
 

 

İlimizin sosyal, kültürel ve eğitimdeki durumunu ve ihtiyacını 

tespit etmek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve 

komisyonlarca hazırlanan Eğitimde Durum Analizi kitabı AR-GE 

birimi web sitesinde yayınlanmıştır. 

2016 yılı müdürlüğümüzün stratejik plan izlemesi 

birimimizce gerçekleştirilmiş olup Bakanlığımıza ve ilgili 

birimlere gönderilmiştir. 

 

 

Özel eğitime gereksinim duyan 

bireylerin; ilgi ve yetenekleri 

doğrultusunda üst öğrenime, iş ve 

meslek alanlarına ve hayata 

hazırlanabilecekleri algısını toplumda 

oluşturmak, bu bireylere yönelik 

olumsuz tutumları ortadan kaldırarak 

toplumla kaynaşmasını sağlamak ile 

aile ve toplumda farkındalık yaratmayı 

amaçlayan projemizin tanıtım 

toplantısı 23 Aralık 2016 tarihinde yapılarak 6 Özel Eğitim 

okulumuz ile etkinlikler konuşunda anlaşılmıştır. 

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ve Ordu Üniversitesi ile protokol 

çalışmaları başlatılmış olup, 11 Mayıs 2017 tarihinde Ordu 

Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek şenlik için gerekli ön 

hazırlık süreci başlamıştır. Yard. Doç. Dr. Filiz ZAİMOĞLU 

başkanlığında Ordu Üniversitesi “Sosyal Farkındalık Kulübü” ile 

anlaşılarak şenlik günü her bir engel grubuna yönelik stant 

oluşturma çalışmalarına karar verilmiştir. 

 

Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda; 

Ortaokullar ve Ortaöğretim okullarında Yabancı Dil öğretimine 

olan ilgiyi ve hitabet gücünü artırmak, dil eğitimini eğlenceli hale 

getirmek, teknoloji entegrasyon sürecine katkı sağlamak ve 

öğrencileri grup çalışmasına yönlendirerek, işbirlikli öğrenme 

ortamları içerisinde aidiyet duygusunu geliştirmek amacı ile 

ilimiz genelinde hedef dilde yarışmalar düzenlenecektir. 

Proje kapsamında Altınordu, Fatsa ve Ünye İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğüne bağlı resmi ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf 

öğrencileri arasında düzenlenecek olan 

karaoke yarışması için öğrenci listeleri 

hazırlanmış, 13-17 Mart 2017 tarihleri 

arasında ilçe bazında düzenlenecek 

yarışma çalışmaları başlatılmıştır. Ordu 

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 

resmi/özel lise ve dengi okullar arası 

İngilizce Kısa Film Yarışması için gerekli 

duyurular yapılarak okullar bazında 

film hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 

 

 

06 Şubat 2017 – 10 Şubat 2017 tarihleri arasında Altınordu 

Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu ve 13 Şubat 2017 – 17 

Şubat 2017 tarihleri arasında Altınordu Atatürk Ortaokulu’nda 

toplam  56 kursiyerin katılımı ile Proje Hazırlama Teknikleri 

Mahalli Hizmet içi Eğitim 

Kursu yapılmıştır. Kurs 

sürecinde proje hazırlama 

teknikleri konusu ile PCM 

Döngüsü yönetimi ve 

Mantıksal Çerçeve Matrisi 

konularında genel bilgilerin 

yanı sıra özelikle AB Projeleri hususunda proje başvuru formu 

doldurma uygulamaları yapılmıştır. KA1 ve KA2 proje başvuru 

formları doldurma kılavuzları hazırlanarak Ordu İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün internet sayfasına eklenmiş ve proje yazmak 

isteyen okullarımızın istifadesine sunulmuştur. 
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Özel İnsanlar için Farkındalığa Yolculuk 

Proje Hazırlama Teknikleri Kursları 
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Düş Kütüphaneleri, İstanbul Ticaret 

Üniversitesi Üretim Araştırmaları 

Kulübü öğrencileri tarafından başlatılan 

ve “Sosyal Sorumluluk Değil Toplumsal 

Zorunluluk” sloganıyla sürdürülen bir 

kütüphane projesidir. 

Üretim Araştırmaları Kulübü “Düş 

Kütüphaneleri” projesi ile ülkemizin 

dezavantajlı bölgelerinde bulunan 

okullara yeni kütüphaneler kurmayı hedeflemektedir. 

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye genelinde 22 Düş Kütüphanesi 

açılmıştır. Bu yıl 8. Gerçekleştirilen proje kapsamında Üretim 

Araştırmaları Kulübü ve Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliği 

protokolü ile 20-25 Nisan 2017 tarihleri arasında ilimizde 

kazandırılması planlanan 4 kütüphane ile devam edecektir. 

Kütüphane kurulması planlanan okullarımız; 

 Altınordu Cumhuriyet Ortaokulu 

 Altınordu Karacaömer İlk/Ortaokulu 

 Perşembe Atatürk Ortaokulu 

 Fatsa Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulu 

 

Bakanlık yetkililerince önceki yıllarda gerçekleştirilen 

merkezi sınavlarda özellikle Meslek Lisesi öğrencilerimizin 

bilmedikleri soruları boş bırakmayarak 

işaretledikleri bu nedenle 

öğrencilerimizin yanlış sayısının 

yükseldiği bunun da öğrenci puanlarını 

aşağıya çektiğini belirtilmiştir. 

Bu konuya öğrencilerimizin dikkatini 

çekmek adına müdürlüğümüz AR-GE 

Birimi tarafından afiş ve broşürler 

hazırlanarak ilgili okullara gönderilmiş. 

Öğrencilerin dikkatini çekmesi ve farkındalık yaratması 

açısından okullarda sergilenmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 

liselerimizin rehberlik servislerinin merkezi sınavlara yönelik 

olarak yürüttükleri rehberlik faaliyetlerini şubat içerisinde 

tekrarlamaları ve bu konu hakkında öğrencilerimize gerekli 

uyarılarda bulunmaları ayrıca konu hakkında yürütülen 

faaliyetlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince raporlaştırılarak 

müdürlüğümüze ulaştırmaları istenmiştir.  

 

 2015-2016 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde ilimiz 

genelinde bulunan 52 pansiyon proje amaçlarına uygun olarak 

Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 

ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü katılımıyla oluşturulan 5 kişilik 

komisyon tarafından değerlendirilmiştir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda ilk beşe giren 

pansiyonların listesi aşağıya çıkartılmıştır.  

1. Altınordu Büyükşehir Belediyesi Ordu 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu 

2. Perşembe Ordu İMKB Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyonu 

   - Gölköy Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Pansiyonu 

3. Altınordu Ordu Fen Lisesi 
Pansiyonu 

4. Altınordu Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Pansiyonu 

   - Altınordu Ordu Lisesi 
Pansiyonu  

5. Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Pansiyonu  

Dereceye giren okullarımıza Pansiyonun sağlığını ve 

temizliğini simgeleyen “Sertifika” ve “Bayrak” verilmiştir. 

 

01-02 Şubat 2017 tarihinde sona eren KA1 proje çalışmaları 

konusunda il genelinde yapılan müracaatlarla ilgili veriler 

toplanmıştır. Elde edilen verilere göre; 

Bireylerin Personel 

Hareketliliği kapsamında; 

KA101 Okul Eğitimi 

Personeli, il genelinde 34 

proje, KA102 Mesleki Eğitim 

Öğrenici ve Personeli, il 

genelinde 26 proje, KA104 Yetişkin Eğitimi, il genelinde 5 proje 

müracaatı yapılmıştır. Toplam 65 proje müracaatının yapıldığı 

KA1 projelerinde öngörülen eğitim personeli katılımcı sayısı 

818, öğrenci katılımcı sayısı ise 588 olmuştur. 

Bu projelerin 7 KA101, 5 KA102 ve 1 KA104 olmak üzere 

toplam 13 KA1 projesi Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

konsorsiyumu kapsamında yazılmıştır. Bu projelerde 210 eğitim 

personeli ile 138 öğrencinin katılımı öngörülmüştür. 

Ordu İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ARGE birimi 

projeler ekibinde görevli 

eğitim personellerimiz il 

genelinde ihtiyaç duyulan 

okullarda proje hazırlama 

teknik destek çalışmalarını 

sürdürmektedirler. Bu kapsamda Altınordu Altınfındık İlkokulu 

Müdürlüğünün KA219 kapsamında hazırlık aşamasında olduğu 

“Çocuk Oyunları” ve Altınordu Özel Eğitim Okulunun “0-36 ay 

Arası Bireylerde Rehabilitasyon”  konulu projesine teknik destek 

sağlanmıştır. 

29 Mart 2017 tarihinde müracaatı sona erecek olan KA2 

Stratejik Ortaklıklar projeleri kapsamında, proje ekibi 

personellerinin yazım aşamasında olduğu, KA201 – Where is my 

home? Adlı mültecilere yönelik iyi örneklerin değişimi projesi, 

KA201 – Bullying – Akran zorbalığı konusunda iyi örneklerin 

değişimi projesi, KA201 – ATI – Eğitim Koçluğı konusunda iyi 

örneklerin değişimi projesi, KA201 – Efsaneler konusunda iyi 

örneklerin değişimi projesi, proje yazma çalışmaları 

sürdürülmektedir. Ayrıca Ordu Lisesine “Absenteeism” – 

Devamsızlık konusunda okullar arasında ortaklık yapısı 

oluşturularak proje yazımına destek verilmektedir. 

 

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda ve “Ordu 

Okuyor Kampanyası” kapsamında Anaokulları, İlkokullar, 

Ortaokullar ve Ortaöğretim Öğretim 

okullarında kitap okumaya olan ilgiyi 

artırmak amacıyla ilimizde 5 yıldır 

devam eden projemiz 2016-2017 eğitim-öğretim yılında da 

sürecin ilk aşaması olan okul yarışmaları şubat ayı içerisinde 

tamamlanmış olup, mart ayı içerisinde ilçe yarışmaları 

düzenlemeleri başlamıştır.  

Güzide Pansiyonlarımız 

2016 Erasmus+ haberlerimiz 

Bir Kitap da Sen Anlat 

Hedefine Ulaşmak İstiyorsan Doğru Bildiğini Yap 

Düş Kütüphaneleri 


