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	 Bu	yayın,	Ordu	İl	Millî	Eğitim	
Müdürlüğü	tarafından	Ordu’da	eğitim	
kurumları	 tarafından	gerçekleştirilen	
faaliyetlerin	görünürlüğünü	artırmak	
amacıyla	hazırlanmıştır.
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	 	 			Merhaba,

	 Ordu	 İl	 Millî	 Eğitim	 eşgüdümünde	
hazırlanan	 e-bültenimizin	 ilk	 sayısını	
tüm	 Ordulularla	 paylaşmaktan	 mutluluk	
duyuyorum.

	 İlimiz	 genelinde	 hayata	 geçirilen,	
eğitimde	iyi	örnekler	ve	özgün	uygulamaların	
bir	 kısmını	 bir	 araya	 getirerek,	 sizlerle	
buluşturuyoruz.

	 E-bültenimizde	 okullarımızın	
hayata	 geçirdikleri	 iyi	 örnekler	 ve	 özgün	
çalışmalarının	 sunulma	 süreçlerini	 görme	
fırsatı	 paydaşlarımız	 arasında	 güçlü	 bir	
iletişim	ve	sinerji	oluşturarak,	yeni	pencereler	
açılmasına	da	katkı	sunacaktır.

	 Bültenimizi	 incelediğinizde,	öğretmen	
ve	 öğrencilerimizin	 birbirinden	 güzel	
çalışmalara	 imza	 attığına	 şahit	 olacaksınız.	
Tüm	bu	örnek	etkinlikleri	tasarlayan,	projeler	
geliştiren,	 fark	 yaratan,	 iyi	 örneklerini	 ve	
özgün	 uygulamalarını	 bizimle	 paylaşan	
öğretmenlerimize	teşekkürlerimi	sunarım.

Kutlu	Tekin	BAŞ
İl	Millî	Eğitim	Müdürü



Yerli Malı Haftası

Hepimiz Bir Roman 
Kahramanıyız

10 Aralık                    
Dünya İnsan 
Hakları Günü

Orduya Has 
Ürünler

Bir İyilik de Sen 
Yap

	 İnsan	Hakları		konusunda	bilinçli,	kendi	
hakları	bilen	ve	başkalarının	haklarına	saygı	duyan	
bireyler	yetiştirmek	amacıyla	Birleşmiş	Milletler	
tarafından	İnsan	Hakları	Evrensel	Beyannamesi’nin	
kabul	edildiği	ve	1948	yılından	bu	yana	her	yıl	
kutlanan	10	Aralık	Dünya	İnsan	Hakları	Günü’nü	
okulumuz	öğrencilerinin	hazırladığı	program	ve	
çeşitli	etkinliklerle	kutladık.
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	 Öğrencilerin	kültürümüze	ait	ögeleri	daha	
yakından	tanımalarını	sağlamak	amacıyla,	Ordu’ya	
özgü	yiyecek,	kıyafet	ve	eşyalar	okulumuzun	
giriş	katında	sergilenmiştir.	Böylece	öğrenciler	
ve	misafirler	Ordu’ya	has	kültürel	özellikleri	ve	
yiyecekleri	daha	yakından	tanıma	fırsatı	bulmuştur.	
Eğitimin	amaçlarından	biri	de,	bireylere	yaşadıkları	
çevreyi	ve	ait	oldukları	kültürü	tanıtmaktır.	Ordu’ya	
has	kültürel	özelliklerin	öğrencilerin	de	dahil	olduğu		
bir	etkinliğe	dönüşmesi	eğitim	vizyonu	açısından	
oldukça	önemlidir.

	 Okulumuz	 öğrencilerine	 sorumluluk	 ve	
işbirliği	duygusu	kazandırmak	amacıyla	‘’Bir	İyilik	
de	 Sen	Yap’’	 etkinliğini	 başlattık.	 Zarfların	 içine	
öğrencilerin	 yapabilecekleri	 görevleri	 yazdık	 ve	
bu	zarfları	askıya	 	astık.	Öğrenciler	askıda	asılı	
olan	zarfları	alarak,	 zarfın	 içindeki	görevleri	bir	
hafta	 boyunca	 yapacaklar.	 Böylece	 o	 görevin	
yapılması	sağlanmış	olacaktır.
	 Askıda	 asılı	 olan	 görevlerin	 her	 birine	
farklı	 puanlar	 verilmiştir.	 Ayın	 sonunda	 hangi	
öğrenci	 yaptığı	görev	karşılığında	en	çok	puanı	
toplarsa	o	öğrenci	ayın	birincisi	seçilecek	ve	ona	
ödül	verilecektir.

Korgan

Çamaş	-	Şehit	Şener	Karadere	İmamhatip	Ortaokulu

Korgan	-	Çiftlik	İlk/Ortaokulu

Ulubey	-	Ulubey	AL

Ulubey	-	Aydınlar	Ortaokulu

	 Yerli	 Malı	 Haftası’yla	 I.	 Dünya	 Savaşı	 sonrası	
oluşan	ekonomik	sıkıntıların	ardından	yabancı	ülkelere	
para	 akışının	 önünün	 kesilmesi	 ve	 toplumda	 yatırım	
ve	 tutum	 bilincinin	 oluşturması	 amaçlanmaktadır.		
Bu	 amaçla	 birlikte	 çocukların	 dengeli	 ve	 sağlıklı	
beslenmesinde	 önemli	 bir	 yere	 sahip	 olan	 kahvaltı	
yapma	 alışkanlığı	 konusundan	 hareketle	 tüm	
sınıflarımızda	 hafta	 boyunca	 yöresel,	 organik	
ürünlerden	oluşan	kahvaltılar	yaptık.	Okul	bahçesinde	
günün	anlam	ve	önemini	belirten	program	düzenledik.

					İlk		kez	2012	yılında	Kültür	ve	Turizm	Bakanlığımızın	
himayesinde	 gerçekleştirilen	 21	 Aralık	 Dünya	 Roman	
Kahramanları	 gününün	 sloganı	 “Hepimiz	 Bir	 Roman	
Kahramanıyız”.	 	 Bu	 etkinlikte	 amaç	 Türk	 ve	 dünya	
edebiyatına	mal	olmuş	roman	ve	hikâye	kahramanlarının	
tarihin	derinliklerinde	kaybolmasının	önüne	geçmek	ve	
gelecek	 nesillere	miras	 olarak	 aktarmaktır.	 Bu	 etkinlik	
kapsamında	 öğrencilerimiz	 kostümlerini	 kendileri	
tasarlayarak	 okudukları	 ya	 da	 sevdikleri	 bir	 roman,	
hikâye	kahramanı	karakterine	bürünerek	okula	geldiler	
ve	 sınıfları	 gezerek	 kendilerini	 tanıttılar.	 Etkinliğin	
devamında	öğrencilerimiz	İlçe	Milli	Eğitim	Müdürümüz	
Sayın	 Mehmet	 DERİLMEK	 ve	 İlçe	 Kaymakamımız	
Sayın	 Akın	 Oruç’u	 makamlarında	 ziyaret	 ettiler.



Dürüst Manav

İstiklal Marşı’nın 
Kabulü Konulu 
Drama Gösterisi

Yerli Üretimde 
Ordu Programı

Unutulmayanlar 
projesi-Nasreddin 
Hoca Etkinliği
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	 Bu	 etkinlik	 kapsamında	 öğrencilerin	
milli	 ve	 manevi	 değerlere	 olan	 bağlılık	 ve	
duyarlılıklarının	 artırılması	 hedeflenmiştir.	
2023	 Eğitim	 Vizyonunda	 da	 üzerinden	 durulan	
konulardan	 birisi	 olan	 Hayat	 boyu	 öğrenme	
eğitimi	 kapsamında	 okulumuz	 Drama	 kursu	
öğrencileri	tarafından	okulumuz	salonunda	bütün	
öğrenci	ve	öğretmenlerin	katılımıyla	Mehmet	Akif	
Ersoy’un	İstiklal	Marşı’nı	yazması	konulu	bir	drama	
etkinliği	gerçekleştirilmiştir.	Bu	etkinlik	kapsamında	
öğrencilerimizin	 milli	 ve	 manevi	 değerlere	 olan	
farkındalık	düzeyinin	artırılması	hedeflenmiş	olup	
aynı	zamanda	drama	gösterisi	yapan	öğrencilerin	
özgüven	 duygularının	 ve	 sosyal	 becerilerinin	
geliştirilmesi	de	sağlanmıştır.

	 Çocuklarımıza	 kendi	 kültürümüzü	
aktarabilmek	 ve	 somut	 ürünlerle	 kültürel	 ögeleri	
kalıcı	kılmak	amacıyla	İlçe	Milli	Eğitim	Müdürlüğümüz	
öncülüğünde,	Arif	Nihat	Asya	MTAL,	Mürüvvet	Vidinli	
Halk	 Eğitimi	 Merkezi,	 Bayramca	 Anaokulu,	 Ünye	
Anaokulu	ve	Gölevi	Anaokulu	katılımlarıyla	yürütülen	
Unutulmayanlar	 projesi	 kapsamında	 19-21	 Aralık	
2019	tarihleri	arasında,	UNIPORT	AVM’de	yapılacak	
olan	Nasreddin	Hoca	Etkinlikleri’nin	ilk	gününde	Ordu	
İl	Milli	Eğitim	Müdürümüz	Sayın	Kutlu	Tekin	BAŞ	ve	İlçe	
Milli	Eğitim	Müdürümüz	Sayın	Özgür	TOKGÖZ,	alanı	
ziyaret	 ederek	 öğretmen	 ve	 öğrencilerimizle	 sohbet	
etti.

Çaybaşı	-	Göksu	Ortaokulu

Gülyalı	-	Ayşe	Şahin	ÇPAL

Ünye

Gülyalı	-	Gülyalı	Merkez	Ortaokulu	-	Gülyalı	
İmam	Hatip	Ortaokulu

	 Ülkemizde	 her	 yıl	 12	 -18	 Aralık	 tarihleri	
arasında	 kutlanan	 Tutum,	 Yatırım	 ve	 Yerli	 Malları	
Haftası	 dolayısıyla	 okullarımızda	 etkinlikler	
düzenlendi.	 Müdürlüğümüz	 Proje	 Koordinasyon	 ve	
Öğrenme	Merkezince	 yürütülen	 “Bilim	ve	Medeniyet	
Tasavvuru	Projesi”	kapsamında	Tutum,	Yatırım	ve	Türk	
Malları	Haftasıyla	ilgili	olarak	“Yerli	Üretimde	Ordu”	
adlı	program				Gülyalı					Merkez					Ortaokulu’nda				
gerçekleştirildi.
	 Gülyalı	 Merkez	 Ortaokulu	 tarafından	
düzenlenen	program	ilk	olarak,	Gülyalı	Kaymakamlığı	
Konferans	 Salonu’nda	 gerçekleştirildi.	 Düzenlenen	
programa	 Büyükşehir	 Belediye	 Başkan	 Vekili	 Adem	
ATİk,	Gülyalı	Kaymakamı	Burhanettin	YAVAŞİ,	Gülyalı	
Belediye	Başkanı	Ulaş	TEPE,	İl	Millî	Eğitim	Müdürümüz	
Kutlu	 Tekin	 BAŞ,	 Gülyalı	 İlçe	 Millî	 Eğitim	 Müdürü	
Şevki	YILMAZ,	ilçe	kurum	müdürleri,	okul	idarecileri,	
öğretmenler	ve	öğrenciler	katıldı.	
	 Programda	 konuşma	 yapan	 İl	 Milli	 Eğitim	
Müdürümüz	 Kutlu	 Tekin	 Baş,	 ülkemizin	 zenginliğini	
artırmak	 için	 öğrencilerimize;	 	 tutumlu	 olmak,	
milli	 ve	manevi	 değerlere	 sahip	 çıkmak,	 üretken	 ve	
çalışkan	olmak,	yerli	mallarını	kullanmak	konularının	
kavratılmasına	 özen	 gösterildiğini	 belirtti.	 Ayrıca	
yerli	 teknolojinin	 üretilmesi	 ve	 yerli	 malı	 kullanımı	
konusundaki	 bilincin	 küçük	 yaşlardan	 itibaren	
oluşturulması,	tasarruflu	olma	ve	kaynakların	verimli	
kullanımının	 toplumun	 tüm	 kesimlerinde	 bir	 yaşam	
biçimi	halini	alması	gerektiğini	vurguladı.
	 Konuşmaların	 ardından,	 ÇAMSAN	 A.Ş.	 ve	
Ordu	Arıcılık	Enstitüsü	yetkilileri	ile	Ordu	Üniversitesi	
Öğretim	 Üyesi	 Dr.	 Emine	 Çakır	 sunum	 yaparak,	
program	 içeriği	 kapsamında	 bilgilendirmelerde	
bulundular.	 Program,	 tiyatro	 gösterisi	 ve	 öğrenciler	
tarafından	seslendirilen	koronun	ardından	sona	erdi.
Gülyalı	 Kaymakamlığı	 Konferans	 Salonu’nda	
düzenlenen	ve	büyük	ilgi	gören	programın	ardından	
Müdürlüğümüz	 tarafından	 pilot	 okul	 olarak	 seçilen	
Gülyalı	 Merkez	 Ortaokulunda	 yapılan	 etkinlik	 alanı	
ziyaret	 edildi.	 Okulun	 bahçesinde	 düzenlenen	
etkinlikte	Ordu’da	üretilen	 yerli	 ürünlerin	 tanıtımının	
yapıldığı	 stant	 bölümleri	 protokol	 üyeleri	 tarafından	
ziyaret	edilerek	bilgi	alındı.	
	 Etkinlikte	 haftanın	 önemine	 dikkat	 çeken	 İl	
Millî	 Eğitim	 Müdürümüz	 Kutlu	 Tekin	 BAŞ,	 etkinliğin	
düzenlenmesinde	 emeği	 bulunan	 herkese	 teşekkür	
etti.	 Etkinlik,	 yerli	 ürünlerimizden	 yapılan	 kokteyl	
ikramı	ile	sona	erdi.	

	 Dürüst	 manav	 etkinliğinde	 öğrenciler	
ihtiyaç	 duyduğu	 ürünü	 alır	 ve	 ürün	 bedelini	
kumbaraya	 kendisi	 koyar.	 Herhangi	 bir	 görevli	
yoktur.	 Öğrenciye	 güven	 esastır.	 Öğrencilerden	
alışverişte	 doğru	 ve	 dürüst	 davranması	 beklenir.	
Amaç	 öğrencinin	 kendi	 kendine	 ihtiyaçlarını	
görmede	 özgüven	 kazanması	 ve	 güvenilir	 bir	
kişiliğe	sahip	bireyler	olmalarıdır.	Ayrıca	öğrenciler	
bu	 sayede	matematik	 dersinde	 öğrendiği	 konuları	
günlük	 hayatta	 uygulama	 şansı	 yakalamış	 olur.



Öteki Elimi Sen 
Tut

Kan Bağışı

	 Bakanlığımızın	 2023	 vizyon	 belgesinde	
belirtilen	hedefleri	ve	Milli	Eğitim	Bakanlığı	Sosyal	
Etkinlikler	Yönetmeliği	 esasları	 çerçevesinde	 top-
lum	hizmeti	 çalışmaları	 kapsamında	öğrencileri-
mizin	 yardımlaşma,	 dayanışma,	 toplumsal	 birlik	
ve	 beraberlik	 bilincini	 kişilik	 gelişimlerinde	 ben-
liklerine	yerleştirmeleri	amacıyla	Ordu	ili	Perşem-
be	 İlçesi	 Saray	Ortaokulu	 öğrencilerinin	 istekleri	
tespit	edilerek	 isteklerinin	karşılanmasına	yönelik	
okulumuz	 bünyesinde	 yardım	 kampanyası	 ger-
çekleştirilmiştir.	Kampanya	sonunda	alınan	hedi-
yeler	öğrencilere	ulaştırılmıştır.

	 Ordu	MEM	Vizyon	Belgesi	Öğrenci	Gelişimi	
kapsamında	Öğrencilerde	millî	birlik	ve	bütünlük	
bilincine	 yönelik	 farkındalık	 çalışmaları	 olarak	
yapılmıştır.	Paydaşlarla	işbirliği	yapılmak	amacıyla	
Ordu	Kızılay	Şubesi	tarafından	kan	bağışı	alınmıştır.	
Kan	 bağışında	 bir	 günde	 85	 ünite	 kan	 bağışı	
yapılmıştır.	 Öğrencilerin	 Kahraman	 Ordumuzun	
Barış	 Pınarı	 Harekatına	 başladığı	 günlerde	
onların	moral	 ve	motivasyonunu	 en	 üst	 düzeyde	
tutmak	 için	 kan	 bağışı	 kampanyası	 yapılmıştır.	
Değerler	eğitimi,	milli	ve	manevi	değerlerin	önemi	
konularına	vurgu	yapılmak	istenmiştir.	”Bir	Damla	
Kan	Bir	Can”	parolası	öğrencilerimize	hafta	boyu	
işlenmiştir.

	 Belki	 de	dünyanın	 en	 zor	mesleği	 anne	
baba	 olabilmektir.	 Her	 anne	 babanın	 isteği	
dürüst,	 çalışkan,	 saygılı,	 vatansever	 evlatlar	
yetiştirmektir.	
Bizler	 de	 velilerimizle,	 bu	 çağda	 anne-baba	
olabilmenin	 zorluklarını	 paylaşmak	 üzere	 aile	
eğitimleri	 planladık.	 Çocuklarımızın	 akademik,	
sosyal,	 kişilik,	 arkadaşlık,	 sağlık,	 beslenme	 vb.	
durumlarını	 görüşmek	 için	 velilerimizi	 her	 ay,	
en	az	bir	 kez	 ’’Bu	Çağda	Anne	Baba	Olmak’’	
konulu	eğitimimize		ve	okullarımızda	çay	içmeye	
davet	ediyoruz.

	 Ebeveynlerin,	 çocuklarının	
öğretim	 çalışmaları	 dışında,	 gönüllü	
olarak	 üstlendikleri	 çalışmalardır.	
Etkinliğimizin	amacı;	eğitim	aktörlerinden	
biri	olarak		anne	babaları	da		sürece	dahil	
etmek	ve	eğitim	politikamızı	 kendilerine	
aktarıp	 aktif	 olabilmek	 için	 iletişimimizi	
artırmak.

Bir	çocuk	bir	dilek

Bir Çocuk Bir 
Dilek

Çocuğumuz İçin 
Ayda Bir Gün Bir 
Saat

Aileler Sınıfta 	 Cerrahpaşa	 Tıp	 Fakültesi	 Gönüllü	
Hekimler	 Kulübü	 ile	 okulumuz	Ordu	 Fen	 Lisesi	
arasında	 işbirliği	 yapılmıştır.	 Bu	 kapsamda	
Cerrahpaşa	Tıp	Fakültesinde	tedavi	gören	lösemili	
çocuklara	öncelikle	moral	motivasyon	ve	manevi	
destek	 sağlamak	 ve	 bir	 nebze	 de	 olsa	 günlük	
yaşamdaki	 ihtiyaçlarını	 karşılamak	 amacıyla	
istekleri	 doğrultusunda	 oyuncak,	 kırtasiye	
malzemesi,	eğlenceli	kostümler	 temin	edilmiştir.	
Temin	 edilen	 malzemeler,	 Ordu	 Büyükşehir	
Belediyesinin	 ulaşımını	 üstlendiği	 okulumuz	
öğretmen	 ve	 öğrencilerinden	 oluşan	 kafile	
tarafından,	 lösemili	 çocuklara	 Bakanlığımızın	
2023	 Eğitim	 Vizyonunda	 belirtilen	 hedefleri	
ve	 Milli	 Eğitim	 Bakanlığı	 Sosyal	 Etkinlikler	
Yönetmeliği	 esasları	 çerçevesinde	 toplum	
hizmeti	çalışmaları	kapsamında	öğrencilerimizin	
yardımlaşma,	 dayanışma,	 toplumsal	 birlik	
ve	 beraberlik	 bilincini	 kişilik	 gelişimlerinde	
götürülmüş	ve	teslim	edilmiştir.

Dayanışma 9

Altınordu	-	Ordu	Fen	Lisesi

Altınordu	-	Ordu	Fen	Lisesi

Kumru

Akkuş	-	Akkuş	AnaokuluAkkuş



Harf Küpleri

Zehra Şelale 
Anadolu Lisesi 
Okuyor

Servisim 
Kütüphanem

Ünye’de 1. 
Kitap Fuarı 
Açılışı

	 Okulumuz	 1.sınıf	 öğretmenlerinden	
Selçuk	 Karakaya	 tarafından	 hazırlanan	 harf	
küpleri	öğrencilere	harfleri	tanıtmak,harflerden	
heceler,hecelerden	 kelimeler	 ve	 cümleler	
oluşturmak	 amacıyla	 kullanılmaktadır.
Küpler	 harf	 öğretimi	 esnasında	 bir	 kesenin	
içine	 konularak	 öğrencilere	 rastgele	 seçtirilir	
ve	 bilen	 öğrenciler	 ödüllendirilir.Harfleri	
tanıyamayan	 öğrencilere	 harfleri	 buldurmak	
için	 ipuçları	 verilerek	 yardımcı	 olunur.Harf	
öğretimi	 gerçekleştirildikten	 sonra	 hece	
öğretimi	 için	 öğrencilere	 küpler	 dağıtılır.
Söylenen	 heceleri	 küpleri	 karıştırarak	 hızlı	
bir	şekilde	oluşturmaya	çalışır.Aynı	uygulama	
kelime	 ve	 cümle	 oluşturmak	 için	 de	 yapılır.
İstenen	 kelime	 ve	 cümleleri	 hızlı	 bir	 şekilde	
oluşturan	öğrenciler	ödüllendirilir.Burada	esas	
amaç	öğrencileri	kendi	aralarında	yarıştırmak	
değil	 bu	 oyun	 sayesinde	 okuma	 yazmada	
kendi	hızlarını	artırmaktır.

	 Bu	 etkinliği	 gerçekleştirmekteki	 amacımız	
öğrencilerimize	 okuma	 alışkanlığı	 kazandırmak	
aynı	 zamanda	 günün	 en	 azından	 1	 saatini	 tüm	 okul	
personelleri,	 öğretmenleri,	 idarecileri	 ve	 öğrencileri	 ile	
birlikte	kitap	okuyarak	geçirmek

	 1.Kitap	 Fuarı	 Açılış	 kurdelesini	 Ünye	
Kaymakamı	Ümit	Hüseyin	GÜNEY	ile	eşi	Arzu	
GÜNEY,	Ünye	Belediye	Başkanı	Hüseyin	TAVLI,	
Gençlik	Hizmetleri	ve	Spor	İl	Müdürü	Mustafa	
GENÇ,	Ünye	İlçe	Milli	Eğitim	Müdürü	Özgür	
TOKGÖZ,	Ak	Parti	Ünye	 İlçe	Başkanı	Kenan	
Selim	 ARGAN	 kestiler.	 Ardından	 protokol	
üyeleri	stantları	gezerek	fuara	katılan	kırtasiye	
ve	kitap	evleri	ile	sohbet	ettiler.	

	 İlçemiz	ve	eğitim	camiamız	için	büyük	
önem	 taşıyan	 Ünye	 1.	 Kitap	 fuarını	 Sayın	
Kaymakamımız	 ve	 Belediye	 Başkanımız	
öncülüğünde	 ilçe	Milli	Eğitim	Müdürlüğümüz	
ilçemizde	faaliyetlerini	sürdüren	8	kırtasiyemiz,	
ilçemiz	 yönetici	 ve	 öğretmenlerin	 desteği	
ile	 düzenledik.	 Bu	 kitap	 fuarı	 ilçemiz	 için	
gerçekten	 çok	 çok	önemli.	 Bizler	 ilçemizdeki	
yaklaşık	25	bin	öğrencimizin	bu	fuarı	ziyaretini	
sağlayacağız.	Fuarımızda	9	yazarımız	bizlerle	
birlikte	olacak.	Bu	 yazarlarımızda	20	 söyleşi	
etkinliği	 gerçekleştireceğiz.	 Bu	 söyleşilere	
ilçemizden	 yaklaşık	 5	 bin	 öğrencimiz	
katılacak.	 Yazarlarımızda	 9	 imza	 etkinliği	
gerçekleştireceğiz.	 Ayrıca	 öğretmenlerimize	
2	 atölye	 çalışmamız	 olacak.	 12	Ocak	 Pazar	
günü	 ilçemizde	 ki	 müzik	 öğretmenlerimizin	
hazırladıkları	bir	konserle	fuar	etkinliklerimizi	
sonlandıracağız.	 Fuar	 sonrasında	 fuara	
katılan	kırtasiyelerimizin	desteği	ile	Şehit	Taner	
Kart	 Ortaokulumuza	 Z	 kütüphane	 kurulumu	
yapacağız.	 “dedi.	 Ünye	 Atatürk	 Parkı	
sosyal	 Tesislerinde	 gerçekleşecek	 etkinlikler	
kapsamında	 Sinan	 YAĞMUR,	 Yusuf	 ASAL,	
Koray	 VAROL,	 Şermin	 YAŞAR,	 Sunay	 AKIN,	
Mehmet	SOLMAZ,	Okay	TİRYAKİOĞLU,	İrfan	
Gürkan	ÇELEBİ,	 ve	Oğuz	 SAYGIN	 okurlarla	
buluşacak

	 Öğrencilerimizin	 servisle	
okula	 gelip	 giderken	 geçirdiği	 boş	
vakitleri	 değerlendirmek	 adına	
servisi	 kütüphaneye	 çevirdik.	 Böylece	
öğrencilerimizde	 okuma	 alışkanlıklarını	
kazandırmış	olduk.

Okuma Köşesi

	 Kıran	 İlkokulumuzda;	 öğrencilerimize	
okumayı	 sevdirmek,	 teşvik	 etmek,	 okuma	
alışkanlığı	 kazandırmakla	 birlikte,	 	 serbest	
etkinlik	zamanlarında,	teneffüs	ve	öğle	arasında	
sınıflarının	 sıcak	ortamında	 rahatlayacakları,		
eğitici	 oyunlar	 oynayabilecekleri	 sevimli	 ve	
dikkat	çekici	bir	köşe	oluşturuldu.	Bu	köşeyle	
birlikte	 öğrenciler,	 sınıflarında	 ev	 ortamını	
yakalama	şansını	elde	ettiler.		Aynı	zamanda,		
öğrencilerin	 okuma	 alışkanlıklarında	 bir	
ivme	kazanılmış	oldu.		Köşede	kaliteli	zaman	
geçirerek	öğrencilerimiz	daha	mutlu	oluyorlar.

Okuma	Kültürü 11

Ulubey	-	Ulubey	İlkokulu

Perşembe-Zehra	Şelale	Anadolu	Lisesi

İkizce	-	Şenbolluk	İlk-Ortaokulu
Çatalpınar	–	Kıran	İlkokulu	

Ünye



Kodlama Saati2019 Prof. Dr. 
Fuat Sezgin Yılı 
Etkinlikleri

	 Gelişen	teknolojiye	ayak	uydurmak	
için	 öğrencilerimize	 birer	 gün	 belirledik	
ve	 her	 hafta	 1	 saat	 farklı	 bölümlerdeki	
öğrencilerimizi	 kodlama	 ile	 tanıştırdık	 ve	
kodlama	 hakkında	 bilgi	 verip	 uygulama	
yaptık.	Etkinliğimiz	 ile	gelişen	ve	değişen	
dijital	dünyanın	öğrencilerimiz	üzerindeki	
farkındalığını	amaçlıyoruz.

	 2019	 Prof.	 Dr.	 Fuat	 Sezgin	 Yılı	 Etkinlikleri	
kapsamında	 Fatsa	 İlçe	Milli	 Eğitim	Müdürlüğü	Özel	
Büro	Personeli	tarafından	“Müslüman	Bilim	Adamları	
Atlası”	 sınırlı	 sayıda	 basılarak	Milli	 Eğitim	 Bakanlığı	
dahil	bir	çok	farklı	noktaya	teslim	edildi.	

Matematik 
Olimpiyatlarının 
1. Bölümü 
Tamamlandı

	 Ünye	 Ortaokullar	 Arası	 Matematik	
Olimpiyatları	 15	 Aralık	 2019	 Pazar	 saat	 10:00’da	
Ünye	Anadolu	 Lisesi’nde	20	okuldan	60	öğrencinin	
katılımıyla	 başarıyla	 gerçekleştirildi.	 Matematik	
Yarışması’nın	birinci	aşama	sınavı	 tamamlamış	olup	
bu	aşamada	ilk	beşe	giren	okullarımız	29	Mart	2020	
Pazar	 günü	 yapılacak	 olan	 temel	 yeterlilik	 ve	 temel	
yetenek	bölümlerinden	oluşan	ikinci	aşama	sınavına	
katılacaktır.	 Olimpiyat	 sınavı	 sonuçları	 22	 Nisan	
2020	 Çarşamba	 günü	 yapılacak	 ödül	 töreninde	
açıklanacaktır.	 Matematik	 Olimpiyatlarına	 katılım	
gösteren	okullarımıza	başarılar	diler	 teşekkürlerimizi	
sunarız.

Zeka	ve	Bilim 13

Ünye

Fatsa

Ünye



Spor	ve	Sağlık 15

Masa Tenisi 
Turnuvası

Türkiye’nin 
Yıldızları

Okul Sporları Kros 
Grup Yarışması

Masa	Tenisi	Turnuvası
Amaç:	 Öğrencilerimizde	 sportif	 faaliyetlere	 katılımı	
arttırmak.	Masa	tenisi	sporunu	sevdirmek.
Hedef:	 Özgüven	 eksiği	 olan	 çocukların	 katılımını	
sağlayarak	 yarışma	 kültürünün	 etkisiyle	 kendilerine	
olan	güvenlerini	arttırmak.
Nasıl	ve	Ne	şekilde:	Yetenek	farkı	gözetmeksizin	her	
öğrencinin	katılımına	açık	bir	şekilde	turnuvaya	katılım	
gerçekleşmiştir.
Ne	 İşimize	 Yarıyor:	 Derslerinde	 başarısız,	 özgüveni	
eksik		bir	öğrencinin	farklı	yetenekleri	sayesinde	baş	
alanlarda	 başarılı	 olabileceğini	 gösteren	 bir	 etkinlik	
olmuştur.	Turnuva	şampiyonumuzun	böyle	bir	öğrenci	
olması	 yaptığımız	 etkinliğin	 hedefine	 ulaştığını	
göstermiştir.
Ordu	 Eğitim	 Vizyonundaki	 Yeri:	 	 Ders	 dışı	 sosyal,	
kültürel,	 	sportif,	bilimsel	aktivite	,deney	,	 inceleme	,	
gezi	vb.	etkinlik	çalışmaları.	Bu	kapsamda		okulumuz,	
öğrenciler	 için	okul	programı	dışında	 sportif	 etkinlik	
yapmıştır.

	 Türkiye’nin	 Yıldızları	 konulu	 	 Okul	
Sporları	Özel	Sporcular	Atletizm	Mental	Yıldız	
Erkek	 2018-2019	 Eğitim	 Öğretim	 Yılında	
Enes	 FİDAN	 1500	 metre	 de	 Türkiye	 	 1.	 si	
Murat	Yusuf	BALCI	Gülle	Atma	Türkiye	4.	sü	
olmuştur.	

	 Samsun	 ilinde	 yapılan	 okul	 sporları	 grup	
yarışmasında	 B	 kategorisinde	 Elveda	 GÜNEY	 adlı	
kız	 öğrencimiz	 3.	 olmuştur.	 Ordu	 ilimizi	 Türkiye	
finallerinde	temsil	edecektir.

Akkuş	-	Çayıralan	Yazıkıyısı	Şehit	Kemal	Bide	
Ortaokulu		

Çaybaşı	

Ulubey	-	Ulubey	İmam	Hatip	Lisesi



Doğal Yaşam 
Uygulama 
Atölyeleri

	 Erken	 dönemlerde	 çocukların	 çevrelerine	
karşı	 farkındalık	 yaratmak,	 çocukların	
duyarlılıklarını	 arttırmak	 için	 somut	 deneyimler	
sağlamak,	 geri	 dönüşüm	 kavramının	 kalıcılığını	
sağlamak	ve	yaygınlaştırmak,	geri	dönüştürülebilen	
maddeleri	öğretmek,	geri	dönüşümde	çocukların	
daha	 aktif	 rol	 almasının	 sağlanması,	 atıkların	
değerlendirilmesi,	 çocuklara	 yeni	 ürünler	
oluşturma	 heyecanını	 yaşatmak,	 çocuklarda	
sorumluluk	alma	ve	başarı	duygusunun	gelişimine	
katlı	 sağlamak,	 çocuklarda	 yaratıcı	 düşünme	
becerisini	 geliştirmek,	 öğrencilerimizin	 bilişsel	
ve	 psiko-motor	 gelişimlerine	 en	 üst	 düzeyde	
katkı	sağlamak,	ayrıca	bu	etkinlikle	‘’SIFIR	ATIK’’	
projesine	katkı	sağlamak	amaçlanmıştır.

	 Bakanlığımızın	 yayınladığı	 2023	 Eğitim	
Vizyonunda	 belirtilen	 hedefler	 doğrultusunda	
öğrencilerimizin	 tarımsal	 üretimle	 ilgili	 bilgi	 ve	
becerileri	 kazanmaları	 ve	 yaparak	 yaşayarak	
öğrenmelerini	 sağlayabilmek	 için	 okulumuz	
Durugöl	 Şehit	 Bayram	 Gümüş	 İlkokulu	 arka	
bahçesine	 birlik	 ve	 beraberlik	 içerisinde	 gönüllü	
çalışma	anlamına	gelen	 İMECE	Uygulama	Serası	
açılmıştır.

	 Çocuklarımıza	 doğa	 ve	 hayvan	
sevgisini	 aşılamak	 amacıyla	 okumuzun	
arka	 bahçesine	 mini	 hobi	 ve	 hayvanat	
bahçesi	 kurulmuştur.	 	Geleceğimiz	olan	
çocuklarımız	hayvanları	bitkileri	ve	doğayı	
bu	 sayede	 daha	 fazla	 seveceklerdir.	
Bahçelerimizde	 öğrencilerimiz	 zaman	
zaman	 hayvanları	 beslemekte	 ve	 mini	
ekim	dikim	işleri	yapmaktadırlar.

Atıktım,	çim	adam	oldum

Atıktım, Çim 
Adam Oldum

İmece Uygulama 
Serası Arka 

Bahçemizdeki 
Doğa

	 Okulumuz	 vizyon	 olarak	 Doğa	 ve	
bilim	 odaklı	 etkinlikler	 gerçekleştirerek;	
öğrencilerin	 ekosistem,	 tür,	 popülasyon	 ve	
habitat	 kavramlarını	 öğrenmelerini	 biyolojik	
çeşitliliğin	 önemini	 kavramaları,	 ülkemizin	
ve	 dünyanın	 çevre	 sorunlarını	 anlamalarını	
sağlamak	 istiyoruz.	 Ayrıca	 bu	 etkilerini	
anlamalarını	 sağlamak	 amacıyla	 oluşturulan	
«Doğal	 yaşam	 uygulama	 atölyeleri»	 aynı	
zamanda	 öğrencilerimizin	 doğrudan	 tarımsal	
ve	 hayvancılık	 faaliyetlerinde	 bulunmayı	
sağlamayı,	 üretimin	 önemini	 vurgulamayı,	
ürettiği	ürünü	ekonomik	bir	değere	dönüştürmeyi	
de	hedeflemektedir.
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Kabadüz	-	Merkez	Ortaokulu

Akkuş	-	75.	Yıl	İlkokulu

Altınordu	-	Durugöl	Şehit	Bayram	Gümüş	İlkokulu

Akkuş	-	Akkuş	Anaokulu



Sıfır AtıkTohum Topu
Okullarda 
Orman

Bu	 projede	 aşağıdaki	 faydaların	 sağlanması	
hedeflenmiştir;	

1-	Çocuklarımızın	el	becerilerinin	geliştirilmesi,
2-	 Aktivitelerimizin	 öğrencilerimiz	 ile	 birlikte	
sosyal	sorumluluk	projesi	haline	getirilmesi,
3-	 Çocuklarımıza	 doğa	 sevgisi	 kazandırılarak	
onların	 doğada	 bir	 ağacının	 olmasının	
sağlanması,
4-	 Yedikleri	 sert	 ve	 yumuşak	 çekirdekli	
meyvelerden	 nasıl	 fidan	 yetiştirileceğini	
gösterilmesidir.

	 İlk	önce	okul	öğretmenlerimiz	 tarafından	
çalışmanın	 amacı	 ve	 tohum	 toplarının	 nasıl	
hazırlanacağı	 konusu	 uygulamalı	 olarak	
anlatılmıştır.	Daha	sonra	çocuklarımız	tarafından	
çamur	hamuru	hazırlanarak,	bu	hamura	Kızılçam	
tohumları	karıştırılmıştır.	Karıştırılan	tohumlar	top	
haline	getirilmiş	ve	kuruması	için	2	gün	bekletilerek	
doğaya	bırakılmaya	hazır	hale	getirilmiştir.	

	 Okulumuzda	 yürütülen	 	 Doğa	
Dostu	 Çocuklar,	 Gülümsesin	 Ağaçlar	 &	
Nature	 Friendly	 Kids,	 Let	 The	 Trees	 Smile	
projesi	 kapsamında	 yaptığımız	 Sıfır	 Atık	 &	
Geri	 Dönüşüm	 etkinliği	 ile	 	 Doğa	 Sevgisi,	
Ağaç	 ve	 Orman	 sevgisi,	 Geri	 Dönüşüm,	
Fidan	 Dikme,	 Çevre	 Temizliği,	 Çevreyi	
Koruyup	 Güzelleştirme,	 Canlıların	 Hayatını	
Sürdürebilmesi	 için	duyarlı	bireyler	 yetiştirme	
amaçlanmaktadır.

														Proje	dahilinde	yapılan	bu	etkinlikle	
Araştırma,	 inceleme	 ve	 gözlem	 yeteneğine	
sahip,	 Doğayı	 seven,	 koruyan,	 Canlıların	
yaşamaları	 için	 gerekli	 duyarlılığı	 gösteren	
ve	 haklarını	 koruyan,	 Ormanların	 dünya	
üzerindeki	 faydalarını	 bilen,	 ve	 ormanları	
koruyan,	 Orman	 yangınlarının	 nedenlerini	
öğrenen	 ve	 çevresini	 de	 bu	 konularda	
bilinçlendiren	 bireyler	 olmalarına	 rehberlik	
etmeleri	hedeflenmektedir.	

													Bu	etkinlik		MEB	2023	vizyonuna,	Geri	
dönüşüm	çalışmalarımız	 SIFIR	ATIK	Projesine	
destek	 olacak.	 Okulumuzda	 	 Çevre	 bilinci	
farkındalığı	oluşacak.	Geri	dönüşümün	önemi	
hakkında	 bilinçli	 bir	 toplumun	 ilk	 tohumları	
atılmış		olacak.

Korgan	-	Korgan	Ortaokulu
Ulubey	-	Ulubey	Anaokulu

İkizce	-	Kaynartaş	Ortaokulu

	 Kaynartaş	 Ortaokulu	 2019	 –	 2020	 eğitim	
öğretim	 yılı	 uluslararası	 sertifika	 programına	
katılmış	 olup	 etkinliklerine	 İngilizce	 öğretmenimizin	
koordinatörlüğünde	 devam	 etmektedir.	 Okullarda	
Orman	 Programı	 okul	 öncesi,	 ilk	 ve	 ortaokullarda	
uygulanan,	 amacı	 orman	 eko-sistemi	 ile	 ilgili	
bilginin	 ormanın	 içinde,	 ormanlara	 inceleme	
gezileri	 düzenleyerek	 arttırılması	 ve	 deneyimlerin	
uluslararası	 düzeyde	 paylaşılması	 olan	 bir	 çevre	
eğitim	programıdır.	Program	çocuklarda	çevre	bilinci	
oluşturmasının	 yanında,	 başta	 okullarda	 orman	
timinde	yer	alan	öğrencilere	olmak	üzere	programa	
katılanlara	 güçlü	 bir	 kimlik	 kazandırması,	 grup	
çalışması	 alışkanlığı	 aşılaması,	 gözlem	 yapma	 ve	
raporlama	 yeteneğini	 geliştirmesi	 bakımından	 da	
ayrı	 bir	 öneme	 sahiptir.	 Program	 ormanların	 tüm	
işlevselliğini	 (kültürel,	 ekolojik,	 ekonomik,	 sosyal	
vb.)	 yansıtacak	 bir	 biçimde	 çalışılmalı,	 ormanın	 çok	
amaçlı	 kullanım	 şeklinin	 günümüz	 dünyasının	 bir	
gerçeği	olduğu	vurgulanmalıdır.	Orman,	ormancılık,	
orman	ürünleri	ve	geri	dönüşüm	birbiriyle	doğrudan	
bağlantılı	 konulardır.	 Ormanlar,	 yenilenebilir	
malzemelerden	geri	dönüşüm	sağlayan	sürdürülebilir	
bir	 toplumda,	 yaşam	 için	önemli	 ve	vazgeçilmez	bir	
rol	oynayacaklardır.
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Çinili Minili 
Eller Etkinliği

Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’le İlgili 
“1 İnsan 27 Lisan”

Bu Hayatta 
Bende Varım

Minik Kalpler 
Hayal Atölyesi

	 “Bu	 Hayatta	 Ben	 de	 Varım”	 Projesi	
kapsamındaki	“Atölyemin	Sesi”	etkinliği	Ünye	
Şehit	 Taner	 Kart	 Ortaokulu’nda	Özel	 Eğitim	
öğrencilerinin,	İlçe	Milli	Eğitim	Müdürü	Sayın	
Özgür	 TOKGÖZ’	 ün,	 Şube	 Müdürü	 Sayın	
Mehmet	 Selim	 SEVİM’	 in,	 Okul	 Müdürü	 ve	
Öğretmenlerin	katılımları	ile	seramik	etkinliği	
yapıldı.	Halk	Eğitim	Merkezi	öğretmeni	Sevgi	
DURU	tarafından	öğrencilerle	yapılan	seramik	
etkinliğinde	çocuklar	keyifli	vakit	geçirdiler.

Prof.	Dr.	 Fuat	 Sezgin’le	 İlgili	 “1	 İnsan	 27	 Lisan”,	
kültürümüze	 hizmet	 etmiş	 değerli	 büyüklerimizin	
tiyatro	kanalıyla	genç	kuşaklara	tanıtılıp	yaşatılması	
amaçlanmıştır.	 Birçok	 kaynaktan	 damıtılarak	
yazılan	 senaryoyu	 ete	 kemiğe	 bürünmüş	 halde	
gören	gençler,	 	sahnede	gördüklerini	ve	aldıkları	
mesajları	kalıcı	bir	şekilde	öğreniyor.

	 Okulumuzda	daha	önce	depo	olarak	
kullanılan	 bir	 sınıf,	 öğretmenlerimiz	 ve	
hayırseverlerin	 katkılarıyla	 düzenlenerek	 bir	
atölyeye	dönüştürüldü.	Bu	mekân	bünyesinde	
hem	 zekâ	 oyunları,	 hem	 kütüphane	
hem	 de	 resim	 atölyesi	 barındırmaktadır.	
Çocukların	 eğlenerek	 öğrenmeleri,	 analitik	
düşünme	becerilerinin	geliştirilmesi,	 sanatsal	
yeteneklerinin	açığa	çıkarılması	için	oluşturulan	
“Minik	Kalpler	Hayal	Atölyesi”;	zekâ	geliştirici	
materyallerin	 yer	 aldığı,	 akıl	 oyunlarının	
oynanabileceği,	 resim	 yapmak	 isteyen	
öğrencilerin	resim	yapabileceği,	kitap	okumak	
isteyen	 öğrencilerin	 kitap	 okuyabileceği	 bir	
mekan	 olarak	 tasarlanmıştır.	 2023	 Eğitim	
Vizyonu	 kapsamında	 oluşturduğumuz	
atölyemiz	ile	gelecek	nesillerimiz	olan	değerli	
öğrencilerimizin	 daha	 donanımlı,	 yeniliklere	
ve	 bilime	 açık	 bireyler	 olarak	 yetiştirilmeleri	
amaçlanmıştır.				

	 İlçe	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğümüz	
bünyesinde	 özel	 eğitim	 öğrencilerimize	
yönelik	yürütülen	Bu	Hayatta	Bende	Varım	
Projesi-	 Çizgilerim	 Beni	 Yansıtır	 etkinliği	
kapsamında	 Ticaret	 Borsası	 Özel	 Eğitim	
Uygulama	 Okulu	 öğrencileri	 ve	 Mehmet	
Akif	Ersoy	Ortaokulu	öğrencileriyle	beraber	
filografi	 çalışması	 yapıldı.	 Öğrenciler	
etkinlik	 süresince	 hem	 yeni	 arkadaşlıklar	
edinmiş	 oldular	 hem	 de	 eğlenceli	 vakit	
geçirdiler.

10 Kasım 
Sergisi

Hazırlamış	 olduğumuz	 bu	 sergide	
Atatürk	 temalı	 farklı	 tür	 ve	 tekniklerle	
çocuklar	 tarafından	 hazırlanmış,	 	 resimler	
sergilenmiştir.	Okulumuzun	giriş	koridorlarına	
hazırlamış	 olduğumuz	 eserler	 hem	 sanata	
verilen	 değerin	 görülmesini	 sağlamış	 hem	
de	 Atatürk’ün	 ölüm	 yıldönümü	 kapsamında	
anma	 etkinlerimiz	 arasında	 yer	 almıştır.	
Bütün	 sınıflardaki	 öğrencilerimiz	 yaptıkları	
çalışmalarla	etkinliğimize	katkı	sağlamışlardır.	
Sergimizi	Atatürk	şarkıları	eşliğinde	velilerimiz	
misafirlerimiz	gezmişlerdir.

Sanat 21

Ünye	-	Ünye	Şehit	Taner	Kart	Ortaokulu

Altınordu

Ünye	-	Ticaret	Borsası	Özel	Eğitim	
Uygulama	Okulu	ve	Mehmet	Akif	Ersoy	
Ortaokulu

Akkuş	-	Cumhuriyet	İlkokulu

Kumru	-	Güneycik	İlkokulu



Speak Up Cafe 

Bu Dersi De Sen 
Anlat

Münazara 
Yarışması

4006 Tübitak Bilim 
Fuarı

Münazara

Projeler 23

	 Etkinliğin	 amacı	 bireyi	 bir	 çok	 yönden	
tamamlamaktır.	 Dersin	 sorumluluğunu	 alan	
öğrencide	öncelikle	sorumluluk	duygusu,	özgüven	
duygusu,	dilini	ve	jest,	mimiklerini	etkinli	kullanma	
vb.	 bir	 çok	 soyut	 duygunun	 geliştirilmesi,	 bireyin	
daha	aktif	daha	girişken	bireyler	haline	gelmelerini	
sağlamaktır.	 Etkinliği	 uygulayan	 öğretmen	 bir	
ders	 saatinin	 belirli	 bir	 bölümünü	 tabi	 ki	 kendi	
gözetiminde	 bireye	 bırakmaktadır.	 Bireye	 yer	 yer	
küçük	 müdahalelerde	 bulunarak	 dersin	 verimli	
geçmesini	 ve	 bireyin	 kendini	 gerçekleştirmesini	
sağlamaktadır.	Etkinlik	hem	sınıftaki	diğer	bireylerin	
anlama	 seviyesini	 görmemizi	 ham	 de	 dersi	
anlatan	bireyin	kendini	gerçekleştirmesini	ve	özel,	
önemli	 hissederek	 özgüven	 duygusu	 kazanması	
konusunda	 işimize	 yarıyor.	 Ordudaki	 vizyonunda	
da	etkili	kullanıldığı	takdirde	çok	faydalı	ve	yararlı	
bir	etkinlik	olabileceği	kanaatindeyiz.

	 8.	 Sınıf	 öğrencileri	 arasında	 fikrini	
savunabilmek,	 inandırıcılık	 kabiliyetini	
geliştirmek,	 araştırma	 becerisini	 geliştirmek,	
toplum	önünde	konuşma	kabiliyetini	arttırmak,	
hazır	 cevap	 olma	 gibi	 becerileri	 geliştirmek	
maçıyla	münazara	etkinliği	düzenlemiştir.	

Korgan	-	Korgan	AL

Akkuş	-	Salman	İlk/Ortaokulu

Akkuş	-		Kızılelma	İlk/Ortaokulu

Ulubey	-	Ulubey	AL

Aybastı

	 Öğrencilerimizin	 kendi	 doğrularını	
savunma	 ve	 bu	 doğrularını	 karşı	 tarafı	 ikna	
ederek	kabullendirme	becerisini	kazandırmak	
amacı	ile	münazara	yarışmaları	düzenlenmiştir.	
Ordu	 İl	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğü	 tarafından	
hazırlanan	 Bilim	 ve	 Medeniyet	 Tasavvuru	
Projesi	 kapsamında	 ilçe	 genelinde	 yapılan	
münazara	yarışmasında	Ulubey	Anadolu	Lisesi	
1.	 olmuş	 ve	grup	müsabakalarına	 katılmaya	
hak	kazanmıştır.

	 4006	TÜBİTAK	Bilim	Fuarı´nın	açılış	programı	
gerçekleştirildi.	Proje	yürütücüsü	Matematik	Öğretmeni	
Kübra	 TÜRK’ün	 öncülüğünde	 8	 öğretmen	 ve	 65	
öğrencinin	katılımı	 ile	22	projenin	sergilendiği	4006	
TÜBİTAK	Bilim	Fuarımız	başarı	ile	gerçekleştirildi.	Açılış	
programının	 ardından	 misafirler	 tarafından	 proje	
standları	tek	tek	gezilirken,	öğrencilerin	hazırladıkları	
projeler	ve	öğrencilerin	yaptıkları	etkileşimli	sunumlar	
katılımcılar	tarafından		beğeni	ile	izlendi.
	 Bu	 topraklarda	 yetişmiş	 İbni-Sina,	 Ali	 Kuşçu,	
Aziz	Sancar,	insanlığa	bilimin	ışığıyla	hizmet	etmişler;	
Farabi,	 Gazali	 gibi	 Türk	 İslam	 düşünürlerimiz	
unutulmaz	eserler	bırakmışlardır.
	 Bilim	 insanlarımızı	 kendilerine	 örnek	 alarak,	
onlar	gibi	büyük	çalışmalara,	projelere,	eserlere	imza	
atacak;	çalışkan,	idealist,	milli	ve	manevi	değerlerine	
bağlı	gençlerimiz	için,	hazırladıkları	bu	projeler	bilim	
insanı	olma	yolunda	ilk	adımlar	olacaktır.
		 Bizler,	 ülkemizin	 geleceğinin	 bilimin,	 fennin,	
kültür	 ve	 sanatın	 etkisiyle	 daha	 da	 güzelleşeceğine	
inanıyoruz.
		 Millî	 Eğitim	 Bakanlığımızın	 2023	 Eğitim	
Vizyonu	 çerçevesinde	 öğrencilerimizi	 yetiştirmenin	
gayreti	içerisindeyiz.	Öğrencilerimiz	üzerinde	bilimsel	
bir	etki	oluşturacağına	inandığımız	bu	bilim	fuarlarına	
gerekli	 önemi	 veriyor	 ve	 bu	 konuda	 öğrencilerimizi	
destekliyoruz.

	 Speak	up	cafe	öğrencilerin	ve	öğretmenlerin	
hem	 ders	 aralarında	 hem	 de	 uygun	 olan	 ders	
saatlerinde	yabancı	dili	 konuşmaları	 keyif	aldıkları	
aktiviteler	 yaptıkları	 ve	 sohbet	 ettikleri	 ortam	
oluşturmaları	 hedeflenmiştir.	 Öğrencilerimizin	
ilgisini	 artırmak	 İngilizceyi	 sevdirmek,	 var	
olan	 korku	 ve	 kaygılarını	 giderebilmek,	
İngilizce	 dil	 seviyelerini	 görmelerini	 sağlamak	
erken	 yaşlarda	 dil	 eğitimini	 kazandırmak	
amacı	 ile	 spake	 up	 cafe	 projemiz	 yapılmıştır.



Günlük Yaşam 
Beceri Atölyesi

4. Akıl ve Zeka 
Oyunları Sınıfı 
Açılışı

Fatsa Kodluyor 
Projesi

4. Sınıf Kazanım 
Değerlendirme 
Sınavı

Etwin News 
Youtube Kanalı

Destek Eğitim 
Odası ve 
Kütüphane Açılışı

Bakanlığımızın	 yayınladığı	 2023	 Eğitim	
Vizyonunda	 belirtilen	 hedefler	 doğrultusunda	
öğrencilerimizin	yaparak	yaşayarak	öğrenmeleri,	
el	 becerileri	 kazanmaları	 ve	 robotik	 kodlama	
eğitimlerini	sürdürmeleri	amacıyla	yöresel	mimari	
eserlerimizden	 olan	 serendeden	 esinlenerek	
Durugöl	Şehit	Bayram	Gümüş	İlkokulu	bahçesine	
tamamı	 ahşaptan	 imal	 edilen	 Günlük	 Yaşam	
Beceri	Atölyesi	açılmıştır.

	 Fatsa	 İlçe	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğü	 ve	 Fatsa	
Belediyesi	 arasında	 imzalanan	 protokol	 kapsamında	
ilçemiz	okullarında	kurulması	planlanan	10	adet	Akıl	ve	
Zeka	Oyunları	 sınıfından	 4.sü	 Şehit	 Birol	 Yavuz	 İmam	
Hatip	Ortaokulu’nda	hazır	hale	getirildi.

	 Fatsa	Kodluyor	Projesi	kapsamında	6.	ve	
7.	sınıf	öğrencilerine	yönelik	devam	eden	kodlama	
kurslarının	yanında	ilkokul	seviyesinde	de	Robotik	
ve	Kodlama	etkinliklerinin	yapılabilmesi	amacıyla	
11	farklı	okula	toplamda	11	adet	Abilix	Krypton	
2	Eğitim	Robotlarının	teslimi	yapıldı

	 4.	 Sınıf	 öğrencilerinin	5.	 sınıfa	 geçerken	
elde	 ettikleri	 kazanımları	 karma	 model	 ile	
ölçümlemek	 ve	 öğretmenlere	 eksikleri	 ile	 ilgili	
geri	bildirimde	bulunmak	 için	deneme	sınavı	ve	
anket	uygulaması	yapılması	planlanmaktadır.	17	
Ocak	2020	ye	kadar	sorular	8	kişilik	yüksek	lisans	
yapan,	 yapmakta	olan	 ya	da	dershane	geçmişi	
olan	 öğretmenler	 tarafından	 hazırlanacaktır.	
Dizgiye	 girdikten	 sonra	 şubat	 ayının	 ilk	 haftası	
Ünye’de	 pilot	 uygulama	 gerçekleştirilecek	 ve	
yenilenecek	olan	sorular	güncellenecektir.	Şubat	
ayının	 3.	 haftası	 Fatsa	 İlçesinde	 tüm	 4.	 sınıf	
öğrencilerine	 uygulanacaktır.	 Sonuçlar	 başarı	
sırası	 olmadan	 açıklanacak	 ve	 öğretmenlerin	
öğrencilerin	 eksiklerini	 gidermelerine	 katkıda	
bulunulacaktır.	 Yetersizlik	 ya	 da	 yeni	 öğretim	
yöntemlerine	 ihtiyaç	 duyulursa	 hizmet	 içi	 eğitim	
planlanacaktır.	Ekte	gönderilen	deneme	Fatsa	İlçe	
Milli	Eğitim	Müdürlüğü	tarafından	hazırlanmıştır.	
Bu	 deneme	 eksikliklere	 sahip	 olduğundan	
üzerinde	 çalışılmaktadır.	 Fikir	 olması	 amacı	 ile	
gönderilmiştir.

	 İngilizce	 öğretmenimiz	 tarafından	
başlatılan	 ‘Future	 Journalists’	 eTwinning	
projesi	 kapsamında	 Avrupa’dan	 ve	
ülkemizden	 190	 öğretmenin	 de	 katılımıyla	
öğrencilerimizin	haber	videolarını	paylaştığı	
ve	 bu	 sayede	 İngilizceyi	 pratik	 konuşmada	
kullanmayı	 öğrenebileceği	 bir	 YouTube	
kanalı	 açılmıştır.	 YouTube	 kanalımızda	 tüm	
ülkelerden	 gelen	 öğrencilerimizin	 haber	
spikerliği	 ve	 gazeteci	 olarak	 görev	 aldığı	
haber	videoları	yayınlanmaktadır.

	 İlçemiz	Keçili	 İlk-Ortaokulu’	nda	25.12.2019	
Çarşamba	 günü	 ‘’Yeni	 Tasarımlı	 Destek	 Eğitim	
Odası’’		ve	‘’Kütüphane’’	açılışı	gerçekleştirildi.		Açılış	
İlçe	 Kaymakamı	 Sayın	 Muhammet	 KILIÇARSLAN,	
Belediye	Başkanı	Sayın	Ahmet	TÜRE,	İlçe	Milli	Eğitim	
Müdürü	Sayın	Ahmet	KINA	,	Ordu	ÇAMSAN	Firması	
İdari	Müdürü	Sayın	Tayfun	BAŞKÖY,		Kurum	ve	Okul	
Müdürleri,	velilerin	yoğun	katılımıyla	gerçekleşti.	
						Kaynaştırma	eğitimleri	kapsamında	akranlarıyla	
aynı	sınıfta	okuyan	özel	eğitim	ihtiyacı	olan	öğrenciler	
için	hazırlanan	destek	eğitim	odası	yeni	 tasarımında	
yüksek	 standartlar	 oluşturularak	 hazırlandı.	 2023	
Eğitim	Vizyonu	 çerçevesinde	Yeni	nesil	 destek	eğitim	
odası	fiziksel	olarak	daha	konforlu	hale	getirildi.		Yeni	
tasarımla	 birlikte	 odada	 revir,	 kütüphane	 gibi	 farklı	
alanlar	bulunmaktadır.	
							Okuma	kültürünü	arttırmak,	öğrencilerimizin	her	
alanda	kendisini	yetiştirmek	ve	rahat	bir	ortamda	kitap	
okumalarını	 sağlamak	 amacıyla,	 Ordu	 ÇAMSAN	
firmasının	katkılarıyla	yeni	bir	kütüphane	kazandırıldı.

Ben Onu Hiç 
Yemedim

	 Okulumuz	 müdür	 yetkili	 öğretmeni	
Hakan	DÖNGEL’in	kurucusu	olduğu	ve	okulun	
tüm	 öğretmenlerinin	 proje	 üyesi	 olduğu	 bu	
proje	ile	öğrencilere	daha	önce	hiç	tatmadığı	
tatları	 tattırıyoruz.	 Yenilen	 yiyeceğin	 nerede	
yetiştiği,	 nasıl	 yapıldığı,	 faydaları	 gibi	 birçok	
konuda	bilgiler	veriyoruz.	Çocuklarımızı	sosyal	
ve	kültürel	anlamda	geliştiriyor	ve	kırsal	bölge	
dezavantajlarını	azaltıyoruz.

Altınordu-	Durugöl	Şehit	Bayram	Gümüş	İlkokulu		

Fatsa	-	Şehit	Birol	Yavuz	İmam	Hatip	Ortaokulu

Fatsa

Fatsa

İkizce	-	Kaynartaş	Ortaokulu

Çatalpınar	-	Keçili	İlk/Ortaokulu

Çaybaşı	-	Aşıklı	İlkokulu	
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FCL Sınıfı AçılışıRobotik Kodlama 
ve STEM

Damlaya 
Damlaya Zekâ 
Sınıfı Oluşur
	 Kumru	İlçe	Milli	Eğitim	Müdürlüğümü-
zün	yürüttüğü	“Bir	Sınıf	da	Sen	Yaptır”	Projesi	
kapsamında	 Tutum,	 Yatırım	 ve	 Türk	 Malları	
Haftası	 münasebetiyle	 “Tutumluluk”	 ilkesine	
istinaden	ilçemizdeki	tüm	okullarımızda	oluş-
turulan	kumbaralardan	elde	edilen	gelirlerle	
ve	 İlçe	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğümüzün	 katkı-
larıyla,	 	 Erikçeli	 İlkokulumuzda	 oluşturulan	
“Akıl	 ve	 Zekâ	Oyunları	 Sınıfı”	 açılışı	 yapıldı.	
Tutum,	 Yatırım	 ve	 Türk	 Malları	 Haftasında	
“Tutumlu”	olmanın	önemine	vurgu	yapılarak	
ve	“Damlaya	damlaya	göl	olur”	atasözünden	
yola	çıkarak	“Damlaya	damlaya	Akıl	ve	Zekâ	
Oyunları	sınıfı	oluşur”	düşüncesiyle	tüm	okul-
larımıza	kumbaralar	konuldu.	İlçemiz	okulla-
rındaki	idareci,	öğretmen	ve	en	önemlisi	öğ-
rencilerimizin	 destekleri	 ile	 	 Erikçeli	 İlkokulu		
Akıl	 ve	Zekâ	Oyunları	 sınıfımızın	 	 yapımı	 ve	
kurulumu	tamamlanmış	oldu.

10. Etwinning 
Ulusal Konferansı 	 Şehit	 İsmail	 Ustaoğlu	 İlk/Ortaokulu’nda	

Türkiye’de	 9.	 olma	 özelliğine	 sahip	 FCL	
sınıfı	 Eczacı	 Sayın	 	 Sayın	 Mustafa	 ORALl’	 ın	
katkılarıyla	açılmış	olup	açılışına	Kaymakamımız	
Sayın	 Ümit	 Hüseyin	 GÜNEY,	 İlçe	 Milli	 Eğitim	
Müdürümüz	 Sayın	 Özgür	 TOKGÖZ,	 İlçe	 Milli	
Eğitim	 Şube	 Müdürlerimiz,	 Okul	 Müdürlerimiz,	
Basın	 Mensuplarımız,	 Öğretmenlerimiz	 ve	
öğrencilerimizin	 katılımları	 ile	 gerçekleştirildi.	
Türkiye	Yardımseverler	Derneği	Ünye	 Şubesinin	
desteğiyle	 de	 Okulumuzda	 Sanat	 Atölyesi	
kurulmuştur.	 Yeni	 açılan	 Şehit	 İsmail	 Ustaoğlu	
İlk/Ortaokulu’ndaki	 FCL	 Sınıfı,	 6	 öğrenme	
alanından	oluşmaktadır.	Bunlar:	
-	Piyano							
-	Okuma	Alanı							
-	Etkileşimli	tahta									
-	Sanal	Gerçeklik	Alanı						
-	Green	screen	(Yeşil	Perde)									
-	Akıl	ve	Zekâ	Oyunları	

	 Teknoloji	bu	kadar	hayatımıza	girmişken	
bunu	 kazanca	 dönüştürerek,	 esnek,	 hareketi	
sınırlamayan,	 iş	 birliğini	 sağlayan	mobilyalarla	
donatıldığını	 hayal	 ederek;	 Öğretmen	
-Öğrencinin	 sabit	 bir	 yerde	 öğrenmesini	
değil,	 gün	 içinde	 teknolojiye	 daha	 fazla	 erişim	
imkânı	elde	edebileceği	sınıf	adını	verdiğimiz	4	
duvar	 arasından	 çıkarak,	 konuya	 uygun	 başka	
ortamlarda	 da	 öğrenme	 aktivitesini	 devam	
ettirilebileceği;	 Hedef	 FCL	 sınıfı	 örneği	 ile	 yeni	
öğrenme	 alanlarını	 yaratıp,	 okulda	 zaman	
geçirmekten	 mutluluk	 duyacakları	 verimli	
öğrenmenin	 gerçekleştirebileceği	 alanlar	
yaratmaktır.	

	 Yusuf	 Bahri	 Anadolu	 İmam-Hatip	 Lisesi	
öğrencilerimiz	 14-15	 Aralık	 tarihlerinde	 ÇİN’in	
SANGHAY	şehrinde	50	ülkeden	fazla	katılımcı	10.000	
kişinin	mücadele	ettiği	(WER)	Dünya	Eğitim	Robotları	
Yarışmasında	 en	 iyi	 şekilde	 temsil	 ederek,	 Dünya	
16.sı	oldular.	Ayrıca	okulumuz		Ünye,	Konya,	Devrek	
takimlari	 birlesimi	 olarak	 Türkiye	 adina	 Dünyanin	
En	 iyi	 Takimi	 ödülünü	 ve	 robot	 ödülü	 kazandirdilar.	
En	 İyi	 Takım	 Ödülü,	 Türk	 takımlarının	 gösterdiği	
performansa	 istinaden	 Türkiye’nin	 takım	 halinde	
kazandığı	bir	ödüldür.	
			Yarışma	sadece	teknik	başarıları	değil	aynı	zamanda	
soysal	 ve	 kültürel	 başarıları	 da	 beraberinde	 getirdi.	
Yarışmaya	katılan	öğrenciler	ve	onlara	rehberlik	eden	
öğretmenlerimiz	Çin,	ABD,	Japonya,	İngiltere,	Lübnan,	
Güney	Kore,	Etopya,	Malezya,		Filipinler,	Meksika	gibi	
birçok	 ülkeden	 gelen	 katılımcılara	 Türkçe’yi	 ve	 Türk	
kültürünü	 tanıttılar.	 Türkiye’nin	 yumuşak	gücüne	çok	
önemli	 katkılarda	 bulundular,	 dünya	 milletlerinin	
Türkiye’yi	ve	Türk	Bayrağının	tanımasını	sağladılar.	
	 	 	 WER	 Yarışmalarına	 dünya	 çapında	 her	 yıl	
500.000’den	 fazla	 kişi	 katılmaktadır.	 Diğer	
yarışmalardan	farklı	olarak	yapılacak	görevler	yarışma	
günü	 açıklanmaktadır.	 Dolayısıyla	 öğretmenlerden	
tarafından	 önceden	 yapılan	 tasarım	 ve	 kodlamalar	
yarışmada	kesinlikle	kullanılamaz.	Yarışmada	başarılı	
olmak	 isteyen	öğrenciler,	 robotik	alanındaki	 tasarım	
ve	yazılım	yeteneklerini	ortaya	koymak	zorundadır.

	 Milli	 Eğitim	 Bakanlığı	 Yenilik	 ve	 Eğitim	
Teknolojileri	 Genel	 Müdürlüğü	 eTwinning	 Ulusal	
Destek	 Servisi	 tarafından	 organize	 edilen	
10.eTwinning	 Ulusal	 Konferansı,	 Milli	 Eğitim	
Bakanı	 Ziya	 Selçuk,	 Yenilik	 ve	 Eğitim	 Teknolojileri	
Genel	Müdürü	Anıl	Yılmaz,	Öğretmen	Yetiştirme	ve	
Geliştirme	Genel	Müdürü	 Doç.	 Dr.	 Adnan	 Boyacı,	
Gazi	 Eğitim	 Fakültesi	 Yabancı	 Dil	 Bölümünden	
Prof.	 Dr.	 Cem	 Balçıkanlı,	 Antalya	 İl	 Millî	 Eğitim	
Müdürü	 Yüksel	 Arslan,	 Daire	 Başkanları,	 Bakanlık	
temsilcileri,	 ülkemizde	 197	 bin	 öğretmenin	 kayıtlı	
olduğu	 eTwinning	 	 platformunda	 yalnızca	 Avrupa	
Kalite	 etiketi	 almış	 en	 başarılı	 200	 öğretmen	 	 ve	
akademisyenlerin	 katılımlarıyla	 19-21	 Aralık	
arasında	Antalya’da	 gerçekleştirildi.	 10.	 eTwinning	
Ulusal	 Konferansı’nda	Ordu	 şehrini	 Ünye	Mehmet	
Necati	 Vidinli	Mesleki	 Ve	 Teknik	 Anadolu	 Lisesi	 ve	
Ünye	MEM	Özel	Büro’da	 İngilizce	Öğretmeni	olan	
Muhammet	AYDIN	ile	Gölköy	Atatürk	İlkokulu’ndan	
Beyza	ÖZKESKİN	temsil	etti.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Geleceğin	 Ordusu	 Öğretmen	 Akademisi	
çalışmaları	 ışığında	 Ordu’dan	 iki	 öğretmenimizin	
konferansa	 davet	 edilip	 şehrimizi	 temsil	 etmesiyle	
birlikte	 Twinning	 çalışmalarımızın	 yaygınlaştırılması	
ve	Bakanlığımızın	İyi	Örnek	olarak	da	seçtiği	English	
In	 Street	 projesinin	 Türkiye’de	 her	 kademedeki	
okullarda	 yaygınlaştırılması	 hedeflenmektedir.	
Milli	 Eğitim	 Bakanımız	 Sayın	 Ziya	 SELÇUK,	
projenin	 başarısından	 ötürü	 İngilizce	 Öğretmeni	
Muhammet	 AYDIN’I	 kutlayarak,	 özellikle	 böylesine	
bir	 vizyon	 projesinin	 bir	 Endüstri	 Meslek	 Lisesi	
öğrenci	 grubunun	 öncülüğünde	 Avrupa’da	 örnek	
alınan	 bir	 proje	 haline	 dönüşmesinden	 ötürü	Milli	
Eğitim	 Bakanlığı	 olarak	 tebriklerini	 iletti.	 Projenin	
tüm	 ayrıntılılarını	 yerinde	 dinleyen	 Bakan	 SELÇUK	
çalışmalara	 tam	destek	 vereceğini	 ve	 Eğitim	 2023	
Yabancı	 Dil	 Vizyonu	 ışığında	 Türkiye’de	model	 bir	
proje	yapacakları	müjdesini	de	verdi.

Ünye-Şehit	İsmail	Ustaoğlu	İlk/Ortaokulu

Ünye	-	Yusuf	Bahri	Anadolu	İmam-Hatip	LisesiÜnye

Kumru	–	Erikceli	İlkokulu
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Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Süreli Yayın         Yıl: 1   Sayı:1


