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Eğitimdir ki, bir ulusu ya özgür, 
bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum 
olarak yaşatır ya da tutsaklığa ve 

düşkünlüğe sürükler.
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 Kocaeli Çalıştayı
VizyonuEğitim

   Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu 
Belgesi’nde ortaya koymuş olduğu hedeflere 
ulaşmak için ilimizde yapılabilecek 
çalışmaları tespit etmek ve takip edilecek 
yöntemleri belirlemek amacıyla 15-17 Ocak 
tarihleri arasında “2023 Eğitim Vizyonu 
Kocaeli Çalıştayı” düzenlendi.
   2023 Eğitim Vizyonu Kocaeli 
Çalıştayı’nda; 7-8-9-10 Ocak 2019 
tarihlerinde yöneticilerin, öğretmenlerin, 
bölgede görev alan sektör temsilcilerinin 
ve akademisyenlerin katılımıyla yapılan 
ilçe çalıştayları neticesinde ulaşılan 
sonuçlar geniş perspektifli bir yaklaşımla 
değerlendirildi ve Kocaeli özelinde 
izlenecek yol haritası belirlendi. 
     Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Fehmi 
Rasim ÇELİK tarafından yapılan açılış 
konuşmasında “Takip edilmesi güç bir hızla 
gelişen dijital dünya, kendi hakikatini açıkça 
ortaya koymaktadır. Biz de bu dönüşümüme 
ayak uydurmak ve yeni çağın becerilerini 
geliştirmek zorundayız. Fiziki yapımızdan 
öğrenme teknik ve yöntemlerimize kadar 
tüm eğitim öğretim bileşenlerimizi 
21. yüzyılın çocuklarına uyumlu hâle 
getirmeliyiz. Önümüzdeki süreçte birçok 
bilgi alanı dijital teknolojiyle şekillenirken 
biz de teknolojik araçları kullanmanın 
ötesine geçip yazılımlar yapan yani tüketen 
değil üreten ülkeler arasında yer almalıyız. 
Bunun için de öngörüde bulunma, problem 
çözme, proje temelli öğrenme, tasarım 
odaklı yaklaşma, algoritmik düşünme, 
bilgiyi beceriye dönüştürebilme, disiplinler 
arası etkileşim sağlama gibi yeterliliklere 
sahip nesiller yetiştirmeliyiz.

     Çağın gerektirdiği dönüşümü 
gerçekleştirirken bir noktaya odaklanıp 
kalanına kör olmamalı; sevgiyi, ilgiyi, şefkati 
ve anlayışı her daim yol arkadaşı kılmalıyız. 
Bilimsel alanda gerekli hazırlıkları 
yaparken çocuklarımızı dijital dünyanın 
yalnızlaştıran, hakikatten uzaklaştıran 
ve sanal bir sınırsızlık duygusu yaratarak 
hataya sevk eden etkilerinden korumalıyız. 
Makineleri, makineleşmeden yönetecek 
bir insan profili ortaya koymalıyız. Sosyal 
iletişim becerileri gelişmiş; usul erkân 
bilen; edebiyatla, sanatla, kültürle ilgilenen 
kuşaklar inşa etmeliyiz. Bizim daimî ve 
birincil önceliğimiz “iyi insan” yetiştirmek 
ve mana ile maddeyi kucaklaştırmaktır. 
Ahlak ve değerler eğitimi, en önemli 
meselemizdir. Çünkü bilgi, insanlığın 
iyiliğine kullanılmak için vardır ve daima 
ahlakın terbiyesiyle yoğrulmalıdır.” 
denilerek Vizyon Belgesi doğrultusunda 
ilimizde yapılacak çalışmalarda öncelenmesi 
gereken hususlara dikkat çekildi.  

2023
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Uygulama Okulu
 İşbirliği Protokolü

Okulların, Bakanlığımız politikaları ve 2023 Eğitim 
Vizyonu amaçları doğrultusunda, içinde bulundukları 
koşul ve öncelikler dâhilinde gelişmelerini sağlayacak 
Okul Gelişim Modeli ’ne geçebilmeleri ve evrensel 
normlarda hizmet sunabilmeleri, şüphesiz eğitim 
sürecinde karşılıklı etkileşim halinde olan ve birbirlerine 
girdi/çıktı sağlayan kurumların stratejik ortaklıkları 
ile mümkün olacaktır. Eğitimde talep ve arzın nitel/
nicel boyutunda yaşanan değişimler, katılımcılığın 
artırılmasını ve etkin bir işbirliğini kaçınılmaz hale 
getirmektedir.

Bu bağlamda; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kocaeli 
Üniversitesi arasında gerçekleştirilen “Uygulama Okulu 
İşbirliği” Protokolü  imza töreni, Valimiz Sayın Hüseyin 
Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Valilik Makamında gerçekleşen imza törenine;  
Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Kocaeli 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ, İl 
Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Fehmi Rasim ÇELİK, 

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
KÜÇÜK ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa 
DOĞAN katıldı.  

Valimiz Sayın Hüseyin AKSOY konuşmalarında; “ 
Değerli katılımcılar, bugün eğitimle ilgili bir protokol 
imzalamak üzere bir araya geldik. Kocaeli’de en önem 
verdiğimiz konuların başında eğitim geliyor. Eğitimin 
niteliğini, kalitesini daha üst noktalara taşımak için 
birçok kurum ve kuruluşumuzla birlikte işbirliği 
içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar var. Bugün de 
bu çalışmalarımızla  daha iyi bir noktaya gelebilme 
adına Kocaeli Üniversitemizle bir işbirliği protokolü 
imzalayacağız. Kocaeli Üniversitemiz Türkiye’nin önemli 
üniversitelerinden birisi ve önemli bir birikime sahip 
ve bu birikimini de Milli Eğitim teşkilatımızla kullanma 
anlamında bir protokolle çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Eğitimde öğretmenlerimizin, velilerimizin 
ders materyallerinin belirlenmesi ve farklı alanlarda 
eğitimi iyileştirmek adına neler yapabiliriz gibi birçok 
konuyu kapsayacak bu geniş protokolü bugün imza 
altına alarak,  önümüzdeki dönemde karşılıklı işbirliği 
içerisinde bu çalışmaları ortaya koyacağız.  Burada 
sanayimizle yürüttüğümüz çalışmalar var, diğer kurum 
ve kuruluşlarımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar var. 
En önemlilerinden bir tanesi de bugün imzalayacağımız 
bu protokolle başlatarak, üniversitemizle birlikte 
yürüteceğimiz bu çalışma var ve yine üniversitemizde 
farklı alanlarda farklı noktalarda yürüttüğümüz birçok 
çalışma var. Bu tür işbirliği çalışmalarına karşı duyarlı bir 
şekilde davranan Sayın Rektörümüze ve onun çalışma 
arkadaşlarına teşekkür ediyorum.” diyen Sayın Valimiz, 
protokolün ilimize ve eğitim sistemimize hayırlı olmasını 
diledi. 

Konuşmaların ardından Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy  
ve protokol üyeleri, hayırlı olsun dilekleriyle ““Uygulama 
Okulu İşbirliği” Protokolünü imzalayarak, günün anısına 
toplu fotoğraf çektirdiler.

Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Kocaeli 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi arasında imzalanan iki 
yıl süreli protokol ile il genelinde tespit edilecek olan 
okullar “Uygulama Okulu” olarak belirlenecektir. Eğitim 
Fakültesi tarafından belirlenecek temsilciler ve okul 
yönetimi tarafından yapılacak ortak çalışmayla ders içi 
ve ders dışı etkinlikler, ders materyali geliştirme, örnek 
ders uygulamaları, öğretmen eğitimleri, veli eğitimleri, vb. 
faaliyetler planlanıp hayata geçirilecektir.
Ayrıca; Uygulama Okulunda geliştirilen ders materyalleri, 
örnek ders anlatımları vb. uygulamalar Kocaeli İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm öğretmenlerin 
faydalanması amacıyla çevrimiçi ortamlarda 
paylaşılacaktır.
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Eğitimde Oyun ve
 Oyunlaştırma 

    Müdürlüğümüz tarafından ilimiz genelinde ortaokul ve 
lise düzeyinde görev yapan öğretmenlerimizin, “eğitimde 
oyun kavramı ve teoriler, oyun elementleri, mekanikleri, 
bileşenleri ve oyunlaştırma tasarımı, eğitimde oyunlaştırma 
etkinlikleri ve eğitsel kaçış odaları tasarım ve uygulamaları” 
konularında bilgi, beceri ve yeterliliklerini artırmak 
amacıyla planlanan ve 2019 yılı Teknik Destek Programı 
kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na sunulan 
“Eğitimde Oyun ve Oyunlaştırma / Eğitsel Oyun Tasarımı 
ve Eğitimde Kaçış Odaları Uygulamaları Eğitimi” başlıklı 
projemiz desteklenmeye değer bulunmuştur.
Bu kapsamda, il genelinde, 12 farklı ilçemizden farklı branş 
ve alanlarda 30 öğretmenimizin eğitime katılımı sağlanmış, 
5 gün (30 saat)’lük program süresince, katılımcılar, 
eğitimde oyun kavramı, oyun elementleri, oyunlaştırma 
tasarımı, sınıfta oyunlaştırma etkinlikleri ve ülkemizde 
henüz çok yaygın olmayan, öğrencilerin işbirliği içinde 
belli problemleri çözerek hedefe ulaştıkları eğitsel kaçış 
odaları tasarımı ve uygulamaları konularında tamamen 
uygulamalı olarak eğitim almışlardır.
    Proje kapsamında, eğitim sonrası, proje sonuçlarının 
sürdürülebilirliği açısından, İzmit Şehit Alper Al 
Ortaokulu’nda Eğitsel Kaçış Odası tasarımı ve ders 
kazanımlarına uygun eğitsel bir oyun senaryosu 
geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti alınmıştır. 
     Eğitime katılan öğretmenlerimizin aktif olarak katıldığı bu 
süreç devam etmekte ve öğrencilerle birlikte ilk uygulama 
önümüzdeki günlerde gerçekleşecektir.
    Söz konusu Eğitsel Kaçış Odası kavramı, son yıllarda 
sayıları hızla artmış olan eğlence amaçlı Kaçış Odalarının 
(Escape Rooms) eğitim amaçlı okullarda kullanımını ifade 
etmektedir. 
  Fiziksel ve dijital öğrenme ortamlarını birbirine bağlayan 
yenilikçi öğrenme araçları olan kaçış odaları, eğitime son 
derece uygun olan değerli yasam becerilerini öğretmeyi 
hedeflemektedirler ve tüm derslere kolayca uyarlanabiliyor 
olmaları açısından oldukça etkilidirler. 
  Öğrencilerin eğitsel kaçış odaları oyunlarında, karsılarına 
çıkan problemleri çözmeleri ve hedefe ulaşmaları için takım 
çalışması, zaman yönetimi, problem çözme, odaklanma ve 
birbirine saygı gösterme gibi özelliklere
sahip olmaları gerekmektedir. Eğitsel Kaçış odaları, tüm bu 
değerli özellikleri teşvik etmektedir. 
     Söz konusu Eğitsel Kaçış Odası pilot uygulamasının bir 
ilk olacak olması ve örnek teşkil etmesinin ülke genelinde 
eğitim paydaşları arasında büyük bir çarpan etkisi 
yaratacağı düşünülmektedir.
          Ayrıca,  2023 Eğitim Vizyonu belgesinde tüm okullarda 
kurulması öngörülen, yeniçağın gerektirdiği problem 
çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması 
ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılmasını 
amaçlayan Tasarım ve Beceri Atölyeleri bakımından 
önemli bir örnek teşkil edecektir.

Eğitsel Oyun Tasarımı ve 
Eğitimde Kaçış Odaları 
Uygulamaları Eğitimi
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Eğitimde Değer Üretenler
Milli Eğitimin Genel Amaçları doğrultusunda, İlimizdeki 

eğitim kalitesini artırmaya yönelik başarılı çalışmaların tespit 
edilmesi; bu çalışmalarda görev alan eğitim aktörlerinin 
deneyim ve tecrübelerini meslektaşlarıyla paylaşabilmesi, 
2023 Eğitim Vizyonu çalışmalarına değer katan ve fark 
yaratan uygulamaların teşvik edilmesi amacıyla Eğitimde 
Değer Üreten öğretmenlere yönelik bir çalışma başlatılmıştır. 
  Eğitimde Değer Üretenler Projesi kapsamında; 
üreten, değer katan ve iyi uygulamalarını paylaşmak 
isteyen yönetici ve öğretmenlerimizin çalışmalarının, 
il çapında yaygınlaştırılması, farklı okul ve kurumlarda 
uygulanabilmesi ve yeni fikir ve projelere öncülük etmesi 
amacıyla, yerinde ziyaret edilerek izlenmesi hedeflenmiştir.
           * Fiziki Ortamların Geliştirilmesi 
          * Tutum ve Davranış Geliştirme 
          * Devamsızlık 
           * Mesleki Gelişim 
           * Öğretimsel Liderlik 
           * Özel Eğitim 
           * Yabancı Dil 
           * Erken Çocukluk 
           * Dijital Eğitim İçerikleri 
           * Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler 
           * Sportif Faaliyetler
           * Paydaş Katılımı 
       kategorilerinde çalışma yapan kurumlarımızda bulunan 
idareci ve öğretmenlerimiz Müdürlüğümüzün web sitesi 
üzerinden çalışmalarını veri tabanımıza yüklemiş ve 
değerlendirmeye alınmışlardır. Müdürlüğümüzün yerel 
faaliyeti olarak başlatılan EDÜ – Eğitimde Değer Üretenler 
projesinin değerlendirme ve izleme planlama toplantısı 
8.5.2019 tarihinde Müdürlüğümüz toplantı salonunda 
tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden birer Şube 
Müdürü ve görevlendirilen okul müdürünün katılımı ile 
gerçekleştirildi.

Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi yöneticisi Sayın Mustafa 
DOĞAN’ın açılış konuşmaları ile başlayan toplantı, Ar-
Ge Birimi öğretmenlerinden Serap ÖZDEMİR’in proje 
tanıtımı sunusu ile tamamlandı. 

Açılan modüle başvurusu yapılan 75 adet çalışmadan 20 
tanesi yerinde izleme-değerlendirmeye uygun bulunmuş 
olup; Mayıs ve Haziran aylarında izleme-değerlendirmeleri 
yapılmıştır.
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Kocaeli Öğretmen (B)Ağı, İlimiz 
genelindeki öğretmenlerimizin, 
meslektaşlarıyla bir araya gelerek bilgi, beceri 
ve deneyimlerini, fikirlerini, projelerini, 
eğitime değer katan ve fark yaratan 
uygulama ve çalışmalarını paylaştıkları 
tamamen gönüllük üzerine inşa edilen bir 
iş birliği platformudur. Öğretmenlerimizin 
birbirlerinden öğrenmesi, fark yaratan 
başarılı çalışmaların bilinirliğinin 
artırılması ve diğer öğretmenler için ilham 
kaynağı olması, iş birliği içinde ortaya 
çıkarılacak yeni fikir ve projelere öncülük 

etmesi, böylelikle İl genelinde eğitimin

kalitesinin artırılması için bir sinerji 
oluşturulması amaçlanarak proje hayata 
geçirilmiştir.
   Kocaeli Öğretmen (B)Ağı, alan/branş bazlı 
alt gruplar oluşturarak, ilimizde görev yapan 
öğretmenlerimizin kendi alanlarındaki 
meslektaşlarıyla bir araya gelmesine olanak 
tanımakla birlikte, genel bir çerçeve olarak; 
deneyim paylaşımı etkinlikleri, alan/branş 
bazlı eğitim konuşmaları düzenlenmesi, 
atölye çalışmaları, yerel ve uluslararası proje 
faaliyetleri ve sosyo-kültürel aktiviteler 
gerçekleştirilmesine odaklanmaktadır. 
Proje kapsamında ilk etkinlik matematik 
öğretmenleri ile gerçekleştirilmiştir.

Öğretmen (B)ağı
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Engelsiz 
Kocaeli İçin Çal
 Kocaeli Valiliği koordinatörlüğünde, İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, özel gerek-

sinimli ve normal gelişim gösteren lise öğrencileri ile müzik ve özel eğitim öğretmenlerinin katılım-

larıyla ‘Engelsiz Kocaeli İçin Çal’ projesi yürütülmektedir. Projenin amacı; İlimizde eğitim gören 

çeşitli özel gereksinimli öğrencilere yönelik toplumsal farkındalığı artırmak, Engelli bireylere yönelik 

devlet-toplum dayanışmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca özel gereksinimli öğrencileri üretken hale 

getirerek özgüvenlerini arttırmak, projede yer alacak özel gereksinimli öğrenciler ile normal gelişim 

gösteren öğrenciler arasındaki işbirliği ve dostluğa katkıda bulunmak projenin diğer amaçlarıdır.
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İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülmekte 
olan “ENGELSİZ KOCAELİ İÇİN ÇAL” projesi 
kapsamında; proje sorumluları ve seslendirme 
yapacak öğrenciler Rabia IRAK ile Berat 
ATASOY Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Fehmi 
Rasim ÇELİK’i makamında ziyaret ederek proje 
çalışmaları hakkında bilgi vermişlerdir.
Özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren 
öğrencilerden bir koro oluşturulmuş 
ve öğretmenleriyle birlikte türküler 
seslendirilmiştir.
18-27 Şubat tarihleri arasında ilimiz tarihi ve 
turistik yerlerinde iç ve dış mekân çekimleri 
yapıldı. 29 farklı mekanda yapılan çekimlere 175 
öğrencimiz katılmış ve müziklerin yapılmasında 
ve organizasyonun her aşamasında 30 
öğretmenimiz görev almıştır.
Kocaeli yöresine ait iki farklı eser (Bizim Evin 
Yanına, İki Çayır Arasında)  ilimizin farklı tarihi 

ve turistik yerlerinde seslendirilerek bir video 
klip hazırlanmıştır. 22 Şubat tarihinde Milli 
Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın İbrahim 
ER’in ilimizi ziyareti sırasında İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünde “Engelsiz Kocaeli İçin 
Çal” projesinde görevli öğrenciler, müzik 
öğretmenleri eşliğinde İzmit yöresine ait 
türkülerini seslendirerek mini bir konser 
vermiştir.
28 Şubat tarihinde “Engelsiz Kocaeli İçin 
Çal” projesi klip çekimi final görüntüsü Sayın 
Valimiz Hüseyin AKSOY ve İl Milli Eğitim 
Müdürü Fehmi Rasim ÇELİK’in katılımıyla 
Kocaeli Valiliği binasında gerçekleştirilmiştir.
Hazırlanan video klip projede görev alan 
tüm öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla 10 
Nisan 2019’da Sabancı Kültür Merkezinde 
düzenlenen konserle kamuoyuna 
tanıtılmıştır. Hazırlanan video klip, sosyal 
medya üzerinden yayınlanmıştır. 13



Hami Projesi
Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyon Belgesi 

çerçevesinde eğitim sisteminin önemli bir 
parçası olan özel öğretim alanının, önümüzdeki 
süreçte kalite odaklı bir yapıya dönüşmesine, 
yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine, 
özel okullar ile resmi okullar arasındaki sosyal 
dayanışmayı ve bütünleşmeyi artırmaya 
yönelik çalışmalar hedeflenmektedir. 
Proje Amacı:
Resmî ve özel okulların etkileşimini artırmak, 
eğitim öğretimde öğrencilerin akademik 
başarı ve sosyal becerilerinin geliştirilmesini 
sağlamak.
Proje  Hedefleri:
-Resmî ve özel okullar arasındaki etkileşimi 
olumlu yönde artırmak, 

-Resmi okulların özel okullar aracılığı ile 
desteklenmesini sağlamak, 
-Okullardaki akademik başarıyı artıracak 
ortak faaliyetler düzenlemek, 
-Okullarda veli, öğrenci, öğretmen 
iletişimini artırmak, 
-Okullar arası sosyal ve kültürel etkileşimi 
artırmak. 

Özel okullar ile resmi okullar 
arasındaki sosyal dayanışmayı ve 
bütünleşmeyi artırmaya yönelik çalışmalar 
hedeflenmektedir.
Bu kapsamda valilik Akçakoca Toplantı 
Salonu’nda millî eğitim müdürümüz Sayın 
Fehmi Rasim ÇELİK, il ve ilçe millî eğitim 
yöneticileri “Hami Projesi” kapsamında 
yapılan çalışmalara katkıda bulunan 42 
okul müdürüne hamilik beratı belgesi 
vermişlerdir.
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Mesleki Eğitim
Eylem Planı

      Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak; Türk 
Mesleki Eğitim politikalarının uygulanmasını 
teminen yenilikçi projelerin geliştirilmesini ve 
mesleki eğitimin yaygınlaşmasını sağlayacak, veriye 
dayalı yönetim süreçlerini aktif olarak yürüterek 
meslek okullarımızın ulusal ve uluslararası ölçekte 
daha yenilikçi, rekabetçi ve verimli olmasını sağlamak 
için “Mesleki Eğitim Gelişim Modeli” oluşturulmuş 
ve çalışma yönergesi, Kocaeli Valimiz Sayın Hüseyin 
AKSOY imzasıyla yürürlüğe girmiştir. 

Yönerge kapsamında; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli 
Ticaret Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve 
İŞKUR’u temsil eden üyelerden, ilin ihtiyacı olan 
mesleki eğitim politikalarının belirlenmesi, mesleki 
ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması
politikalarının belirlenmesi, mesleki ve teknik 
eğitime atfedilen değerin artırılması, eğitim – 
istihdam – üretim ilişkisinin güçlendirilmesi 
konusunda danışmanlık yapmak üzere Danışma 
Kurulu oluşturulmuştur.Bununla beraber; mesleki 
eğitimi geliştirme, mesleki eğitime yöneltme ve 
farkındalığını arttırma adına bölgedeki mesleki

eğitim paydaşları, ulusal ya da uluslararası 
kurumlarla iş birliği geliştirmek ve mesleki 
eğitimin kalitesini arttırmak amacıyla 
yerel, ulusal ya da uluslararası faaliyetler 
yürütmek üzere ilde yürütme kurulu 
ilçe ve okullarda ise METEG Ekipleri 
oluşturulmuştur.

Yönerge kapsamda oluşturulan 
Yıllık Plan çerçevesinde 2019 yılında; 
mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ve 
geliştirilmesine yönelik faaliyetler, Sanayi 
kuruluşları ile iş birliği çalışmaları, meslek 
okullarımızın uluslararasılaşması, yurtdışı 
kurumları ile iş birliklerinin arttırılması, 
öğretmen ve öğrencilerimizin mesleki 
yabancı dillerinin geliştirilmesi ve amacıyla 
çeşitli destek faaliyetleri gerçekleştirilmesi 
planlanmıştır. 15



Liseye ve ortaokulların 8. sınıfına devam 
etmekte olan öğrencileri Temel Bilimlerde 
çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını 
yönlendirmek ve bu alanlarda gelişmelerini 
destekleyerek katkı sağlamak amacıyla 
Matematik, Bilgisayar, Fizik, Kimya ve 
Biyoloji dallarında TÜBİTAK Ulusal Bilim 
Olimpiyatları düzenlenmektedir. İlimizden 
Özel Enka Kolejinin 2 öğrencisi 36. TÜBİTAK 
Ulusal Bilim Olimpiyatlarında Fizik ve Biyoloji 
alanlarında Gümüş Madalya aldılar. Muammer 
Dereli Fen Lisesi öğrencisi ise Biyoloji alanında 
Türkiye 5. si olarak Gümüş Madalya almıştır.

TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışması kapsamında İstanbul 
ASYA Bölgesi’nden (İstanbul Anadolu, 
Kocaeli, Düzce, Sakarya) yapılan 879 başvuru 
içerisinden Kocaeli’ den seçilen 15 Proje, 
25-28 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür 
Merkezi’nde Bölge sergisinde sergilenmiştir. 
Kocaeli’ den 9 proje dereceye girmiş olup ilimizi 
50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Türkiye Finalleri 08 - 12 Nisan 2019 
tarihlerinde Ankara’da temsil etmiştir. Bu yıl 
Türkiye genelinde 12 bölgeden 16679 proje 
başvurusu arasından 12 farklı kategoride 
seçilen en iyi 220 proje Türkiye Finallerinde 
yarışmıştır. Ankara Congeresium’da 
gerçekleştirilen Türkiye Finallerde, Kocaeli’den 
İzmit Bilim ve Sanat Merkezi Matematik ve 
Fizik Alanlarında Türkiye Üçüncüsü ve Kocaeli 
Fen Lisesi Teknoloji ve Tasarım Alanında 
Türkiye Üçüncüsü olmuştur.

Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören 
tüm ortaokul öğrencilerinin katılabildiği 
yarışmada öğrenciler biyoloji, coğrafya, 
değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, 
tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım 
alanlarında hazırladıkları özgün projeler ile 
katılabilecek. Bu yıl 13.’sü gerçekleştirilecek 
TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışması’nın bölge sergisi 25-
28 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Kocaeli’den 17 proje Bölge sergisinde 
yer aldı.Öğrencilerin bilimsel çalışmalar 
gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek 
bilimsel yaklaşım ve araştırma becerilerine 
katkı sağlanması, gerçek hayattaki soru ve 
sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel 
çalışmaların ve bulguların yaparak yaşayarak 
öğrencilere kazandırılması ve bilimsel yaklaşım 
becerilerinin yaygınlaştırılması amacıyla 
düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları 
Programı kapsamında Kocaeli’den 240 okul 
başvuru yapmış ve 52 tanesi desteklenmeye 
değer bulunmuştur. Nisan ve Mayıs ayları 
içerisinde öğrencilerimiz yaptıkları çalışmaları 
okullarında düzenledikleri sergilerle gösterme 
fırsatı bulmuşlardır. 16



Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi 
(ECVET), bireylerin mesleki eğitim alanındaki geçmiş 
öğrenmelerinin veya başka bir ortamda edindikleri 
öğrenme kazanımlarının tanınması ve transfer 
edilebilmesi amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. 
Bu sistem sayesinde bireyler bir mesleğe dair örgün, 
yaygın veya serbest öğrenme ortamlarında edindikleri 
bilgi, beceri ve yetkinlikleri bir ortamdan diğerine 
taşıyabilmekte ve mesleki yeterliliklerini hayat boyu 
ilerletme şansı elde etmektedir.

Avrupa Komisyonu, Mesleki Eğitimde Kredi 
Transferi Sistemi’nin (ECVET) ulusal düzeyde 
yaygınlaştırılmasında AB eğitim ve gençlik 
programlarının ilgili ülkelerde uygulanmasından 
sorumlu Ulusal Ajanslara 2014 yılından itibaren daha 
aktif bir rol ve sorumluluk vermiştir. Bu doğrultuda 
ECVET konusunda farkındalık ve yaygınlaştırma 
çalışmaları yapmak üzere 2014 yılından bu yana Ulusal 
Ajans koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Mesleki Yeterlilik Kurumu ve ilgili sivil toplum kuruluşu 
temsilcilerinden oluşan bir “Ulusal ECVET Uzmanları 
Ekibi” oluşturulmuştur. Ulusal ECVET Ekibinde 
Müdürlüğümüz ARGE Birimi personeli Hasan Burçin 
MENTEŞ de görev yapmaktadır.

Ulusal ECVET Uzmanları Ekibinin görevleri 
arasında ECVET konusunda bilgilendirme taleplerini 
karşılayarak mesleki eğitimde kazanımların farklı 
öğrenme ortamları arasında transferi konusunda 
farkındalık sağlamak ve ECVET araçlarının kullanımını 
yaygınlaştırmak konuları yer almaktadır. Bu doğrultuda 
24-25 Aralık 2018 tarihlerinde The Green Park Hotel 
Ankara’da gerçekleştirilecek olan “ECVET Araçlarının 
Mesleki Eğitim Öğrenici Hareketliliği Projelerinde 
Kullanılışı” toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda Ulusal 
ECVET Uzmanı Hasan Burçin MENTEŞ, okullarda 
ECVET’in uygulanması ile ilgili bir sunu ve örnek 
uygulama gerçekleştirmiştir.

Erasmus+ Programı 2018 yılı Teklif Çağrısı 
döneminde desteklenmeye değer bulunan “ECVET 
Ülkeleri İçin Ekspres Mesleki Eğitim Hareketlilik Veri 
Tabanı ve Rehberler” isimli proje Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
Söz konusu proje kapsamında geliştirilmiş olan çıktıların 
paylaşılacağı ve oluşturulması planlanan
politika belgesi için görüşlerin alınacağı 25 Nisan 2019 
tarihli çalıştaya kurumumuzdan Ulusal ECVET Ekibi 
Uzmanı Hasan Burçin MENTEŞ katılmıştır.

Uygulamaları
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selfie  
PROJESi

Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Birliğine üye 
ve aday ülkelerin eğitim öğretim sistemlerinin 
geliştirilmesi, ülkeler arası karşılıklı öğrenme 
deneyimini ve iyi uygulama örneklerinin 
tanımlayarak politika geliştirilmesi amacıyla 
Eğitim Öğretim 2020 Çalışma grubuyla bir dizi 
çalışma yürütmektedir. 2023 Eğitim Vizyon 
Belgesinde, “öğrenme süreçlerinde dijital içerik 
ve beceri destekli dönüşüm” teması dahilinde 
dijital becerilerin gelişmesi önem arz etmektedir. 
Bu doğrultuda dijital becerilerle ilgili politikaların 
ve uygulamaların güçlendirilmesine katkı 
sağlayacak olan SELFIE, okul yönetimi, öğretmen 
ve öğrenci boyutunda dijital teknoloji kullanımını 
destekleyecek şekilde tasarlanmış bir öz-düşünüm 
aracıdır.

Bu kapsamda 26 Mart 2019 tarihinde 
Müdürlüğümüz 3. Kat toplantı Salonunda 
planlama toplantısı yapılmıştır. Toplantıya 
ilimizde eTwinning Okulu olmaya hak kazanmış 
olan  Gölcük Garnizon Anaokulundan Merve 
YAĞCI,  Gebze Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu 
Ortaokulundan Merve GÜNEY, Gebze Mehmet 
Alp Tiryakioğlu İlkokulundan Şule KILIÇKAYA, 
Körfez Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden Volkan 
ALPARSLAN KILIÇ, İzmit 75.Yıl Cumhuriyet 
İlkokulundan Sezen EFE ve İzmit Şehit Volkan 
Sabaz İlkokulundan Mehtap KILIÇ katılmışlardır. 

©
 E

uropean U
nion, 2018

bir parçasıdır

dijital çağda öğrenimi destekleme 
YANSITMA | TARTIŞMA | PLANLAMA | GELİŞTİRME

İl Bilgilendirme Toplantısı
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu 3.Kat
Kocaeli, Türkiye
26 Mart 2019 #SELFIE_EU 

SELFIE
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eTwinning

Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğünün eTwinning veri tabanında Türkiye 
genelinde 49.318 okul 172.590 öğretmen ve 31.105 
proje bulunmaktadır.

Müdürlüğümüzün il çapında koordine ettiği 
eTwinning projeleri 2009 yılından günümüze 
kadar 1.132 okul eTwinning portalında kayıtlı olup 
Sistemde Kocaeli’nden 5.699 öğretmen kayıtlı olup 
2088 proje yürütülmektedir. 

eTwinning, Bilgi ve İletişim 
Teknolojilerinin (ICT) kullanımı yoluyla 
Avrupa’da okul işbirliğini destekleyen 
ERASMUS+ kapsamında Okul Ortaklığı 
Stratejik Ortaklıklar Programı içerisinde 
yer almaktadır. eTwinning, iletişim kurmak, 
işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, 
paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan 
verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu 
topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa 
ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde 
çalışan personele (öğretmenler, müdürler, 
kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform 
sunmaktadır.

Okulların ortaklık kurmalarını ve müfredat 
dâhilinde herhangi bir alanda ortak projeler 
başlatmalarını kolaylaştırmak için destek, 
fikir ve araç sağlayan program hakkında 24-
25 Nisan tarihlerinde Kartepe ilçesi Yıldız 
Entegre MTALde Kartepe ilçesi okullarından 
katılan 4 idareci ve 50 öğretmene toplamda 
55 personele yapılan eTwinning Çalıştayında 
projeler ile ilgili bilgi verildi,  portala kayıtlı 
olmayanlar kayıt edildi ve yeni projeler 
başlatıldı. 

2019 Yılı’nda ilimizde 6 okulumuz Körfez 
MTAL, 75. Yıl Cumhuriyet ilkokulu, Gebze 
Mehmet Alp Tiryakioğlu İlkokulu, Gebze 
Yavuz Selim İlkokulu, Şehit Volkan Sabaz 
İlkokulu ve Garnizon Anaokulu eTwinning 
okulu olmaya hak kazanmışlardır.  
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“SUCCESS” Projesi
     3-18 yaş grubundaki öğrencilere yönelik yüksek düzeyde yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi 
sağlayacak materyaller geliştirmek, öğretmen ve velilere yönelik rehber hazırlamak, öğrencilerin 
öğrenme sonuçlarının gelişmesine katkıda bulunmak ve yenilikçi eğitim için uygun koşullar 
yaratacak yenilikçi, etkili, modern ve entelektüel ürünler üretmek amacıyla hayata geçirilen ve 
Müdürlüğümüzün ortak olarak katılım sağladığı Erasmus+ (KA2) Stratejik Ortaklık “SUCCES – ( 
Effective Internatioanal Partnership: Success For Every Student / Etkin Uluslararası Ortaklık: Her 
Öğrenci için Başarı) Projesinin 2.Uluslararası Toplantısı 22-26 NİSAN 2019 tarihleri arasında 
Letonya/Riga kentinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü temsilen Proje Koordinatörü Serap 
ÖZDEMİR ve ASKE Ekip Lideri Murat Arif METİN katıldı.  Toplantılarda ve okul ziyaretlerinde, 
üst düzey yaratıcı ve eleştirel düşüncenin geliştirilmesi,  problem çözme ve pratik becerileri daha 
etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik senaryolar içeren faaliyetlere yer verilmiştir. 
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  Avrupa Birliği Eğitim Programları Merkez 
Başkanlığı (Danimarka Ulusal Ajansı) 
tarafından ERASMUS+ Programı Ana Eylem 
2 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık faaliyeti 
kapsamında 2018 yılı Teklif Çağrısı döneminde 
kabul edilen “NERDS” (Non-Formal Education 
Renewing Science Didactics) “Fen Bilimlerinde 
Eğitim Yaklaşımlarını Yaygın Eğitim Aracılığıyla 
Yenileme” başlıklı projemizin uluslararası ikinci 
toplantısı 20-23 Mart 2019 tarihinde Universita 
della Calabria ev sahipliğinde Cosenza-İtalya’da 
gerçekleştirilmiştir.
      20-23 Mart 2019 tarihlerinde İtalya’da 
düzenlenen toplantıya ortaklarından İngiltere-
InterCollege’i temsilen Daniel Shillcock, İtalya-
Zagreus’u temsilen Ismaele Vincent Massiello, 
Alessandro Senato, Maria Scalese, Romanya-
Adept’i temsilen Sorin Costache, Eduard 
Ganescu, İtalya-Universita della Calabria’yı 
temsilen Raffaele Agostino, Alessandro Rossi, 
Danimarka-InterCollege APS’yi temsilen Emese 
Laszlo, Asser Mortensen ve Müdürlüğümüzü 
temsilen Ar-Ge Ekibinden Sinan Sarı ve Serap 
Özdemir katılmışlardır. 

Proje ortakları; kurumlarını, projelerini 
tanıtıcı sunum yaptılar. 
       Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına 
Ortaokullarda Fen dersi araştırması ve kurum 
tanıtım sunumunu Projeler Ekibinden Sinan 
Sarı yaptı.  Toplantıda yönetim ve izleme, proje 
bütçesi, proje faaliyetleri, uluslararası toplantılar 
ve kısa dönem eğitimler, yaygınlaştırma 
faaliyetleri, ortakların görev ve sorumlulukları 
tartışıldı. Şuana kadar geliştirilen Fen dersi 
methodları tartışıldı. 

NERDS projesi kapsamında Biyoloji, 
Matematik, Fizik, Kimya, Bilgi İletişim 
alanlarında yeni eğitim yaklaşımları 
geliştirilecek ve pilot okullarda uygulanmaya 
geçilecektir.

NERDS projesi kapsamında 3. Uluslararası 
Toplantısı  Mart 2019 tarihlerinde Danimarka’da 
gerçekleştirilmiştir. Toplantıya içerik geliştirme 
ekibi katılmıştır. 

“NERDS” Projesi
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KOSEM
Okul Yöneticiliğine Uyum 
Ve Okul Mevzuatı Eğitimi

      Müdürlüğümüz bünyesinde 2018-2019 
Eğitim Öğretim yılı başında kurumlarımızda 
göreve yeni atanmış eğitim yöneticilerine 
yönelik hem mesleki gelişimlerini hem de 
kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla 
“Okul Yöneticiliğine Uyum ve Okul 
Mevzuatı” Mahalli Hizmetiçi Eğitim Kursu 
gerçekleştirildi. 
      2019410132 sayılı Eğitim Kursumuz 
Derince, Gölcük, İzmit, Kandıra, Kartepe, 
Körfez gibi 6 farklı ilçelerde bulunan 
kurumlarda göreve yeni atanmış 29 adet 
eğitim yöneticisi / müdür yardımcılarından 
oluşurken 15-19 Nisan 2019 tarihlerinde 
Başiskele Halk Eğitim Merkezinde 
GÖLCÜK, BAŞSİKELE ve KARAMÜRSEL 
ilçelerinde 28 yeni göreve başlamış  eğitim 
yöneticisi / müdür yardımcılarına yönelik 
kursumuz tamamlanmıştır. 
      Müdürlüğümüz Müdür Yardımcılarından 
Mustafa Doğan’ın Açılış konuşması ve 
sunumu ile başlayan eğitim kursu 5 gün süre 
ile 28 katılımcı ile tamamlanmıştır. 
EĞİTİM KURSU AMACI
Müdürlüğümüz kapsamında verilen bahsi 
geçen eğitim; Bakanlığımızın Öğretmen 
Yetiştirme Genel Müdürlüğü’nün çalışma 
çerçevesi kapsamında ve 2023 Eğitim 
Vizyonunda da belirtilen;
•Okul Gelişim Modellerini destekleyen,
•Öğrenme Analitiği Araçlarıyla Veriye 
Dayalı Yönetim ile,
•İnsan Kaynaklarını Geliştirilmesi 
faaliyetlerine odaklanarak,
•Hayat Boyu Öğrenme kapsamında yer 
alan 21. Yüzyıl becerileri arasında yer alan 
okuryazarlıklara ilişkin farkındalık ve beceri 
eğitimleri planlama amaçlarına hizmet 
etmektedir.
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
Müdürlüğümüz bünyesinde 2018-2019 
Eğitim Öğretim yılı başında kurumlarımızda 
görev yapan özellikle göreve yeni atanmış 
eğitim yöneticilerine hem mesleki 
gelişimlerini hem de kişisel gelişimlerini 
desteklemek amacıyla eğitim bilimlerinde 
akademik çalışma yapmış öğretmenlerden 
oluşan “Öğretmen Eğitimleri” Sürekli Eğitim 
Merkezi üst kurulu oluşturuldu.22
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alanında eğitim gören öğrenciler için 
zengin bir sanal öğrenme ortamı sağlamayı 
hedefleyen projenin söz konusu 2. Toplantısına 
Müdürlüğümüz AR-GE birimi üyesi Fırat 
Arslan, Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Bilişim Alanı öğretmeni Volkan Ak, 
Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojileri alanı 
öğretmeni Emrah Yaprak ve Kocaeli Üniversitesi 
Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu İnşaat 
bölümünden öğretim görevlisi Sinem Tosun 
katılım göstermişlerdir.

Development of Virtual Learning Environments in Technical Higher Education 
/ Mesleki Eğitimde Sanal Öğrenme Ortamları Oluşturulması

  2018 yılı ERASMUS+ Programı KA2 – Stratejik 
Ortaklıklar Mesleki Eğitim programı kapsamında 
kabul edilen, Müdürlüğümüzün de ortak olarak 
yer aldığı, “VIRTEC” Development of Virtual 
Learning Environments in Technical Higher 
Education / Mesleki Eğitimde Sanal Öğrenme 
Ortamları Oluşturma 2. Ulus ötesi Toplantısı 
9-10 Mayıs 2019 tarihlerinde Krakow/İspanya’da 
gerçekleştirildi.
    Mesleki eğitimin işgücüne uygunluğu sağlamak 
ve iş piyasasının beklentilerini karşılayabilmek 
amacıyla simülasyon teknolojileri ve grafik 
tekniklerinin entegrasyonu aracılığıyla, inşaat

VIRTEC pROJESİ
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ECOFAR projesİ
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 

Doğu Marmara Bölge Planı hedeflerine katkı 
sağlamak ve bölgemizdeki yüksek vasıflı ve 
nitelikli tarım iş gücünü geliştirmek amacıy-
la 2018 yılında dahil olduğumuz ECOFAR 
projesi; Ekolojik çiftçilik yapan işletmelerin 
yönetiminin iyileştirilmesi ve genç ekoçiftçi 
girişimcilerinin istihdam edilebilirliğinin 
arttırılması için özel bir Mesleki Eğitim mü-
fredatı geliştirilmesini amaçlamaktadır.  Bu 
kapsamda yürütülen ECOFAR projesi sonun-
da geliştirilecek müfredat ve modül içerikleri 
sayesinde genç Eko-çiftçilerimizin iş temelli 
eğitim yoluyla yönetim ve girişimcilik beceril-
erinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

ECOFAR Projesinin 2. Ulusötesi to-
plantısı 29-30 Mayıs tarihleri arasında Sloven-
ya’nın Maribor kentinde Maribor Üniversi-
tesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 
Müdürlüğümüz ARGE personelleri olan 
Fırat ARSLAN ve Hasan Burçin MENT-
EŞ’in katıldığı toplantıda, ilk toplantının ar-
dından yapılan çalışmalar gözden geçirilm-
iştir. Eko-çiftçiler için yazılması planlanan 
modüllerin konu içerikleri tamamlanmış, 
eko-çiftçi meslek profili oluşturulmuş ve ortak 
ülkeler bazında sektör paydaşlarına yapılan 
yaygınlaştırma faaliyetleri gözden geçirilm-
iştir. Slovenya Ulusal Basının da katıldığı bir 
basın toplantısı ile geleceğin tarım sektörü için 
geliştirilen teknolojiler, eko çiftçiliğin geleceği 
ve tüm Avrupa’da uygulanmak üzere hazırla-
nan modüllerin içerikleri tanıtılmıştır.

25



    Avrupa Birliği Eğitim Programları Merkez 
Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından 
koordine edilen ERASMUS+ Programı Ana 
Eylem 2 Mesleki Eğitimi İyi Uygulamaların 
Değişimi Stratejik Ortaklık faaliyeti kapsamında 
2018 yılı Teklif Çağrısı döneminde kabul edilen 
“CARALVET” (Career Alignment in Vet) 
“Mesleki Eğitimde Kariyer işbirliği” başlıklı 
projemizin uluslararası ikinci toplantısı 3-6 
Haziran 2019 tarihinde Makedon ortağımız 
CED’in ev sahipliğinde Tetovo Urban toplantı 
merkezinde gerçekleştirilmiştir. Proje 
koordinatörlüğünü Kocaeli İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü yürütmekte olup Danimarka, 
Portekiz, Romanya ve Makedonya ortaklığında 
yürütülmektedir.   
   Mesleki Eğitim ve Öğrenim öğrencilerine  
kariyer rehberliğinin önemi, Meslek Lisesindeki 
öğretmenler ve yöneticiler, işgücü piyasasının 
ihtiyaçları konusunda iyi bir şekilde eğitilmesini 
ve öğrencileri gelecekteki kariyerlerine etkin bir 
şekilde yönlendirebilmelerini amacıyla, Kocaeli 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başvuran kurum 
olarak sunduğu; CARALVET projesi uygunluk 
kriterlerini karşılayarak Türkiye Ulusal Ajans 
uzmanları tarafından içerik değerlendirilmesine 
tabi tutulmuş yeterli puanı alarak Türkiye’de 
hibe desteği almaya hak kazanana 9 kurumdan 
biridir. 
  3-6 Haziran 2019 tarihlerinde Tetovo’da 
düzenlenen toplantıya CARALVET projesi 
ortaklarından Danimarka-InterCollege 
Aps’yi temsilen Asser Mortensen, Petrina 
Ganeva, Romanya-Adept’i temsilen Eduard 
Ganescu, Madelina Mustareata, Makedonya-
CED’i temsilen Vladimir Gjorgjevsk ve Metin 
Muaremi ve Müdürlüğümüz ’den Projeler Ekibi 
Proje Uzmanları Volkan Özgör ve Sinan Sarı 
katılmışlardır. 
  Ev sahibi Makedon ortağımız CED proje 
sorumlusu Vladimir Gjorgjevsk tüm ortakları 
selamlayarak toplantının açılış konuşmasını 
yaptı. Proje koordinatörü Sinan Sarı proje 
kapsamında yapılan faaliyetler, yapılacak 
faaliyetler ve bütçe hakkında sunum yaptı.     
  Şubat ayında Danimarka’da düzenlenen kısa 
dönem eğitim faaliyeti (LTT) ile ilgili sunumu 
Danimarka-InterCollege Aps adına 

Asser Mortensen yaptı. Proje internet 
sayfası sorumlusu Romen ortağımız 
Adept’i temsilen Eduard Ganescu web sitesi 
hakkında bilgiler verdi.
  Toplantıda yönetim ve izleme, proje 
bütçesi, proje faaliyetleri, uluslararası 
toplantılar ve kısa dönem eğitimler, 
yaygınlaştırma faaliyetleri, ortakların görev 
ve sorumlulukları tartışıldı.  
  Danimarka’da düzenlenen LTT faaliyetine 
katılan Mosha Pljade Vocatioanal Secondary 
School Meslek Lisesi ziyaret edildi.   Mesleki 
Eğitim sistemi ve kariyer rehberliği hakkında 
bilgilendirme yapıldı.
  Toplantıya Makedon ortağımız CED’in 
çalışma ofisinde devam edilmiş olup 
CARALVET projesi kapsamında 3. 
Uluslararası Toplantısı 8-11 Ekim 2019 
tarihlerinde Romanya’da gerçekleştirilmesine 
karar verilmiştir.

CARALVET Projesİ
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  Avrupa çapında ortak öneme sahip “Özel 
Günleri” ve bir “Küresel Günü” kutlamak için 
ilköğretim çerçevesinde somut etkinlikler 
tasarlamayı, organize etmeyi ve uygulamayı 
amaçlayan Bringing Europe Home at School 
– BEHAS – Okullarda Avrupa Farkındalığını 
Artırma adlı projenin 6. Kısa dönemli personel 
eğitim aktivitesi 6-11 Mayıs 2019 tarihlerinde 
Bernalda / İtalya’da gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu eğitim faaliyetine Müdürlüğümüz 
adına AR-GE birimi PEK üyesi Sinan SARI, 
Darıca Namık Kemal İlkokulu müdür yardımcısı 
Seda ARIK CANER ve İzmit Mehmetçik 
İlkokulu müdür yardımcısı Esra BOSTANCI 
katılım gösterdiler. 
 Proje ortağı kurumların bügüne kadar 
gerçekleştirdikleri çalışmaları ve aktiviteleri 
sundukları toplantıda, ilimizden proje 
faaliyetlerine dahil olan 13 okulumuzun, proje 
kapsamında söz konusu Avrupa Gün’leri için 
hazırladıkları etkinlik planları da sunulmuştur. 
Tüm proje ortaklarının hazırladıkları etkinlik 
planları, proje kapsamında oluşturulan 
e-öğrenme platformuna (http://www.behas.
eu/) yüklenerek, Avrupa çapında tüm okulların 
kullanımına açılmıştır. 
2017 yılından bu yana devam eden proje Haziran 
ayında gerçekleştirilecek final toplantısıyla sona 
erecektir.

BEHAS Projesİ 

27



KA1 
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Proje Teklifleri Envanter Çalışması

2019 teklif çağrısı döneminde 
sunulan ERASMUS+ programının alt 
programlarından olan, ERASMUS+ 
KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 
kapsamında yapılan proje tekliflerinin 12 
Şubat 2019 tarihinde tamamlanmıştır.
Müdürlüğümüze bağlı tüm kurum ve 
kuruluşlardan yapılan ERASMUS+ alt 
programlarından olan “KA1 – Learning 
Mobility of Individuals / Ana Eylem 
1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği” 
kapsamındaki proje tekliflerinin hakkında 
Kocaeli’nin kurumsal proje kapasitesini 
görmek amacı ile Müdürlüğümüz Ar-Ge web 
sitesi üzerinden form oluşturularak “Kocaeli 
KA1 Proje Başvuru Envanteri” başlıklı 
formu online 12 Mart 2019 günü mesai 
bitimine kadar doldurulması hususunda tüm 
kurumlarımıza resmi yazı ile bilgilendirme 
yapıldı ve web ortamında hazırlanan online 
anket formlarını doldurmaları istendi.
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü PEK 
Projeler Ekibi tarafından hazırlanan form, 
Avrupa 2018 teklif çağrısı döneminde 
12 Şubat 2019 tarihinde başvuruları 
tamamlanan ERASMUS+ Ana Eylem-1
 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ 
kapsamındaki proje teklifleri hakkında 
Kocaeli’nin kurumsal proje kapasitesini 
görmek amaçlı hazırlandı.
2019 teklif çağrısı döneminde sunulan 
ERASMUS+ programının alt program-
larından olan;

•KA1 Okul Eğitimi / Bireylerin Öğrenme 
Hareketliliği,
•KA1 Yetişkin Eğitimi / Bireylerin Öğrenme 
Hareketliliği,
•KA1 Mesleki Eğitim / Bireylerin Öğrenme 
Hareketliliği,
•KA1 Gençlik,
•Spor, Programlarının proje tekliflerinin 
başvuruları tamamlanmış olup 
değerlendirme süreçleri tüm Avrupa ve 
Türkiye genelinde başlayacaktır. 
2014 teklif çağrısı döneminde bölgemizden 
58,
2015 teklif çağrısında 23,
2016 teklif çağrısında 53,
2017 teklif çağrısında 70,
2018 teklif çağırısında71 
2019 teklif çağrısında 70 proje teklifi 
yapılmıştır.

Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü PEK – 
Projeler Ekibi olarak; proje teklifi sunan tüm 
kurumlarımıza değerlendirme sürecinde 
şimdiden başarılar dileriz.
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     Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 
kurum ve kuruluşlardan Türkiye Ulusal 
Ajansı’na sunulan ERASMUS+ 2019 Ana 
Eylem-1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 
kapsamında 70 adet farklı proje teklifine tüm 
ilçelerden proje yapılmıştır.
70 adet sunulan proje teklifi ile 2019 Kasım 
ve 2020 Kasım ayları arasında 983 adet 
personel ve öğrencimizin yurtdışında eğitim 
kursları, teknik ziyaret ve staj hareketliliği 
planlanmıştır. 
Yapılması planlanan 95 adet farklı yurtdışı 
hareketliliğine ait toplam bütçe ise; 
1.943.204,00 €’dur.

Türkiye Ulusal Ajansına 12 Şubat 2019 
tarihinde başvurusu yapılan Ana Eylem-1 
kapsamında yapılan başvurular değerlendirme 
süreçleri 2019 Haziran-Temmuz aylarında 
gerçekleştikten sonra proje teklifi veren 
kurumlar ile ajans sözleşmeleri yaklaşık Ekim 
2019’da yapılması tahmin edilmektedir. 

Başarılı proje teklifi veren kurumlar ise 
projelerinin ilk faaliyetlerine yaklaşık Ekim-
Kasım 2019 aylarında başlaması tahmin 
edilmektedir. 
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İyi Uygulamaların DeğişimineYönelik
 Stratejik Ortaklıklar Proje Teklifleri 

  2019 teklif çağrısı döneminde sunulan 
ERASMUS+ programının alt programlarından 
olan, ERASMUS+ KA2 “İyi Uygulamaların 
Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar” 
kapsamında yapılan proje tekliflerinin 31 Mart 
2019 tarihinde tamamlanmıştır.
Müdürlüğümüze bağlı tüm kurum ve 
kuruluşlardan yapılan ERASMUS+ alt 
programlarından olan “KA2 – Strategic 
Partnership / Ana Eylem 2 – Stratejik Ortaklık” 
kapsamındaki proje tekliflerinin hakkında 
Kocaeli’nin kurumsal proje kapasitesini 
görmek amacı ile Müdürlüğümüz Ar-Ge web 
sitesi üzerinden form oluşturularak “Kocaeli 
KA2 Proje Başvuru Envanteri” başlıklı 
formu online 23 Mayıs 2019 günü mesai 
bitimine kadar doldurulması hususunda tüm 
kurumlarımıza 08.05.2019 tarih ve 9061481 
sayılı sayılı yazı ile bilgilendirme yapıldı ve web 
ortamında hazırlanan online anket formlarını 
doldurmaları istendi.
    Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü PEK Projeler 
Ekibi tarafından hazırlanan form, Avrupa 2019 
teklif çağrısı döneminde 21 Mart 2019 tarihinde 
sonlanan ERASMUS+ Stratejik Ortaklıklar 
kapsamında ki proje teklifleri hakkında 
Kocaeli’nin kurumsal proje kapasitesini görmek 
amaçlı hazırlandı.
  2019 teklif çağrısı döneminde sunulan 
ERASMUS+ programının alt programlarından 
olan;
1- Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik 
Ortaklıklar (Development of Innovation) 
2. İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik 
Stratejik Ortaklıklar (Exchange of Good 
Practices) 
3- Sektörel Beceri Ortaklıkları (Sector Skills 
Alliances)
4- Bilgi Ortaklıkları (Knowledge Alliances) 
proje tekliflerinin başvuruları tamamlanmış 
olup değerlendirme süreçleri kısa bir süre sonra 
tüm Avrupa ve Türkiye genelinde başlayacaktır. 31



Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurum ve kuruluşlardan; 2019 teklif çağrısı 
döneminde bölgemizden 82 adet proje teklifi sunulmuş olup proje teklifi veren tüm 
kurumlarımıza değerlendirme sürecinde şimdiden başarılar dileriz.
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2019 YILI PROJE TEKLİFİ VEREN KURUMLARIMIZ 

& PROJE İSİMLERİ
BÜYÜKŞEHİR - 173950 - İl Milli Eğitim Müdürlüğü

AWARD- Sanat, Robotik ve Drama ile Başarmak
Dyslexia Assessment Protocol
Healthy Sitting
Intellectual Property Europe
LET’S BE THE VOICE OF VOICELESS/ SESSİZLERİN SESİ OLALIM
Maritime Literacy
Mooc for NGO Leaders
Opportunity Knocks
READING WITH EASE AND FUN
Supporting Children at risk of dyslexia at the transition period from pre primary to primary
TEACH ME TO HELP

KARTEPE - 967516 - Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Crafting Future!
Inclusion and Employability Through Electric Vehicles Technology
Let me be Your Guide!
Professionals of The Future
VET Network for Innovative Teaching

İZMİT - 967655 - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 33



Basketbol
Dayanışma Ekonomisi
Kultur koprusu yaratmak ve kulturel mirasi desteklemek
Onyargilari yikmak

GEBZE - 174166 - Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
“Duyulmamış Cinsiyete” Odaklanmak
Geleceğe Yol Almak
Göçmenlerin Dil ve Dijital Eğitimleri
Kuşaklararası Yolculuk
Kültürel Keşfi Desteklemek

DARICA - 704785 - Yusuf Savaş İlkokulu
Actions to Boost Children’s (or Creativity in) Digital Education /
For Literacy and Inclusion through Fun and Edutainment / Eğlenerek Kaynaştırma ve Okuma Yazma Becerileri
Town with Games / Oyunlarla Ulaşılan Şehir

DARICA - 970146 - Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi
Digital teens in the digital age
Let’s feel the history
National Areas Totally United us in Reserved Environments

İZMİT - 703283- Atatürk Ortaokulu
EDUCATION THROUGH MUSEUMS / Müzelerle Eğitim
NO NEGLECT NO ABUSE /  ve İstismara Hayır
WE ARE DIFFERENT AND INTELLIGENT / Biz Farklı ve Zekiyiz

KARAMÜRSEL - 965584 - Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
“SCHOOL FOR S.K.I.L.L.S. – SCHOOL alliance FOR Soft and Key competences In Lifelong Learning of Schools”
Reach for the Education / Zenginleştirilmiş eğitim

KARAMÜRSEL - 174561 - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Ar-GE ve İnovasyon
EEQS

Kartepe- 99910269- Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji İlkokulu
AWARD- Sanat, Robotik ve Drama ile Başarmak
Sosyal İçerme İçin Başka Bir Adım: Çeşitliliğin Empatisi

DARICA - 706808 - Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu
Bye to Dull Classrooms, Welcome to PlayEngroom / Sıkıcı Sınıflara Elveda, Oyunlu Ingilizce Sınıfına Merhaba
Network European Schools Team

GEBZE - 758230 - Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi
Alternative Assessment/Alternatif Değerlendirme
Göç - Avrupa’nın Mücadelesi

KARTEPE - 709507 - Suadiye Ortaokulu
STEAM- Surfing The European Artistic Monuments ( Avrupa Sanatsal Anıtlarında Gezinti )

İZMİT - 760150- Şehit Özcan Kan Fen Lisesi
Read, Realize, React

İZMİT - 709382 - Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu
Eat Healthy,Be Healthy/Sağlıklı ye,Sağlıklı ol

DERİNCE - 701663 - Dumlupınar Ortaokulu

Cöpten hazineye
DARICA - 759115 - Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu

DEĞİŞİM İÇİN HAREKET
DERİNCE - 750959 - Yenikent Anadolu Lisesi

Reduce,Reuse,Recycle  /Azalt ,Yeniden kullan ,geri dönüştür
İZMİT - 703318- Ford Otosan Ortaokulu

yaşanabilir bir gezegen için harekete geç.
DERİNCE - 752458 - Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 Demiryolları İçin Çalışma Modüllerinin Geliştirilmesi
İZMİT - 709437 - Fatma Seher Ortaokulu

Cling to Life / Hayata Bağlan
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DERİNCE - 819361 - Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Developing Modules For Leather Patchwork Accessories

İZMİT - 972623 - Şehit Öğretmen Ergin Komut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
değişim hareketliliği ortaklık

DERİNCE - 876148 - Halk Eğitimi Merkezi
Developing Modules For Leather Patchwork Accessories

KARTEPE - 700982 - Dürdane Özdilek İlkokulu
LITTLE HEARTS, BETTER LIVES

ÇAYIROVA - 704505- Güzeltepe Ahmet Yesevi İlkokulu
Öykündüm La Fontaine’e; Yazma Sırası Bende/I Emulated La Fontaine; It’s My Turn to Write Then

KARTEPE - 969960 - Yıldız Entegre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Birlikte Daha iyiye
GEBZE - 749970 - Gebze Özel Eğitim Meslek Okulu

ENGELLERİ AŞTIK AVRUPA’YA GİDİYORUZ
İZMİT - 707207- Yenimahalle İlkokulu

Future is in us/Gelecek içimizde
GEBZE - 750301 - Yücel Boru Fen Lisesi

Fostering Maths and Science Lessons by STEAM / STEAM ile Fen ve Matematik Derslerinin Desteklenmesi
İZMİT - 709418 - Kocatepe Ortaokulu

LIFE IS AWESOME WITHOUT 3T/HAYAT 3T SİZ HARİKA!
GEBZE - 750961 - Sarkuysan Anadolu Lisesi

“Migration and xenophobia in our time - A challenge for the European democracies.” (Günümüzde göç ve ya-
bancı düşmanlığı – Avrupa demokrasileri için bir sorun)
İZMİT - 759068 - Kazım Karabekir Ortaokulu

ZORBALIK EVRENSEL BİR TEHDİTTİR
ÇAYIROVA - 748137 - Atatürk Ortaokulu

MELTING POT/ERİTME KAZANI
DARICA - 759114 - Faik Şahenk İlkokulu

Town Accessed with Games /Oyunlarla Ulaşılan Şehir
KÖRFEZ - 701982 - Çelik Sanayi Ortaokulu

HayAller okulda başlar
KANDIRA - 700516 - Seyitaliler Atatürk Ortaokulu

Think ECO, be GREEN!

BAŞİSKELE - 970143 - Kocaeli Anadolu Lisesi
Bizimle Yaşayan Kültürler

ÇAYIROVA - 762121 - 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi
KÜLTÜRLER MİMARİDE BULUŞUYOR

İZMİT - 173891 - Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Dayanışma Ekonomisi

KARTEPE - 701015 - Suadiye Barbaros İlkokulu
İş birliği ile yani nesli geliştirelim

İZMİT - 173913 - İzmit Mesleki Eğitim Merkezi
Recognition and validation od trendy hair designs skills in europe

DARICA - 970148 - Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi
Sanal Sınıf

İZMİT - 703267 - Alikahya Fatih Ortaokulu
zihin haritası

DARICA - 974101 - Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi
Make A Smart Choice / Akıllı bir Tercih yap

DARICA - 758551 - Darıca Cemil Meriç İlkokulu
Okulum Harika

KÖRFEZ - 702016 - İgsaş Ortaokulu
NOT BULLY, BE MY BUDDY / ZORBA OLMA, DOSTUM OL

GEBZE - 963814 - Gebze Yunus Emre Anaokulu
HİSSETTİĞİN GİBİ

GÖLCÜK - 971850 - Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Geritri Hastalarının Bakım Projesi 35



Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurum ve kuruluşlardan Türkiye Ulusal 
Ajansı’na Koordinatör ve Brüksel’e Ortaklık olarak sunulan ERASMUS+ 2019 Stratejik 
Ortaklık kapsamında 82 adet proje teklifi sunulmuştur. 

Sunulan proje teklifleri en erken 2019 Kasım gibi başlayarak 2 ve/veya 3 yıllık süre 
kurgulanarak yürütülmesi planlanmıştır. Başvurusu yapılan projelerin tüm ortakları da 

dahil olacak bütçelerinin toplamı ise; 10.509.858,00 €’dur.

Koordinatör Yapılan Başvuru Sayısı - 27
İZMİT 9
GEBZE 3
KARTEPE 3
DERİNCE 3
KÖRFEZ 2
ÇAYIROVA 2
BÜYÜKŞEHİR 1
DARICA 1
KARAMÜRSEL 1
GÖLCÜK 1
BAŞİSKELE 1

Ortak Yapılan Başvuru Sayısı - 55
DARICA 12
BÜYÜKŞEHİR 10
İZMİT 10
KARTEPE 8
GEBZE 8
KARAMÜRSEL 3
DERİNCE 2
ÇAYIROVA 1
KANDIRA 1
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