARGE Birimi 

 

11 - ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 



Ocak 

2019 


