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Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesin-
de yer alan AR-GE Birimimiz, hizmetlerin niteliğini iyileş-
tirme, kapasite geliştirme, kurumsal değişimi ve yeniliği 
sağlama adına  Müdürlüğümüz Strateji Şubesi altında 
AR-GE Birimi olarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Mili Eğitim Bakanlığı Ar-Ge yönergesi kapsa-
mında oluşturulan Ar-Ge birimi, Araştırma Stratejik 
Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi (ASKE), Projeler Eki-
bi (PEK) olmak üzere iki ekipten oluşur. AR-GE ekipleri-
nin görevleri yönergenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

a) AR-GE biriminin görev alanına giren konu-
larda düzenlenen mahalli hizmet içi eğitim fa-
aliyetlerinde eğitim görevlisi olarak yer almak. 
b) Öğretim yılı başında hazırlayacakları eğitim ve
rehberlik planı doğrultusunda ilçe, okul ve ku-
rumlara yerinde, rehberlik amaçlı eğitim vermek.
c) SGB, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
ve Bakanlık merkez birimleri tarafından verilen AR-GE 
birimi görevleri kapsamındaki görevleri yürütmek.
 ç) Süreli ve süresiz yayın, web sitesi, AR-GE 
bülteni ve el broşürü gibi materyallerin ha-
zırlanmasında görev alarak, birim çalışmala-
rının kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak. 
d) Çalışmalarını mevzuata uygun yürütmek; bil-
gi ve belgelerin rehberlik ve denetim birimleri-
nin denetimine ve Bakanlığın kontrolüne hazır 
hâlde düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak.

e) Görev alanlarıyla ilgili olarak üniver-
siteler ve diğer kamu kurum ve kuru-
luşları ile işbirliği içerisinde çalışmak. 
f ) İl Millî Eğitim Müdürlüğünün kurumsal kapa-
sitesi ve kurum kültürünün geliştirilmesi amaç-
lı konferans, seminer, eğitim çalıştayları, ye-
rel, ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak.
g) Görev alanıyla ilgili olarak; yerel, ulusal ve ulus-

lararası düzeyde proje, seminer, konferans, ça-
lıştay ve benzeri çalışmalara katılmak. Ayrıca ya-
pılan çalışmaların kamuoyuyla paylaşılması için 
her yıl temmuz ve ocak aylarında bülten hazırlar. 

GİRİŞ
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ENGEL TANIMAYAN
SANAT (MÜZİK) 

EĞİTİMDE
İYİ

ÖRNEKLER
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Engelli
Öğrenciden
Konserler

 Vali Ayhan Çevik Özel Eğitim Uy-
gulama Okulu öğrencisi Ahmet Alper 
GEYİK müzik yeteneği ile adından söz ettiri-
yor. Öğrencinin bu yeteneğini keşfeden 
müzik öğretmeni Ali ÖZEN'in çalışmaları sonun-
da kısa sürede piyano çalmayı öğrenen Ahmet 
Alper GEYİK Karatekin Üniversitesi işbirliğinde halka 
açık konserlerde görev almıştır. İlimiz alışveriş 
merkezinde ve Yüzüncü Yıl Kültür Merkezinde 
yapılan bu konserlerle otizmle ilgili farkındalık 
yaratılmıştır. İzleyenlerin büyük beğenisini alan 
öğrencimiz otizmli bireylerin eğitimle yeteneklerinin 
ön plana çıkarılabileceğini, akranlarının yapabildiği 
pek çok beceriyi yapabileceklerini kanıtlamıştır.
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ADAM OLACAK
ÇOCUK PROJESİ

EĞİTİMDE 
YENİLİKÇİ 

YAKLAŞIMLAR
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14
KISA FİLM

"Adam Olacak Çocuk 
Projesi" kapsamında Şabanözü 
ilçe velileri ve öğrencilerince değerler eğiti-
mi konulu 14 kısa �lm hazırlandı ve  �lmlerin 
galası düzenlendi.  
 23 kişiden oluşan idareci ve öğretmen gurubu rehber-
liğinde velilerin, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimizin 
rol aldığı 14 kısa �lm dört aylık çalışma sonucunda hazır-
landı.  Büyük bir çaba ve beraberliğin ürünü olan bu kısa 
�lmlerin, ders materyali olarak okullarımızda kullanılması he-
de�enmektedir. Filmler haziran ayı içerisinde, ilçe merkezinde ve 
beldelerinde, açık hava sineması tadında halkımızla da bu-
luşturuldu. 
Çekilen kısa �lmlerin tanıtımı ile başlayan gala gösteriminde 
"Adam Olacak Çocuk Projesi" kapsamında hazırlanan 14 kısa �lm 
izleyenlerin beğenisine sunuldu. 
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AKILCI İLAÇ

İŞ BİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ
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Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

arasında akılcı ilaç kullanımı konusunda iş birliği sağlamak adına 

protokol imzalandı.Protokol kapsamında il genelindeki öğretmen 

ve öğrencilerin sağlığını korumak, hastalıkların uygun yöntemle etkili, 

güvenli ve maliyet açılarından en verimli şekilde tedavi edilmesini 

sağlamak ve akılcı olmayan ilaç kullanımının önüne geçmek 

amaçlanmaktadır.

Protokol kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulacak ekiplerce Çankırı 

Merkez Güneş İlkokulu ve Mehmetçik İlkokulunda bilgilendirme eğitimleri 

yapıldı. İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından da akılcı ilaç kullanımı hakkında 

a�ş ve broşürler hazırlanarak hazırlanan a�ş ve broşürler bilgilendirme 

faaliyetlerinde öğrenci ve velilere ulaştırılmıştır.  

EĞİTİMDE 
YENİLİKÇİ 

YAKLAŞIMLAR

9



7 BOY 7 TOY

EĞİTİMDE 
YENİLİKÇİ
YAKLAŞIMLAR

10



Selahattin İnal Güzel 

Sanatlar Lisesi, Çankırı 

ilinde yediden yetmiş yediye 

her bireyin Halk oyunları 

oynamasına olanak sağlayarak nesiller arası Halk 

Oyunlarının aktarılmasına katkı sağlamak, Yaran Kültürünün 

güzelliklerini hem ilimiz hem de diğer illerden gelecek katılımcılara tanıtmak, 

aynı zamanda, projeye katılanların kültür alışverişinde bulunmalarını sağlayarak 

toplumsal kimliğimizi korumaya hizmet etmek amacıyla hayata geçirdiği  “YEDİ BOY 

YEDİ TOY” Projesinin  ilk toyunu gerçekleştirdi.

Orta Asya’dan bugüne törelerimizin izlerini içinde barındıran, misa�rperverlik, cömertlik, 

cesaret, kahramanlık, yiğitlik, yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlik, sevgi ve saygı, 

merhamet duygularıyla yoğrulan Yaran Kültürü ile ruh ve  beden  terbiyesini içine alan binlerce 

yıllık geçmişe sahip oğuz geleneği olan Seymen Geleneği proje kapsamında bir araya geldi.

 İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz onayı ile gerçekleşen projenin  ilk davetlileri Ankara Altındağ 

Belediyesi  Seymen Ekibi oldu. Hocaları Vedat AKAY  yönetiminde 23.03.2019 Cumartesi günü İlimize  

gelen Seymen Ekibi, Tuz Mağarası, Gemi Kütüphane ve Radyo ve İletişim Müzelerini ziyaretlerinin 

ardından,  Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Halk Oyunları Topluluğu ile çalışma yaptılar. 

Çalışmada Seymen Ekibi, öğrencilere  Ankara Yöresine ait Atım Arap oyununu, öğrencilerimiz ise 

Seymen Ekibine  Çankırı Yöresine  ait Mahim oyunu öğreterek  paylaşımda bulundular.

Selahattin  İnal Güzel Sanatlar Lisesi bünyesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında faaliyete 

geçirilen Halkoyunları Topluluğu Minik Erkekler, Minik Kızlar, Genç Erkekler ve Genç Kızlar 

ekiplerinde bulunan toplam 40 öğrenci ile “Yedi Boy Yedi Toy Projesi” kapsamında Ankara  

Hamamönü Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Tacettin Dergahı ve Tabiat Tarihi Müzelerinde 

incelemelerde bulunuldu.

EĞİTİMDE 
YENİLİKÇİ 

YAKLAŞIMLAR
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YABANCI DEĞİL
BİZDEN BİRİ

Irak, 
Afganistan
İran, Suriye,
Cibuti...
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Yöresel
Tanıtım
Günleri

Çankırı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi tarafından düzenlenen, göç ve terörden etkilenen 
yabancı uyruklu öğrencilerin uyum problemlerini azaltarak diğer 
öğrencilerle kaynaşmalarını sağlamak, kültürler arası kardeşlik duy-
gularını geliştirilmesine olanak sunmak, önyargıları azaltmak gibi 
gerekçelerle bu yıl hayata geçirilen Yabancı Değil Bizden Biri Projesi birçok 
farklı alanda yürütülen faaliyetlerle yıl boyu devam etmiştir.
Projeye öncelikle ev ziyaretleri yaparak başlandı. Yabancı uyruklu öğrencilerimi-
zi ve ailelerini evlerinde ziyaret ederek onlarla yakından tanışma fırsatı elde edildi. 
Bu ziyaretlere Türk öğrencilerimiz de eşlik ettiler. Bu sayede öğrenciler arasında 
karşılıklı bir duygudaşlık sağlandı. Ev ziyaretlerine; İl Milli Eğitim Müdürü Muammer 
ÖZTÜRK de katılım sağladı.
Ev ziyaretleri devam ederken öğrenciler ile okul rehberlik servisi aracılığı ile yürütülen 
Psikososyal Destek Programı sayesinde yabancı uyruklu öğrencilerin;  savaş ve göç 
yüzünden yaşadıkları travmatik olaylar karşısında hissettikleri duygularına yönelik 
olumlu başa çıkma yöntemlerini kazanmaları sağlandı. 
Tüm etkinliklerle eşzamanlı olarak, okulda eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin 
diğer akranlarıyla eşleşerek; kültürel ve sosyal uyum, iletişim becerileri, dili doğru ve etkili 
kullanma, günlük yaşam sorunlarıyla baş etme, akran zorbalığı, manevi değerlerin 
geliştirilmesi gibi birçok konuda akran rehberliği çalışmaları gerçekleştirildi.
Proje kapsamında Yabancı Uyruklu Öğrencilerimizin yaşadıkları kültüre yönelik aidiyet 
duygularını arttırılması amacıyla öğrencilerimize Çankırı Kültür Gezisi düzenlenmiştir. Bu 
sayede öğrenciler yaşadıkları şehrin tarihi, kültürel ve manevi değerlerini tanımış oldular.
Projemizin bu yıl son etkinliği olan; birlik ve beraberliğimizi arttırıcı, farklılıklarımızla bizi 
güçlendiren Yöresel Tanıtım Günü kapsamında özellikle Irak, İran, Pakistan, Kuveyt, 
Afganistan ülkeleri başta olmak üzere Çankırı'mızın Yaren Kültürüne de yer verdiğimiz 
Yöresel Tanıtım Fuarı gerçekleştirildi. Projenin tanıtım galasında; mülteciler konulu 
fotoğraf sergisine, ülkelerin tanıtım stantlarına, Yaren Ekibinin oyun gösterisine, yaren 
kültürünün konuklara tanıtılmasına ve ikramlara yer verildi. Oldukça ilgi çeken program-
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŞİFANAMELER

EĞİTİMDE 
YENİLİKÇİ
YAKLAŞIMLAR
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Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar kapsamında Gazi Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesinin yürüttüğü Geçmişten Günümüze Şifa 

Nağmeler adlı proje kapsamında okul içerisinde tuz odasınında 

bulunduğu şifahane açılışını gerçekleştirildi. Proje kapsamında   Çankırı Ağız 

ve Diş Sağlığı Merkezinde musiki dinletisi yapıldı. Musiki dinletilerinin devamı ise 

Çankırı Devlet Hastanesi kan alma bölümünde gerçekleştirilerek stresin fazla olduğu 

alanlarda  huzur dolu mekanlar oluşturulmaya çalışıldı.

EĞİTİMDE 
YENİLİKÇİ 

YAKLAŞIMLAR
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ÇANKIRI BİLİM ATÖLYELERİ

EĞİTİMDE 
YENİLİKÇİ
YAKLAŞIMLAR
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Çankırı İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü 

ARGE Birimi tarafından 

hazırlanan ve gerçekleştirilen ÇABA (Çankırı Bilim 

Atölyeleri) Projesi öğrenci buluşmalarına başladı.

Çankırı Müzesinde gerçekleştirilen ÇABA Projesi kapsamındaki 

öğrenci buluşmaları, il merkezi ve ilçelerimizdeki bütün 

ortaöğretim kurumlarındaki bilim hevesi olan, araştırmaya meraklı 

öğrencilerle gerçekleştiriliyor.

Bilime meraklı, projelerde görev almak isteyen öğrencilerle buluşan 

öğretmenlerimiz; onlara bilimsel çalışmalarda yardımcı olmak, öğrencilerde 

bilime karşı merak uyandırmak amacıyla sunumlar gerçekleştirmişlerdir. 

Öğrencilerle sohbet havasında gerçekleştirilen sunumlarda bilimsel çalışmalardan, 

ilgi çekici gelişmelerden, yaratıcı düşünmeye yönlendirme çalışmalarından 

bahsedilmiştir.

ÇABA Projesi kapsamında il merkezi ve ilçelerdeki bütün ortaöğretim 

kurumlarımızın öğrencileriyle gerçekleştirilen söyleşilerden belirlenen öğrenciler ile 

alanında uzman öğretmenler ve akademisyenlerle çalıştay düzenlenecektir. 

Sonrasında ise ulusal ve uluslararası anlamda bilimsel çalışmaları ile ön plana çıkan 

kurum ve kuruluşlara öğrenci ziyaretleri ile devam edecektir.

EĞİTİMDE 
YENİLİKÇİ 

YAKLAŞIMLAR
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İLERİ DÖNÜŞÜM
OYUNCAKÇISI

EĞİTİMDE
YENİLİKÇİ

YAKLAŞIMLAR
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GERİ 
DÖNÜŞÜM VE
MESLEKAtatürk İlkokulu 

tarafından, Eğitim-
de Yenilikçi Yaklaşımlar 
kapsamında hazırlanan “İleri Dönüşüm 
Oyuncakçısı” Projesi ilimizdeki üst kademe 
yöneticilerle öğrencileri buluşturup farklı bir ka-
riyer günleri konseptiyle hayata geçirildi.
Katılımcılar öğrencilerle birlikte geri dönüşüm malze-
melerinden ileri dönüşüm oyuncakları yaptılar. Oyuncak 
yaparken de meslekleri hakkında bilgi verdiler, sohbet 
ettiler.  
Atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle etkinliğe katılan 
öğrenciler  renkli görüntüler oluşturdular. Her biri farklı malze-
meden oluşan kıyafetler, projenin “geri dönüşüm konusunda 
farkındalık oluşturmak” hede�ne görsel katkıda bulundu. 
Proje Çankırı’nın tarihi ve kültürel mekanlarında,  öğrencilerle farklı 
meslek gruplarından il yöneticilerini buluşturmaya devam edecek. 
Proje sonunda; çocuklarımız öğrenmekle kalmayarak, edindikleri 
beceriler ile kimi el-göz koordinasyonunda mesafe kat etmiş, kimi 
sosyal zekasını geliştirmiş, kimi yaratıcılığını ve zihinsel becerilerini 
geliştirmiş, kimisi ise sosyal ortamlarda kendisini ifade edebilme 
yetisi kazanmıştır. Ayrıca yıl sonunda yapılan tüm oyuncakların ve 
kıyafetlerin sergisi düzenlendi.
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KAYBEDEREK KAZANIYORUM

EĞİTİMDE 
YENİLİKÇİ
YAKLAŞIMLAR
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Eldivan Şehit 
Mustafa Yahya Mertcan 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 
hazırlanan “Kaybederek Kazanıyorum” projesinin 
ilk etkinliği gerçekleştirildi.
“Kaybederek Kazanıyorum” projesi kapsamında; 
insanlarda obezite hakkında farkındalık oluşturmak, fazla 
kiloların verdiği zararları anlatmak, beden kitle endeksi 
ölçümleri yapılarak insanlara bilgi vermek amaçlanmaktadır.
Program, Eldivan Toplum Sağlığı Merkezi ile birlikte organize edilen 
Eldivan yürüyüşü ile başlamıştır. Günlük 10.000 adım yürümeyi 
hede�eyen etkinlik, Eldivan meydanında son bulmuştur. Eldivan 
meydanda Şehit Mustafa Yahya Mertcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencileri, katılımcıları karşılamıştır. Bütün katılımcıların boyları ve 
kiloları ölçülerek beden kitle endeksleri hesaplanmıştır. Beden kitle 
endeksi verileri ile ilgili bilgiler verilmiş ve broşürler dağıtılmıştır. 
Katılımcıların tansiyon ölçümleri öğretmenlerden tarafından yapılarak 
gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

EĞİTİMDE 
YENİLİKÇİ 

YAKLAŞIMLAR
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Kitap Şöleni 

KİTAPLAR 
ÇEVRİMİÇİ

PROJESİ
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Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan "Kitaplar Çevrimiçi" 
projesi kapsamında okul öncesi kurumlarının hazırlamış olduğu "Okul 
Öncesi Kitap Şenliği" düzenlendi.

Okul öncesi kurumlarımızın hazırlamış olduğu "Kitap Sevgisi" 
temalı gösterileri vatandaşlara sergilendi. Ayrıca aynı okullarımız 
tarafından renkli masal kahramanları kostüm de�lesi, kitap stantları ve 
sergi alanını ziyarete gelen öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ile takip 
edildi.  Masal köşesinde okul öncesi öğretmenleri tarafından farklı 
teknikler, yöntem ve kostümlerle anlatılan masallar, oyunlar ve Kitaplar 
Çevrim İçi Projesi kapsamında ilimizde eğitim öğretim faaliyetlerini 
gerçekleştiren on bir okul öncesi eğitim kurumumuza ait keçeden, 
plastikten, kumaştan ve eldeki birçok değişik malzemeden 600'ü aşkın 
kitap ziyaretçiler tarafından büyük beğeni kazandı.

600
kitap
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TÜBİTAK 
4006

Tübitak
 4006
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Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarının 2018 Yılında Türkiye 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve 

Toplum Destek Programlarına Katılımı raporu yayınlandı. Bu rapor-

da; TÜBİTAK tarafından sağlanan 4004, 4005, 4006 ve 4007 destek pro-

gramlarına Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki kurumlarımızın katılımı ve 

başvuruları detaylı biçimde incelenmiştir.

İllere göre 2018 yılında TÜBİTAK 4004, 4005, 4006 ve 4007 Destekleme Programları 

kapsamında MEB kurumlarının 1.000 öğretmen başına düşen toplam proje başvuru 

ve kabul sayıları tablosu incelendiğinde ilimizin 66,70 başvuru ve 53,16 kabul sayısı 

ile Türkiye birincisi olduğu görülmektedir.

Çankırı’nın TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları ve TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme 

Programlarında başarıları raporda dikkat çekmektedir.

TÜBİTAK 
Projelerinde 
Büyük Başarı
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ÇANKIRI BİLİM 
ŞENLİĞİ

ALİ KUŞÇU
BİLİM
ÖDÜLLERİ
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312 
ÖĞRETMEN
1404
ÖĞRENCİÇankırı İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü 
tarafından Bilim Şen-
liği ve Ali Kuşçu Bilim Ödülleri töreni Sela-
hattin İnal Güzel Sanatlar Lisesinde 
gerçekleştirildi. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen bilim 
şenliği ödülleri, ünlü Türk bilgini Ali Kuşçu'ya ithafen 
verildi.
Toplam 702 projede, 312 öğretmen ve 1404 öğrenci yer aldı.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından ikincisi verilen bilim 
ödülleri ortaokul ve lise kademeleri için ayrı ayrı değerlendirildi. 
Gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim 
Müdürü Sayın Muammer Öztürk, " Bugün ortaokul ve liselerimizin 
yanında okul öncesi kurumlarımız da bilim şenliği gerçekleştirmekte-
dir. Geçen sene Denemeden Olmaz projesi ile bilimsel çalışmalara ilk 
adımı atan okul öncesi kurumlarımız, hedef yükselterek bu sene kendi 
istekleri ile bilim şenliğinin önemli bir parçası haline gelmişlerdir. Küçücük 
bir kıvılcımın, büyük bir bilimsel gelişmenin müjdecisi olacağının 
bilincinde, gençlerimizi bu bilimsel süreç içerisinde cesaretlendiren tüm 
öğretmenlerimize şükranlarımı sunarım.
Bugün ilçelerimizden ve merkezdeki okullarımızdan buraya gelen, eserler-
ini sergileyen bütün öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Sırala-
ma ne olursa olsun bizim gönlümüzde hepsi birincidir." dedi.
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