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17.09.2014 tarihinde Stratejik Planlama Üst 

Kurulu toplanarak, 2015-2019 İl MEM Stratejik 

Planının GELECEĞE YÖNELİM bölümünün 

oluşumuyla ilgili yol haritasını belirledi. 

İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Necati AKKURT 

başkanlığında 15 idarecinin katılımıyla yapılan 

toplantıda; ilimizin gelecek beş yılda eğitim 

hizmetlerinin kalite ve verimliliğinin artırılması 

adına yapılması gerekenler kararlaştırıldı. 

 

19.11.2014 tarihinde ilçe milli eğitim müdürlükleri stratejik planlarının yapılması ve sürecin 

planlanması konularının görüşüldüğü, 15 İlçe MEM Şube Müdürünün katılımıyla bilgilendirme 

toplantısı düzenlendi. 

Her ilçe için koordinatör olarak görevlendirilen ARGE birimi Stratejik Plan Ekibince,  İlçe MEM 

Şube Müdürleriyle bire bir görüşmelerle süreç planlaması yapıldı. 



04.12.2014 tarihinde Stratejik Planlama Üst Kurulu 2015-2019 stratejik planına son halini 

vermek için toplandı. 

12 idarecinin katılımıyla 

yapılan toplantıda 

performans göstergeleri ve 

faaliyetler belirlenerek 

stratejik plan onaya hazır 

hale getirildi. 

 

 

15.12.2014 tarihinde İlçe MEM stratejik plan ekiplerine stratejik planlama temel eğitim 

bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

122 kişinin katıldığı üç ayrı 

toplantıda, ilçe stratejik plan 

koordinatörlerinin uygulamalı 

çalışmalarıyla, ekiplerin konuyla 

ilgili yeterliliklerinin artırılması 

sağlandı. 



E ğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen 

açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri izlemekle 

yetinmeyen, ihtiyaçları ve kuralları kendi özgür koşulları içinde yeniden yaratan bir yapıyı ifade 

etmektedir. Bilgi toplumunun yetişmesinde okullara düşen görev, evrensel düşünebilme 

becerisiyle bilgiyi sorgulayıp sorunlara çözüm üretebilen bireylerin yetişmesine olanak 

sağlamaktır. Öğretim lideri, öğrenciler için arzu edilebilir öğrenme koşulları sağlayan, okulun 

çalışma çevresini tatmin edici ve üretken bir hâle getiren; öğrencilerin, öğrenebileceği okul ve 

öğretimi nasıl organize edebileceğini düşünen kişidir.  

Bu bağlamda; eğitimciler arası bilgi ve 

tecrübe paylaşımı önemli bir öğrenme yöntemi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimcilerin 

eğitim ortamlarında uyguladıkları yenilikçi-

yaratıcı yöntemler, teknikler ve içeriklerden 

haberdar olmak, özgün çalışmaları belirleyerek 

ön plana çıkarmak ve böylece bu çalışmaların 

model alınmasını sağlamak amacıyla “Giresun 

Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı” 3. kez 

düzenlenecektir. 

Tüm Detaylar İçin                          www.giresuniyiornekler.com 



Bakanlığımız ve TBMM arasında imzalanan protokol 

gereği yürütülmekte olan ”Demokrasi Eğitimi ve Okul 

Meclisleri Projesi” 2014-2015 eğitim öğretim yılı 

faaliyetleri kapsamında;  Giresun İl Öğrenci Meclis 

Başkanlığı Seçimi yapıldı. 

Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Hakan PEKDEMİR’ in listesi en çok oyu alarak, 

2014-2015 eğitim öğretim yılı Giresun İl Öğrenci Meclis 

Başkanlığı’nı kazandı. 

25 Aralık 2014 Perşembe günü Merkez Mustafa Kemal 

Ortaokulu’ nda yapılan seçime, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Strateji Geliştirme Şube Müdürü Şafak ZİNİ, ilçe 

temsilcilerinden oluşan öğrencilerimiz ile refakatçi 

yönetici, öğretmen ve velilerimiz katıldı. 

Her ilçeden seçilen 5’er ilçe 

temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen 

ve başkan adaylarının kendilerini ve 

ekip üyelerini tanıtmasıyla başlatılan 

süreç sonunda yapılan seçimde; 

Bulancak ilçesi öğrenci temsilcilerinden  



Yine ailelerin çocuklarıyla iletişim kurmaları noktasında seminerler düzenlendi. Midilli atı ile 

çocuklarımıza terapi uygulandı. Bunun da nedenli başarılı olduğu görüldü. Başarıyla sürdürülen 

projede emeği geçenleri kutluyorum” dedi. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şafak ZİNİ’nin sunum yaparak 

sonlandırdığı proje ile ilgili veliler de değerlendirmelerde bulundu. Düzenlenen proje kapanış 

programına, İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit GÜREL, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, Daire 

Amirleri ve öğrenci velileri katıldı.  

 

“Okulumla Engelleri At”lıyorum 

Projesi 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Engelliler 

Destek Programı (EDES) kapsamında finanse edilen ve 

Giresun Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 

Koordinasyonunda Şehit İsmail Bay Özel Eğitim Uygulama 

Merkezi tarafından tarafından yürütülmekte olan 

’Okulumla Engelleri At’lıyorum Projesi’nin kapanış töreni 

düzenlendi. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelliler Destek 

Programı (EDES) çerçevesinde yürütülen projemizin 

kapanış etkinliğinde konuşan İl Milli Eğitim Müdür 

Yardımcısı Ertuğrul TOSUNOĞLU, “Yaklaşık 9 aydır 

sürmekte olan projemiz sayesinde özel çocuklarımızın 

aileleriyle, çevreleriyle iletişiminde ilerleme kaydedildi.  



Çeşitli Hibe Programlarının tanıtımı amacıyla İlimiz 

Merkez, Görele ve Şebinkarahisar İlçelerinde, 

öğretmen ve yöneticilerin katılımı ile bilgilendirme 

toplantıları yapıldı. Toplantılara eğitim görevlisi olarak 

katılan ekip üyemiz Ziya Özkan, hibe ön başvuru 

formunun doldurulmasına yönelik ve başvuru süreci 

ile ilgili paylaşımlarda bulunarak katılımcılara bilgiler 

verdi. 

HİBE PROGRAMLARI 

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 

 

 

2014 yılı Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenim ve Personel 

Hareketliliği Proje Başvuruları kapsamında; İlimiz okul/kurumlarının 

proje sahibi olduğu, Toplamda 522.892 Euro bütçeli, 7 (yedi) proje 

kabul edilmiş olup, okullarımızca yürütülmeye başlanmıştır.  



 

Comenius 

Bölgesel  

Ortaklık   

Projesi 

 

 Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik 

Programları Merkezi Başkanlığının 2013 teklif çağrısında 

hibe almaya hak kazanan ve Macaristan’ın 

Batonyterenye Belediyesinin ortağı olduğu “Eğitimde 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projemizin 3. Yerel 

Toplantısını yaptık. 

Projemiz, “Öğretmenler için toplumsal cinsiyet eğitimi modeli geliştirme” 

hedefi ile yola çıkmıştır.  Yerel ortaklarımız Giresun Lisesi, Merkez 

Teyyaredüzü Ortaokulu, Merkez Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Bulancak 

Bahçelievler Anadolu Lisesinin yönetici ve öğretmenleri ile Müdürlüğümüz 

ARGE birimi proje ekibinin katılımıyla gerçekleşen toplantıya, İl Milli Eğitim 

Müdür Yardımcımız Ergin AYBAR ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Necati AKKURT 

da eşlik ettiler. 

“Eşitsizlik yaratan argümanlar okulda/sınıfta nasıl yeniden 

üretilmektedir?” “Öğretmen-öğrenme materyalleri eşitlik ya da eşitsizlik 

yaratmada etkili olabilir mi? Nasıl?” 

“Müfredat ve eğitim programları ne kadar 

eşitlikçidir?” “Kız ve erkek öğrenciler okul dışı 

etkinliklere ve kaynaklara ne kadar eşit 

ulaşabilmektedirler?” konularının ele alındığı 

toplantıda katılımcılar fikirlerini paylaştı. 

www.gender-education.com 



E  T W I N N I N G  

 

 

 

Çotanak İlkokulu İngilizce 

öğretmeni Gevher Uğurlu e-

Twinning projesi kapsamında 

yaptığı çalışmalardan dolayı 

Ulusal Kalite Etiketinden 

sonra Avrupa Kalite Etiketini 

de aldı. 

     18-20 Aralık 2014 

tarihlerinde Antalya Rixos 

Otel´de düzenlenen 2014 yılı 

e-Twinning Ulusal 

Konferansı’nda 81 ilden 

gelen 220 öğretmen ve 73 

başarılı proje sahibi 

tarafından ziyaret edilen ve 

büyük ilgi gören standımızda 

"European Youth Murals" ve 

"Great Heights with e-kites" 

isimli iki proje tanıtıldı. 



 

GİRESUN MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Çıtlakkale Mah. Hükümet Konağı A Blok 

TEL: 454 2157525 FAKS: 454 2157522 

http://giresun.meb.gov.tr 
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