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               Sayın okurlarımız, 2022 yılının �lk 6 aylık per�yodunda AR-GE Bülten�m�zle; y�ne karşınızdayız. Bu
sayımızda s�z saygıdeğer okurlarımıza, S�vas İl M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz özver�l�
çalışmaların sonucu olan faal�yetlerden bölümler  sunuyoruz. Her  günün, b�z�m �ç�n b�lg� ve deney�m haz�nes�
olduğunu d�kkate alarak sürdürdüğümüz projeler�n çocuklarımızın yet�şk�n b�r b�reye dönüşmes�nde
çalışmalarımızın ne kadar öneml� olduğunun  farkındayız. Geleceğ�m�z�n tem�natının gelecek nes�ller�m�z �ç�n
çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğ�z. Gelecek nesl�m�z�, sadece akadem�k b�lg� ve becer�ler
doğrultunda yet�şt�rm�yor aynı zamanda meden�yet�m�z�n güçlü ve köklü değerler�yle de donatıp mükemmel
olarak yet�şt�rmeye çalışıyoruz. A�les�ne, vatanına m�llet�ne saygılı ve çağın gerekt�rd�ğ� yeterl�l�klere sah�p
b�reyler yet�şt�rmek b�l�nc�n� taşıyoruz. Yunus Emre’n�n b�r ş��r�nde söyled�ğ� g�b� “İl�m �l�m b�lmekt�r, �l�m kend�n
b�lmekt�r, sen kend�n� b�lmezs�n, ya n�ce okumaktır?” Geçm�ş�n� özümseyen, geleceğe güvenle bakan nes�ller
yet�şt�rmek düsturundayız.                                                                                           
       Kurumumuzun m�syon ve v�zyonu çerçeves�nde �dealler�n� gerçekleşt�recek yen�l�kç� çalışmalarına, �ş
b�rl�kler�ne ve b�l�msel etk�nl�kler�ne yer verd�ğ�m�z bülten�n hazırlanmasında emeğ� geçen ve bültende yer alan
çalışmaları yürüten arkadaşlara teşekkür ed�yor, çalışmalarında başarılar d�l�yorum.
                                                                                                                                                         Ergüven ASLAN

İl M�llî Eğ�t�m Müdürü



ARGE BİRİMİ GÖREVLERİ

BÜLTEN HAKKINDA
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ARGE BİRİMİ
GÖREVLERİ

a) İl M�llî Eğ�t�m müdürlüğünün stratej�k planının hazırlanması ve uygulanması sürec�n� koord�ne

etmek.

b) İlçe M�llî Eğ�t�m müdürlükler� ve okul/kurumların stratej�k planlarının hazırlanmasına rehberl�k

etmek.

c) İl M�llî Eğ�t�m müdürlüğünün performans programını (eylem planı, yıllık plan) ve faal�yet raporunu

hazırlamak.

ç) İl M�llî Eğ�t�m müdürlüğü stratej�k planının uygulanmasını �zlemek, değerlend�rmek, raporlamak

ve güncellemek.

d) Kurumun stratej�k planı doğrultusunda kurumsal hedefler�n�n gerçekleşt�r�lmes�ne yönel�k

araştırmalar yapmak ve projeler gel�şt�rmek.

e) Bakanlık stratej�k planı ve performans programının �zlenmes�n� sağlayacak temel göstergeler� ve

hedefler�n� �l düzey�nde �zleyerek raporlamak.

f) İl M�llî Eğ�t�m müdürlüğünün �ş süreçler�n�n çıkarılması ve �y�leşt�r�lmes� çalışmalarını yürütmek.

g) M�llî eğ�t�m müdürlükler� �le okul ve kurumlardan h�zmet alan paydaşların memnun�yet�n�

artıracak, vatandaş odaklı h�zmet anlayışına yönel�k düzenlemeler �ç�n araştırmalar yapmak ve

sonuçlarını �lg�l� b�r�mlerle paylaşmak.

ğ) MEB Toplam Kal�te Yönet�m� Uygulama ve Ödül Yönergeler� gereğ�nce toplam kal�te yönet�m�

çalışmalarının eğ�t�m kurumları tarafından yürütülmes� sırasında onlara rehberl�k yapmak.

h) İl�n eğ�t�m araştırmaları �ht�yaç anal�z�n� yapmak, bu doğrultuda öncel�kl� konularda araştırma

yapmak veya ün�vers�teler �le �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde yapılmasını sağlamak ve sonuçlarını �lg�l� merc��lere

sunmak.

Araştırma, stratejik planlama ve kalite
geliştirme ekibinin görevleri şunlardır:



ARGE BİRİMİ
GÖREVLERİ

ı) Eğ�t�m ve öğret�mle �lg�l� �l�n �ht�yaç duyduğu alanlarda konferans, sem�ner,

sempozyum ve panel g�b� toplantılar düzenlemek, toplantı sonuçlarına a�t raporları ve

tebl�ğler� �l m�llî eğ�t�m müdürlüğü web s�tes�nde yayınlamak.

�) İlde eğ�t�m kal�tes�n�n artırılmasına yönel�k projeler hazırlamak, yürütmek,

sonuçlarını raporlamak ve kamuoyuyla paylaşmak.

j) İl�n araştırma �ht�yacını karşılamak �ç�n araştırmacıları teşv�k etmek, desteklemek ve

araştırmacılar �le eğ�t�m kurumları arasında koord�nasyonu sağlamak.

k) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğ�t�m alanındak� gel�şmeler� tak�p etmek, bu

kapsamda yurt �ç� ve yurt dışında eğ�t�m alanında araştırma gel�şt�rme faal�yetler� yapan

ün�vers�teler ve d�ğer kurum ve kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� yapmak.

l) Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda yapılacak olan araştırma uygulama �z�nler� �le

�lg�l� �ş ve �şlemler� yürüten kom�syona katılmak ve �şler�n �lg�l� mevzuat çerçeves�nde

yürütülmes�n� sağlamak.

Araştırma, stratejik planlama ve kalite
geliştirme ekibinin görevleri şunlardır:



ARGE BİRİMİ
GÖREVLERİ

a) İl m�llî eğ�t�m müdürlüğünün kurumsal kapas�tes�n� gel�şt�recek ulusal, uluslararası,

bölgesel ve yerel düzeyde projeler hazırlamak, yürütmek ve sonuçlarını raporlamak.

b) İlçe m�llî eğ�t�m müdürlükler� �le okul/kurumların, proje hazırlama, sunma ve yürütme

kapas�tes�n� gel�şt�rmek üzere eğ�t�m vermek ve tekn�k destek sağlamak. 

c) Yerel, ulusal ve uluslararası h�be fonlarını, �l düzey�nde eğ�t�m kurumlarına tanıtmak

ve bu bağlamda projeler hazırlanmasında eğ�t�m kurumlarına tekn�k destek sağlamak,

sonuçlarını �zlemek ve raporlamak. 

ç) AB sürec�nde yapılacak uyum çalışmalarına �l düzey�nde destek vermek. 

d) İl düzey�ndek� eğ�t�m kurumlarında uygulanan projelerle �lg�l� ver� toplamak ve

raporlamak.

Projeler Ekibinin görevleri şunlardır:



TEMMUZ AYI
BÜLTENİ 

HAKKINDA

           S�vas M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü AR-GE B�r�m� olarak �l�m�ze a�t bülten�n on yed�nc�

sayısını çıkarmış bulunuyoruz.

        Daha öncek� yayınladığımız bültenler�m�zde olduğu g�b� bu bülten�m�zde de 

 �l�m�zde eğ�t�mle �lg�l� proje, faal�yet ve �y� örneklere yer verd�k.

              Söz konusu faal�yetlerde gösterm�ş oldukları gayretl� çalışmalarından ötürü

�darec�ler�m�ze, öğretmenler�m�ze, öğrenc�ler�m�ze ve b�zlerden destekler�n�

es�rgemeyen yönet�c�ler�m�ze bu ves�le �le teşekkür ed�yoruz.



EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER

22



        S�vas'ta tüm paydaşlar, meslek� eğ�t�m temell� gelecek planlaması �ç�n b�r araya geld�. S�vas

Val�l�ğ� h�mayes�nde M�llî Eğ�t�m Müdürlüğümüzce düzenlenen toplantı ve çalıştaylar ışığında

oluşturulan yol har�tası ve meslek� eğ�t�m v�zyonu; "İşverenle Planlama, İst�hdamda Öncel�k Meslek�

Eğ�t�m Z�rves�"nde deklare ed�ld�.

        Muhs�n Yazıcıoğlu Kültür Merkez�nde düzenlenen z�rveye Val�m�z Sal�h Ayhan, B�l�m ve

Teknoloj� Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, M�llî Eğ�t�m Müdürümüz Ergüven Aslan, İŞKUR

İl Müdürü H�kmet Canpolat, Beled�ye Başkan Yardımcısı Bek�r Sıtkı Em�noğlu, kurum �darec�ler�m�z,

�lçe M�llî eğ�t�m müdürler�, kamu kurum ve kuruluşlarının tems�lc�ler�, STK tems�lc�ler�,

akadem�syenler, okul müdürler�, öğretmen ve öğrenc�ler katıldı.

İŞVERENLE PLANLAMA, İSTİHDAMDAİŞVERENLE PLANLAMA, İSTİHDAMDA
ÖNCELİK MESLEKİ EĞİTİM ZİRVESİÖNCELİK MESLEKİ EĞİTİM ZİRVESİ

  



STRATEJİK PLAN 
ÇALIŞMALARI
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           M�llî Eğ�t�m Bakanlığımızın 2019-2023 stratej�k planı hazırlama çalışmaları

kapsamında yapılan tüm �ş ve �şlemlere uygun şek�lde S�vas M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü

2019-2023 Stratej�k Planı hazırlanarak yayınlanmıştır. İlçe ve kurumlarımıza stratej�k

plan hazırlama çalışmalarında gerekl� rehberl�k ve destek sağlanmıştır. Stratej�k

Planlama çalışmaları �zleme değerlend�rme ve performans programı hazırlama

aşamaları �le sürdürülmekted�r.

            Yen� dönemde yapılacak 2023 Stratej�k Plan çalışmalarımız M�llî Eğ�t�m

Bakanlığı'mızın planlamasına göre düzenlenecekt�r.

STRATEJİK
 PLAN

 ÇALIŞMALARI



MATEMATİK SEFERBERLİĞİ
TEMEL EĞİTİMDE 10 BİN OKUL
ÇEVRE DOSTU 1000 OKUL

44



MATEMATİK SEFERBERLİĞİMATEMATİK SEFERBERLİĞİ
M�llî Eğ�t�m Bakanlığınca "Her yerde

matemat�k" anlayışıyla başlatılan

Matemat�k Seferberl�ğ� kapsamında

S�vas'ta, çeş�tl� çalışmalar hayata

geç�r�l�yor. Bu kapsamda "Eğlencel�

Matemat�k" etk�nl�ğ� düzenlend�. M�llî

Eğ�t�m Müdürlüğümüz koord�nes�nde ana

sınıfında gerçekleşt�r�len etk�nl�ğe M�llî

Eğ�t�m Müdürümüz Ergüven Aslan ve

Şube Müdürler�m�z katıldı.

    Matemat�k ders�n�n öğren�m�n� günlük yaşam becer�ler�ne uyarlayarak hem

kolaylaştırmak hem de öğrenc�ler�n bu ders� küçük yaştan �t�baren sevmeler�n� sağlamak

amacıyla başlatılan Matemat�k Seferberl�ğ� kapsamında ana sınıfı öğrenc�ler�ne yönel�k

etk�nl�kler düzenlend�.

     Müz�k eşl�ğ�nde r�t�m tutarak şarkı söyleyen öğrenc�ler daha sonra "Masallarla

Matemat�k" etk�nl�ğ�ne katıldı. Öğrenc�ler tarafından gerçekleşt�r�len etk�nl�kte ölçü

b�r�mler�n� kullanarak kek hazırlayıp l�monata yaptılar. Müz�k, drama, t�yatro, oyun g�b�

etk�nl�klerle temel matemat�k becer�ler�n� gel�şt�ren öğrenc�ler, matemat�ğ� eğlencel� b�r

şek�lde öğrenme �mkânı buldu. 



2021 -2022 yılları arasında ''Masal Ev�'' olarak faal�yet

gösteren b�na yen� eğ�t�m - öğret�m yılında

''Matemat�k Seferberl�ğ�'' kapsamında kurulacak

matemat�k atölyeler� �le çalışmalarına S�vas Masal

ve Matemat�k Ev� olarak  devam edecekt�r.

MATEMATİK SEFERBERLİĞİMATEMATİK SEFERBERLİĞİ

S�vas Masal Ev�'nde a�le atölyeler�

düzenlend�.  Seram�k boyama, drama, Orff

r�t�m ve müz�k, masal, ebru ve ahşap

boyama atölyeler� çalışmaları �le 84 a�le ve

öğrenc�ye eğ�t�mler ver�ld�.



Temel Eğitimde 
10 Bin Okul Projesi

S�vas Mevlana Val� Zübey�r Kemelek Ortaokulunda

"Temel Eğ�t�mde 10 B�n Okul Projes�" ve "Sıfır Atık

Projes�" kapsamında ger� dönüşüm kütüphanes�

oluşturuldu.

S�vas Kanun� İlkokulunda "Temel Eğ�t�mde

10 B�n Okul Projes�" kapsamında

"M�nder�nle Gel K�tap Okuyalım" etk�nl�ğ�

düzenlend�.

Bacasında yaklaşık 40 yıldır leylekler�

ağırlayan Şeh�t Erdal Çet�n İlkokulunda,

"Temel Eğ�t�mde 10 B�n Okul Projes�"

kapsamında "Leylek P�lavı" etk�nl�ğ�

düzenlend�.



Temel Eğitimde 
10 Bin Okul Projesi

S�vas'ta Temel Eğ�t�mde 10.000 Okul Projes�

kapsamındak� d�yabetl� öğrenc�ler�n öğretmenler�n�n

de katılım sağladığı "D�yabet Eğ�t�m Programı"

gerçekleşt�r�ld�.

"Temel Eğ�t�mde Çevre Dostu 1000 Okul

Projes�" kapsamında öğretmen, öğrenc� ve

vel�lere yönel�k "Çevre B�l�nc� ve Ger�

Dönüşüm" konulu sem�ner programı

başlatıldı.

S�vas'ta, "Temel Eğ�t�mde 10 B�n Okul

Projes�" kapsamında öğretmenler�n

katılımı �le doğa yürüyüşü düzenlend�.



S�vas Masal Ev�, "Temel Eğ�t�mde 10 B�n Okul Projes�"

kapsamında yer alan okullarda eğ�t�m gören

öğrenc�ler� m�saf�r ed�yor.

Temel Eğitimde 
10 Bin Okul Projesi

"Temel Eğ�t�mde 10 B�n Okul Projes�"

kapsamında Atatürk İlkokulu bünyes�nde

oluşturulan ve S�vaslı Şeh�t Özel Harekât

Pol�s� Muhammed Dem�r'�n adı ver�len okul

kütüphanes�, Kütüphaneler Haftasında açıldı.

M�llî Eğ�t�m Müdürlüğümüzce "Temel

Eğ�t�mde 10 B�n Okul Projes�" kapsamında

öğretmenlere yönel�k �lk yardım eğ�t�m�

programı başlatıldı.



Temel Eğitimde 
10 Bin Okul Projesi

M�llî Eğ�t�m Bakanlığınca başlatılan Temel Eğ�t�mde

10 B�n Okul Projes� kapsamında Kangal İmam Hat�p

Ortaokulu bünyes�nde ana sınıfı oluşturuldu.

M�llî Eğ�t�m Bakanlığınca yürütülen; "Temel

Eğ�t�mde 10 B�n Okul" Projes� kapsamında

S�vas'ta eğ�t�m faal�yetler� başlatıldı. Bu

çerçevede okul �darec�ler� ve öğretmenlere

yönel�k "Yapay Zekâ ve Robot�k" temalı eğ�t�m

programı düzenlend�.

Bakanlığımızın"Temel Eğ�t�mde 10.000 Okul

Projes�" kapsamında öğretmenler�m�ze

yönel�k Masal Anlatıcılığı Eğ�t�mler�m�z S�vas

Masal Ev�nde devam ed�yor.



ÇEVRE DOSTU 1000 OKULÇEVRE DOSTU 1000 OKUL

"Temel Eğ�t�mde 10 B�n Okul" ve "Çevre

Dostu 1.000 Okul" projeler� hakkında

b�lg�lend�rme toplantısı gerçekleşt�rd�.

"Temel Eğ�t�mde 10 B�n Okul" ve "Çevre

Dostu 1.000 Okul" projeler� hakkında

b�lg�lend�rme toplantısı gerçekleşt�rd�.

Cah�t Zar�foğlu İlkokulunda ÇevreDostu

1000Okul Projes� kapsamında oluşturulan

güneş enerj� s�stem� ve yağmur depolama

ün�teler� �le Sıfır Atık Projes� kapsamında atık

malzemelerden oluşturulan kütüphanen�n

açılışı yapıldı.



AB PROJELERİ
YEREL PROJELER
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ERASMUS +
 PROJELERİ

Erasmus+ Yet�şk�n Eğ�t�m� alanında "Yet�şk�n Eğ�t�m�nde D�j�tal İçer�k Gel�şt�rme"

projes� kapsamında S�vas M�llî Eğ�t�m Müdürlüğümüz koord�nes�nde S�vas Halk

Eğ�t�m Merkez�, Artv�n Halk Eğ�t�m Merkez�, Kırıkkale Halk Eğ�t�m Merkez�, Beş�ktaş

Halk Eğ�t�m Merkez� kurumlarından 16 personel  Avusturya-V�yana'da "D�j�tal İçer�k

Gel�şt�rme" kursuna katılmışlardır.

Erasmus+ Yet�şk�n Eğ�t�m� alanında "Kar�yer Yönet�m�nde Mentörlük

Becer�ler�n�n Gel�şt�r�lmes�" projes� kapsamında S�vas M�llî Eğ�t�m

Müdürlüğümüz koord�nes�nde S�vas Halk Eğ�t�m Merkez�, S�vas Olgunlaşma

Enst�tüsü, Şarkışla Halk Eğ�t�m Merkez�, Zara Halk Eğ�t�m Merkez�, Gürün

Halk Eğ�t�m Merkez�, Suşehr� Halk Eğ�t�m Merkez�, Koyulh�sar Halk Eğ�t�m

Merkez�, ve Haf�k Halk Eğ�t�m Merkez� kurumlarından 16 öğretmen�m�z

F�nland�ya'nın Hels�nk� şehr�nde düzenlenen "Mentor�ng & Coach�ng"

kursuna katılmışlardır.

Erasmus+ Okul Eğ�t�m� "Y�ne, Yen�, Yen�den" projes� kapsamında konsors�yum

üyes� olan okullarımızda görev yapan �ng�l�zce öğretmenler�ne yönel�k "Yabancı

D�l Öğret�m�nde Yen� Yöntem ve Tekn�kler" konulu kursa katılmak amacıyla

temmuz ayında 10 öğretmen�m�z Avusturya-V�yana, 10 öğretmen�m�z Çekya-

Prag şehr�ne g�deceklerd�r. 

S�vas M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü Erasmus+

Okul Eğ�t�m� akred�tasyonu ve Meslek�

Eğ�t�m akred�tasyonun yürütmekted�r. 



 -2019 yılında 22 Ulusal Kal�te Et�ket� 10 Avrupa Kal�te Et�ket� 

-2020 yılında 53 Ulusal Kal�te Et�ket� 23 Avrupa Kal�te Et�ket�

-2021 yılında 203 Ulusal Kal�te Et�ket� 78 Avrupa Kal�te Et�ket� 

 Muhs�n Yazıcıoğlu Kültür

Merkez�nde YEĞİTEK Eğ�t�m

B�l�ş�m S�stemler� Da�re

Başkanı Gültek�n

KEKEKÇOĞLU ve Ulusal

Destek Serv�s� üyeler�m�z�n

katılımı �le eTw�nn�ng Ödül

Tören� gerçekleşt�r�ld�.

İl�m�zde son 3 yılda yapılan

çalışmalarla eTw�nn�ng

projeler�ne katılan öğretmen

sayımız artış gösterm�şt�r.

Yapılan projelerde;

           İl�m�zde 2505 �darec� ve öğretmen�m�z eTw�nn�ng platformuna kayıtlı olup bu yıl �çer�s�nde

yürütülen akt�f 1544 proje bulunmaktadır.

Törende 134 öğretmen�m�ze 2021

yılı �çer�s�nde yürütmüş oldukları

projeler arasından başarılı görülen

203 Ulusal Kal�te Et�ket� 78 Avrupa

Kal�te Et�ket� takd�m ed�ld�. Başarılı

projeler yürütüldüğü okullarımızın

Kal�te Levhaları da okul

müdürler�ne takd�m ed�ld�.







İl genel�nde aynı tar�h ve saatte k�tap okuma

etk�nl�ğ�n�n yapıldığı projem�z 3 yılı aşkın

süred�r devam etmekted�r. K�tap okuma

farkındalığının oluşması �ç�n etk�nl�k

fotoğrafları #S�vasİç�nK�tapVakt� et�ket�yle

sosyal medyada paylaşılmaktadır.

Sen Yeter k� Oku S�vas sloganı �le her ay �l

genel�nde öğrenc�ler�m�z�n talepler� alınarak

10b�n k�tap dağıtılmaktadır.

SENSEN  
YETER KİYETER Kİ

OKUOKU

SİVAS İÇİNSİVAS İÇİN
KİTAPKİTAP
VAKTİVAKTİ



Sanat S�vas Projes� kapsamında

öğrenc�ler�m�z�n res�m alt yapısını

zeng�nleşt�recek, gelecekte bu alanda

öğren�m görmek �steyen öğrenc�ler�m�z�n

ufkunu açacak "M�n�k Renkler Sanatla

Buluşuyor" sloganıyla yola çıkılan çalışmaya

1340 öğrenc� başvuru yapmıştır. Alanında

uzman 6 görsel sanatlar öğretmen� tarafından

gerçekleşt�r�len seçmeler sonrasında 240

öğrenc� sanat atölyes� çalışmalarına

katılmaya hak kazanmıştır. Başarı gösteren

240 öğrenc� �le atölye çalışmaları başlamıştır.

MİNİK RENKLER
SANATLA BULUŞUYOR

SANATSANAT
SİVASSİVAS

Serg�de, 200 öğrenc�n�n
akr�l�k, pastel boya,
karakalem ve sulu boya
çalışmalarından oluşan
160 eser yer aldı.



S�vas Val�l�ğ� h�mayes�nde M�llî Eğ�t�m

Müdürlüğümüz, İl Özel İdares� ve Gençl�k Spor İl

Müdürlüğü �şb�rl�ğ�nde yürütülen; "Spor S�vas

Projes�" kapsamında okullara spor malzemes�

desteğ�nde bulunuldu. Şeh�t Ahmet Eyce

Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� Spor

Salonunda düzenlenen spor malzemes� dağıtım

programına Val�m�z Sal�h Ayhan ve eş� Zeynep

Akk�raz Ayhan, Val� Yardımcısı ve İl Özel İdares�

Genel Sekreter� Kad�r Algın, M�llî Eğ�t�m Müdür

Vek�l�m�z Dursun Yıldırım, Şube Müdürümüz

Hülya Bozbıyık, okul müdürler�, öğretmen ve

öğrenc�ler katıldı.

SPORSPOR
SİVASSİVAS

SPOR MALZEMESİ
DAĞITIM TÖRENİ

S�vas Val�l�ğ� h�mayes�nde M�llî Eğ�t�m

Müdürlüğümüzce yürütülen M�n�k

Y�ğ�dolar Takımına Sah�p Çıkıyor Projes�

kapsamında, öğrenc�ler�m�z tr�bünlerdek�

yer�n� alarak sezonun son maçında

takımlarına destek oldu. İl merkez�ndek�

okullardan gelen öğrenc�ler daha sonra

M�llî Eğ�t�m Müdürümüz Ergüven Aslan,

okul müdürler� ve öğretmenler� �le b�rl�kte

Val�m�z Dr. Yılmaz Ş�mşek'� z�yaret ett�.

Z�yaretten duyduğu memnun�yet� get�ren

Ş�mşek, b�r süre öğrenc�lerle sohbet ett�.

MİNİK YİĞİDOLAR
TAKIMINA SAHİP

ÇIKIYOR



        Çocuklarımızın yüreğ�ne dokunan eğ�t�mc� eller�, okullarını da özgün çalışmalarıyla

şek�llend�r�yor. Öğrenc�ler�n eğ�t�m gördükler� yapıları ben�msemeler� ve bu mekânlarda

bulunmaktan hoşnut olmalarını sağlayab�lmek amacıyla müdürlüğümüz tarafından hazırlanan

"Okuluna Renk Kat" Projes� kapsamında  okullarımızın yapmış oldukları başvurular

değerlend�r�lm�ş olup "Sınıf" ve "Ortak Alan" kategor�s�nde başarılı olan okullar

ödüllend�r�lm�şt�r.  Başvuruda bulunan bütün okullarımıza ve öğretmenler�m�ze emekler�nden

dolayı teşekkür eder�z.



        M�llî Eğ�t�m Bakanlığınca hazırlanan "Kütüphanes�z Okul Kalmayacak" projes� kapsamında

�l�m�zde kütüphanes�z okul bırakmadık. İl M�llî Eğ�t�m Müdürlüğümüzce yürütülen "Raflarda

Tozlanmasın Kütüphanede Canlansın" projes� �le de 314.353 yen� k�tapla zeng�nleşt�rd�ğ�m�z

kütüphaneler�m�z, yaz boyunca okurlarını bekl�yor.







 M�llî Eğ�t�m Bakanlığımızın başlattığı, Sayın Em�ne ERDOĞAN Hanımefend�’n�n h�mayeler�nde

yürütülen ‘’Kütüphanes�z Okul Kalmayacak ‘’ ve ‘’Sıfır Atık’’ Projeler� kapsamında,Val�m�z

Sayın Sal�h AYHAN ve  M�llî Eğ�t�m Müdürümüz Sayın Ergüven ARSLAN, Şeh�t Ahmet Eyce

Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� bünyes�nde ger� dönüşüm malzemeler�yle oluşturulan

kütüphanen�n açılışını gerçekleşt�rd�.

    M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü ARGE b�r�m�n�n tasarladığı projede, hurdalıklardan, atık

malzemeler�n bulunduğu yerlerden gönüllü olarak toplanan kullanılmayan paneller, tahtalar,

sıralar, dem�rler, kağıtlar, kablo makaraları �p vb.  malzemeler, dönüştürülerek masa,

k�taplık, sandalye olarak kullanıma uygun hale get�r�ld�. Kullanılmayan otomob�l ve b�s�klet�n

de aralarında bulunduğu b�rçok atık malzeme ger� dönüşüm kütüphanes�ne kazandırıldı.

Özell�kle daha önce h�çb�r tasarımda karşılaşılmayan hurda otomob�l�n k�taplık g�b�

kullanılması Türk�ye’de b�r �lk olması sebeb�yle büyük beğen� topladı. “Okuyan Y�ğ�do 58”

plakası �le gençlere hem �lham kaynağı olacak hem farkındalık kazandıracak bu çalışmanın

güle güle kullanılmasını d�l�yoruz.  

  

GERİ DÖNÜŞÜM KÜTÜPHANESİGERİ DÖNÜŞÜM KÜTÜPHANESİ



  S�vas'ın �nc�s� Ham�d�ye Kültür Bahçes�,

23 N�san Ulusal Egemenl�k ve Çocuk

Bayramı etk�nl�kler�ne ev sah�pl�ğ� yaptı.

S�vas Val�l�ğ� h�mayes�nde M�llî Eğ�t�m

Müdürlüğümüzce düzenlenen etk�nl�klere

S�vas halkı büyük �lg� gösterd�. Çocukları

�le b�rl�kte Ham�d�ye Kültür Bahçes�ne

akın eden a�leler�n yanı sıra S�vas

Val�l�ğ�n�n m�saf�r� olarak 15 köyden gelen

300 öğrenc� ve sevg� evler�nden gelerek

etk�nl�klere katılan öğrenc�ler, unutulmaz

b�r bayram coşkusu yaşadı.

Hamidiye Kültür
Bahçesinde 

23 Nisan Coşkusu

23
NİSAN



Hamidiye Kültür
Bahçesinde 

23 Nisan Coşkusu

  Program kapsamında; M�n�k Sesler Çocuk

Korosu, Muzaffer Sarısözen Kültür ve Sanat Ev�

ve Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar L�ses�

öğrenc�ler� tarafından gerçekleşt�r�len

konserler büyük beğen� topladı. Etk�nl�klere

katılan çocuklar; uçurtma şenl�ğ�, dart, masa

ten�s�, çuval yarışı, yumurta taşıma, sandalye

kapmaca, pakur, mend�l kapmaca, penaltı atışı

g�b� geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra

masal etk�nl�ğ�, okçuluk ve at b�nme etk�nl�kler�

�le unutulmaz b�r bayram yaşadı. Etk�nl�kler

kapsamımda düzenlenen Ger� Dönüşümden

Tasarıma Atölyeler�, Or�gam� Atölyes� ve

Muzaffer Sarısözen Kültür ve Sanat ev�

öğrenc�ler�n�n res�m atölyes� çalışmaları da

büyük beğen� topladı.



        S�vas'ta eğ�t�m temell� tarımsal kalkınma �ç�n öneml� çalışmalar hayata

geç�r�l�yor. Bu kapsamda M�llî Eğ�t�m Müdürümüz Ergüven Aslan,  Suşehr�

Seza� Karakoç Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses�n� z�yaret ederek

öğretmenlerle b�r araya geld�.

      200 dekarlık tarım araz�s� ve sera alanlarında modern tarım

yöntemler�n�n öğrenc�lere, uygulamalı olarak öğret�ld�ğ� l�se, tarımsal

kalkınmaya katkı sağlıyor. M�llî Eğ�t�m Müdürlüğümüzce okulun, altyapı ve

�mkanlarını gel�şt�rmek, yen� eğ�t�m modeller� ve geleceğ� kodlayan b�r v�zyon

oluşturab�lmek �ç�n  yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ed�yor.

Hamidiye Kültür Bahçesinde 
23 Nisan CoşkusuSUŞEHRİ SEZAİ KARAKOÇ MESLEKİSUŞEHRİ SEZAİ KARAKOÇ MESLEKİ

VE TEKNİK ANADOLU LİSESİVE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
 



YÖGEPYÖGEP
SEMİNERLERİSEMİNERLERİ

M�llî Eğ�t�m Bakanlığı Öğretmen Yet�şt�rme ve Gel�şt�rme Gelen Müdürlüğünün tal�matları

doğrultusunda S�vas'ta okul yönet�c�ler�ne yönel�k başlatılan Eğ�t�m Yönet�c� Gel�şt�rme

Programı (YÖGEP) Sem�nerler� devam ed�yor.

Eğ�t�m sem�ner�n�n açılışına M�llî Eğ�t�m Müdürümüz Ergüven Aslan, Eğ�t�m Müfett�şler� Başkanı

Osman Güler ve müdürlüğümüze bağlı okul/kurum yönet�c�ler� katıldı.

Okul �darec�ler� �le b�r süre sohbet eden ve YÖGEP'�n amacına yönel�k değerlend�rmelerde

bulunan M�llî Eğ�t�m Müdürümüz Ergüven Aslan, "Kend�m�z� sürekl� olarak güncellemel�, çağın

gerekl�l�kler�ne uygun b�lg� ve donanıma sah�p yönet�c�ler olarak, daha etk�n ve ver�ml� b�r

yönet�m anlayışı ortaya koymalıyız. Eğ�t�mde arzu ett�ğ�m�z başarıları yakalayab�lmem�z �ç�n

�y� b�r yönet�ş�m ve üst düzey b�r mot�vasyona �ht�yaç var." ded�. 

Bu kapsamda düzenlenen sem�nerler�n çok öneml� olduğunu bel�rten Aslan, tüm okul/kurum

yönet�c�ler�n�n bu sem�nerlerden en �y� şek�lde �st�fade etmeler�n� �sted�.

Aslan'ın konuşmasının ardından Eğ�t�m Müfett�şler� Başkanı Osman Güler ve Eğ�t�m Müfett�ş�

Dr. Yas�n Avan tarafından Eğ�t�m Yönet�c� Gel�şt�rme Programı sem�ner� gerçekleşt�r�ld�.



 İl�m�zde eğ�t�m gören tüm kademelerdek� öğrenc�

vel�ler�n�n; okul önces� eğ�t�m�n önem� konusunda

b�l�nçlenmes�, teknoloj� bağımlılığı, sosyal becer�

gel�şt�rme, çocukların eğ�t�m öğret�m süreçler�, çocuk

gel�ş�m�, çocuk ve ergen ps�koloj�s� g�b� eğ�t�m öğret�me

olumlu katkı yapab�lecek konularda b�lg� düzeyler�n�

arttırmaya yönel�k "Eğ�t�m Evde Başlar Projes�"

başlatılmıştır.Proje kapsamında 139.640 vel�m�ze

gurupla 9133 vel�m�ze b�reysel eğ�t�m ver�lm�şt�r.

Toplamda 148.773  vel�m�ze eğ�t�m ver�lm�şt�r.

ÖZEL EĞİTİMÖZEL EĞİTİM
VE REHBERLİKVE REHBERLİK

2021 Kasım ayı �t�bar� �le 4 destek

eğ�t�m odası okullarımızda

yapılmış olup 10 B�n okul

kapsamında 83 okulumuza destek

eğ�t�m odası yapılması �ç�n modül

b�lg�ler� oluşturulmuştur.

2021-2022 Eğ�t�m Öğret�m Yılı sonu �t�bar� �le

64875 öğrenc�ye b�reysel  danışma, 723836

öğrenc�ye gurupla danışmanlık h�zmet�, 21888

öğretmene destek h�zmetler�, gel�ş�msel ve

önley�c�,  �y�leşt�r�c� h�zmetler eğ�t�m�, 139640

vel�m�ze yönel�k destek h�zmetler�, gel�ş�msel ve

önley�c�,  �y�leşt�r�c� h�zmetler eğ�t�m� toplamda

950239 k�ş�ye rehberl�k h�zmet� ver�lm�şt�r.

Merkez ve �lçeler�m�zde rehber

öğretmenlerce hazırlanan

programları dah�l�nde 54456

öğrenc�ye ps�kososyal destek

eğ�t�mler� ver�lm�şt�r. 



Yapılan araştırmalar ve elde ed�len rapor sonuçlarına göre erken yaş

dönem�(0-36 ay) özel eğ�t�me �ht�yacı olan öğrenc�lere eğ�t�m vermek,

okulda yoğun davranış problem� oluşturan öğrenc�ler�n  ve özel eğ�t�m

öğrenc�ler�n�n vel�ler�ne yönel�k b�reysel danışma h�zmet�,  D�kkat

Eks�kl�ğ�/ H�perakt�v�te Bozukluğu ve Özel Öğrenme Güçlüğü bulunan

öğrenc�ler�m�ze yönel�k S�vas Val�l�ğ�nce tahs�s ed�len Döndü Dem�r

Konağında bu tanılara sah�p öğrenc�lere yönel�k Rehberl�k Araştırma

Merkez� bünyes�nde Destek Eğ�t�m Merkez� kurulmuştur. Konağın

tahs�s� ve donatımı tamamlanmış olup konak 11 Mart 2022 tar�h�nde

h�zmete g�rm�şt�r. Merkez�m�zden 36 öğrenc�m�z yararlanmaktadır.

ÖZEL EĞİTİMÖZEL EĞİTİM
VE REHBERLİKVE REHBERLİK

Özel Eğitim Erken Yaş Çocuk
ve Aile Eğitim Merkezi



DİĞER FAALİYETLER
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ASKE EKİBİ



PROJE EKİBİ




