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 Hızla gelişen ve değişen dünya ile birlikte günlük yaşantımıza olduğu gibi eğitim hayatımıza da yeni para-
digmalar dahil olmuştur. Eğitimin amacının nesilleri geleceğin şartlarına uygun olarak yetiştirmek olduğu düşü-
nüldüğünde, öğrencilerimizi çağın gereklilikleri doğrultusunda donatmak, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefle-
rine ulaşmasında ihtiyaç duyduğu yetişkin insan kaynağını sağlamak, hızla gelişen ve değişen dünyada, ülkemizin 
dünya genelinde rekabet gücünü artırabilmek amacıyla çalışmalarımıza yenilikçi ve kapsamlı eğitim öğretim 
faaliyetleri ile devam etmekteyiz.
 Zengin ve köklü bir medeniyet birikimini temsil eden, genç nüfusa sahip, geleceği dair büyük iddia ve he-
defleri olan ülkemizin hedeflerine ulaşması, nesillerin kaliteli bir eğitim sistemiyle geleceğe hazırlanması ile müm-
kün olacaktır. Bu gerçeklerden hareketle öğrencilerimizin milli ve manevi değerleri benimseyecek ve içselleştirecek 
faaliyetler ‘ESER’ projesi kapsamında yer almıştır. 
 Kaliteli, verimli, etkili ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, öğrenme ve öğretme ortamlarında iyi 
örnekler kadar özgün uygulamaların ortaya konulması ve etkili planlama sürecinin tesis edilmesi büyük bir önem 
arz etmektedir. Mevcut salgın süreci de bizlere eğitimde yenilikçiliğin, proje tabanlı eğitim-öğretim sürecinin ve 
her duruma uyarlanabilir planlamanın ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatmıştır. 
Bu kapsamda eğitim süreçlerinde bütüncül bir kalkınma ve gelişmeyi amaçlayan ‘ESER’ (Eğitim Stratejisinde Etkin 
Roller) Projesi Yozgat Valiliği’nin himayelerinde Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve faali-
yete geçirilmiştir. Proje kapsamında ilimizin eğitim kalitesini yükseltmek ve öğrencilerimizi, akademik, sosyal-kül-
türel, sanatsal açıdan güçlenmelerini sağlamak amacıyla toplam 16 alt proje hazırlanmıştır. ESER çatı proje kapsa-
mında hazırlanan alt projeler dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgının etkileri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
 Bu doğrultuda yenilikçi, sürdürülebilir, geliştirilebilir ve izlenebilir bir eğitim modeli oluşturmayı amaç-
layarak, Valiliğimiz önderliğinde, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü takibinde, Yozgat Belediyesi, Yozgat Bozok 
Üniversitesi ve STK destekleriyle Eğitim Stratejisinde Etkin Roller (ESER) projesini 25.12.2020 tarihinde tanıtım 
toplantısını gerçekleştirerek hayata geçirmiş bulunuyoruz. ESER projemiz ve proje kapsamındaki alt projeler 
marifetiyle öğrencilerimizin eğitim-öğretim süreçleri içerisinde etkin rol almalarını sağlamayı ve öğrencilerimizi 
desteklemeyi hedefliyoruz.
 Planlanan, başlatılan ve devam etmekte olan tüm projelerimizde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşek-
kür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. 

                                                                          Ziya POLAT
                                                                                                                                                             Yozgat Valisi
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 Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonunda da ifade edildiği üzere dünya dördüncü sanayi devrimi ile birlik-
te insanın gücünün yerini hızla makinelerin aldığı, yapay zekanın her geçen gün daha fazla insan becerilerine 
yakın yeterlilikler sergilediği bir dönemi yaşamaktayız. Teknoloji alanındaki yenilikler hayatımızın yer alanında 
olduğu gibi eğitim alanında farklı yaklaşımlar sergilememizi zorunlu kılmıştır. Bu durumlar eğitim süreçlerini 
ve öğrencilerin kazanmaları gereken becerileri yeniden değerlendirmemize sebep olmuştur. Ancak Bakanlığımız 
2023 Eğitim Vizyonun ’da da ifade edildiği üzere günümüz koşullarının oluşturduğu tüketim ihtiyacının insanın 
kendisine yabancılaşma sürecini tetiklemesi eğitim süreçlerimizde önlem almak istediğimiz bir başka bir husus 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu gerçeklerden hareketle öğrencilerimize çağın gerektirdiği becerileri kazandır-
makla birlikte, çağımızın tüketim alışkanlıklarının çocuklarımız üzerinde olabilecek olumsuz etkilerini en aza 
indirmek mutlu, sağlıklı ve özgüvenli nesiller yetiştirebilmek mefkuresine katsı sunmak amacıyla İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz tarafından çalışmalarımız devam etmektedir.

 Yenileşme ve hayatın her alanında yer alan Araştırma-Geliştirme çalışmaları, eğitim ve öğretimin de 
vazgeçilmez unsurlarındandır. Kurum paydaşları tarafından kabul edilmiş, kurum çalışanları tarafından destek 
bulan araştırma geliştirme faaliyetleri kurumun gelişmesini, toplumsal ihtiyaçların karşılanmasını ve her alanda 
kaliteye ulaşmasını sağlamak hususunda son derece önemli bir etmendir. ARGE çalışmalarında gönüllü bir ekip 
ile kurumlarda farklılık oluşturulması ve kuruma özgü yenilikçi projeler üretilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim ku-
rumlarımızın kendilerinden beklenen işlevi yerine getirebilmesi; iyi bir ekip, gerçekçi bir planlama ve hem ulusal 
hem de uluslararası çapta planlanan faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanması ile mümkündür. 

 Bu minvalde Sayın Valimiz Ziya POLAT’ın himayelerinde ve başkanlığımızda; ilimiz genelinde başlatılan 
“Eğitim Stratejisinde Etkin Roller (ESER)” projemiz hayata geçirilmiş ve tanıtım toplantısını gerçekleştirilmiş-
tir. ESER projemizin alt projeleri olarak; “Mentor Öğretmenlik” , “Sen Anlat Öğretmenim” , “7 Bölge 7 Renk” , 
“Dokunulan Gönüller Gerçekleşen Hayaller” , “Yozgat Enerji Hareketi” , “Sevimli Dostlarımız için BİZ de Varız” , 
“ Galeri 66 “ , “Spor 66” , “OkuYOZ” , “KodluYOZ” , “Bilim 66” , “Akademi 66” , “66 Genç Şair” , “66 Genç Yazar” 
, “66 Genç Ressam” , “ 66 Genç Müzisyen” projelerinin hayata geçirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

 ESER, TÜBİTAK, E-Twinning ve ESER Alt Proje çalışmalarının yer aldığı Ocak 2021 ARGE Bülteninde 
emeği geçen tüm çalışanlarımızı tebrik eder, başarı ve gayretlerinin devamını dilerim. 

                                                                                                                                                                 Yusuf YAZICI
                                                                                                                                                           İl Miili Eğitim Müdürü



 Cumhuriyetimizin kurucusu, Baş Öğretmen Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir, Fendir” sözünü temel alarak; 

 Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un (21. yüzyılın hayatın her alanında hızlı 
bir değişimi beraberinde getirdiğine ilişkin düşüncelerini) baz alarak Yozgat 
valimiz Ziya Polat’ın himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 
yürütülen Eğitim Stratejisinde Etkin Roller(ESER) adlı projemiz 25/12/2020 
tarihinde yapılan tanıtım toplantısı ise başlamış bulunmaktadır.

 Proje sahibi Yozgat Valiliğimiz önderliğinde, proje uygulayıcısı Yozgat İl 
Milli Eğitim Müdürlüğümüzün takibinde, Yozgat Belediyemiz, Yozgat Bozok 
Üniversitemiz ve İlimizde ki Sivil toplum Kuruluşlarının destekleriyle yapacak 
olduğumuz projemizde; yenilikçi, sürdürülebilir, geliştirilebilir ve izlenebilir 
örnek model ve yol rehberi olmayı amaçladık. 
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ESER ALT PROJELERİ 

OKUYOZ 

BİLİM66 

AKADEMİ 66 

GALERİ 66 

ANADOLU MASALLARI 

7 BÖLGE 7 RENK 

DOKUNULAN GÖNÜLLER GERÇEKLEŞEN HAYALLER
 
YOZGAT ENERJİ HAREKETİ

SEVİMLİ DOSTLARIMIZ İÇİN BİZDE VARIZ 

SEN ANLAT ÖĞRETMENİM 

MENTÖR ÖĞRETMENLİK 

66 GENÇ YAZAR 

66 GENÇ ŞAİR 

66 GENÇ RESSAM 

66 GENÇ MÜZİSYEN 

SPOR 66 
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Genel olarak ülkemizde özelde ise şehrimizde kitap okuma konusunda nicelik ve nitelik olarak 
katkı sağlamak amacıyla ESER projesi kapsamında okuma etkinlikleri üzerinde durulmuştur. 

ESER projesi kapsamındaki OkuYOZ çalışmaları ile okuma alışkanlıkları okuryazar oranının artırıl-
ması gibi alanlarda artışa katkı sağlanması hedeflenmektedir. Buna bağlı olarak OkuYOZ faaliyeti ile 
aşağıdaki amaçlara ulaşılmak istenmektedir. 

1.  Yozgat ili ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki okullarının kitap sayısının artırılması-
nı sağlamak, 
2.  Bu okullarda okuyan öğrencilerin okuma alışkanlığının ve okuma kalitesinin artırılmasını 
sağlamak, 
3.  Yozgat ilinde okuyan öğrencilere okuma alışkanlığının yanı sıra okuduğunu anlama, öğrenme, 
yazma, etkili düşünebilme, problem çözme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, konuşma ve 
ifade etme becerileri kazanmalarını sağlamak, 
4.  Öğrencilerin kelime hazinelerini, karar verme yeteneklerini, özgüvenlerini, hayal güçlerini 
geliştirmelerine katkı sağlamak, 
5.  Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirerek, akademik başarılarında artış sağlamak, 
6.  Okuyan ve okumayı bir kültür haline getirmiş olan nesiller için bugünden okuma alışkanlıkla-
rı kazanmalarını sağlamak, 
7.  Proje kapsamında seviyelerine uygun kitaplarla öğrencilere okuma zevki kazandırmak. 
8.  İl geneli okuryazar oranını artırmak. 

Bu kapsamda yapılacak çalışmalar İl MEM koordinesi ile okul idarelerince takip edilecektir.
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BİLİM 66 faaliyetleri ile Yozgat il genelinde;

Proje geliştirme, 
Kodlama-yazılım, 
Robotik kodlama,
Tasarım

 alanlarında eğitimler düzenlenecektir.



Yozgat İl genelinde yapılan anket çalışmalarına yönelik yönetici, öğretmen ve velilere yönelik 
aşağıda belirtilen mesleki ve kişisel gelişim seminerleri düzenlenecektir.

Yönetici Eğitimleri

1.Liderlik Eğitimi Akademisi
2. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Akademisi
3. Kuşak Çatışması - Yetenek Yönetimi Akademisi
4. İnovatif Kurum Kültürü
5. Yöneticiler ve Liderler için Dijital Verimlilik

Öğretmen Eğitimleri
1.Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Akademisi
2. Erken Çocukluk Dönemi Akademisi
3. İlk Öğretmen Akademisi
4. Ölçme ve Değerlendirme Akademisi
5. Özel Eğitim Akademisi (Özel Yetenekli ve Özel gereksinimli öğrencilerin örgün eğitimlerinde öğretmenle-
re yardımcı olacak eğitimler)
6. Web 2.0 Araçları Akademisi

Veli Eğitimleri
1.Okul-veli / okul-veli-öğrenci / anne-baba-çocuk / arasında iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi.
2. Çocuğun eğitim-öğretim ve gelişim süreçleriyle ilgili olarak velilerin bilgilendirilmesi.
3. Anne-babaların çocuklarını her yaş dönemde ve her yönüyle tanıyabilmelerine katkı sağlanması.
4. Örnek anne-baba kavramının somut hale getirilmesi.
5. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın toplumsal değerlere, yasalara, insana, insanlığa, çevreye saygı-
lı, görev ve sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişmeleri için ailelerin bilinçlendirilmesi.
6. Anne-baba ve çocuk arasında karşılaşılan sorunlar, yaşanan çatışmalar ve bunların çözümleri konusunda 
velilerin bilgilendirilmesi.
7. Okullarda yaşanan disiplin olaylarının ve istenmeyen davranışların en aza indirgenmesi.
8. Öğrencinin okul ve sosyal hayat başarılarının artırılmasına katkı sağlanması.10
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Galeri 66 faaliyetleri kapsamında sanatsal faaliyetler dü-
zenlenecek ve oluşturulan müzik ve resim gruplarının 
ürettiği eserler albüm, katalog, sergi gibi etkinlikler ma-
rifetiyle sergilenecektir.
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Faaliyetin ana teması; kültürler arası kaynaşma olup, bu kaynaşmayı gerçekleştirme-
nin en keyifli ve etkili yolunun ise kaybolan değerlerimizden; Sokak Oyunlarımızı 
yeniden hayata geçirmek olduğuna inandık. Bu kapsamda faaliyetimiz; ülkemizin 
her bölgesinden gençlerimizin, oyun yoluyla kaynaşmalarını sağlamak, zihinlerinde 
birbirlerine karşı oluşmuş olan varsa önyargılarını giderip, merak duygularını tatmin 
etmek, ülkemizin unutulmaya yüz tutmuş kültürel ve doğal varlıklarının değerini 
bilen, bu varlıkları koruma ve yaşatma sorumluluğuna sahip bilinçli kuşaklar yetiş-
tirmek, yakın ilgi ve sıcaklığımız ile onlara doğru model olmak ve farklı bölgelerin 
kültürleri hakkında pozitif düşünceler geliştirmelerini sağlamak amacıyla hazırlan-
mıştır. Ayrıca katılımcı gençlerimizin, kendi bölgelerinin dışındaki; kültürel zengin-
liklerimizin de farkına varmaları ve bu farkındalığın verdiği hazzı tatmalarını sağla-
mak planlanmıştır.
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Bu faaliyet kapsamında ilde bulunan dezavantajlı öğrencilerden seçilen hedef gru-
bu; yapılacak olan sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerle olumsuzluklardan uzak-
laştırmak ve devletin desteğini yüreklerine yapılan küçük dokunuşlarla hissettire-
rek; milli, manevi değerlere sahip yetişkinlere dönüşmelerine katkı sağlamak ve en 
önemlisi de; onları mutlu görmek amacı ile planlamalar yapılmıştır. Çocukların 
yüreklerine yaptığımız küçük dokunuşlarla, büyük farkındalıklar oluşturmak ve 
en önemlisi de; onları mutlu görmek amacı ve öğrencilerin yeni dostluklar edin-
melerine, güzel anılar biriktirmelerine destek olmayı ve “ben değerliyim, sosyal 
hayatta önemli bir bireyim” hislerini pekiştirerek; kendine güvenen, hayallerine 
inanan yetişkinlere dönüşmelerini sağlamak belirlenen hedefler arasındadır.

Proje faaliyeti kapsamında ilde bulunan okullarda, ortaokul seviyesinde eğitim 
alan (5, 6 ve 7. sınıflarda) dezavantajlı öğrenci gruplarından; şehit ve gazi çocuk-
ları, öksüz ve yetim öğrenciler, başarılı ancak maddi yetersizliği olan öğrenciler ile 
okullarda eğitim alan mülteci çocuklar öncelikle tercih edilecektir. Seçilecek olan 
50 öğrenci öncelikle evlerinde ziyaret edilecek, katılmayı hayal ettikleri çeşitli sos-
yal, kültürel ve bilimsel etkinlikler bir anket yoluyla tespit edilecek ve sonrasında 
da hayalleri doğrultusunda gerçekleştirilecek en az üç etkinliğe katılımları sağla-
narak çocukların hayallerine ışık tutulacaktır.



 Enerji verimliliği, artan enerji ihtiyacı ve azalan enerji kaynakları düşünüldüğünde, dünyada 
olduğu kadar ülkemizde de üzerinde önemle durulması gereken toplumsal konuların başında gel-
mektedir. Özellikle çocuklar ve aileleri üzerinde etki uyandırmak, farkındalık oluşturmak ve toplum 
kesimlerini enerji verimliliği konusunda daha bilinçli hale getirmek, bilgilendirici ve eğitici anlatım-
larda bulunmak amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. Buna bağlı olarak çalışmanın amaçlarını aşağıda-
ki gibi sıralayabiliriz.
 Enerjinin verimli kullanılması, enerji tasarrufu, enerji tasarrufunun çevreyle ilişkisi ve etkilerine 
yönelik tasarruf bilincinin ülkemizde farkındalık oluşturmasına katkı sağlamak.
 Proje faaliyeti ile öncelikle hedef gruptaki öğrencilerde tasarruf bilincinin oluşturulmasına katkı 
sağlamak.
 Hedef grubun tasarruf bilinci konusunda farkındalıklarının artırmak.
Faaliyet işlem basamakları aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir.
1. 5 pilot ilçenin seçilmesi
2. İlçelerdeki ortaokullardan 5 pilot okul belirlenmesi
3. Seçilen ortaokullarda enerji verimliliği ile ilgili seminer verilmesi
4. Farkındalık oluşturacak afişlerin asılması ve broşürlerin dağıtılması
5. Pilot okullardaki her öğrenciye 1 tane LED ampul hediye edilmesi.
6. Valilik bünyesinde seçilen 5 pilot ilçedeki yaklaşık 20.000 ortaokul öğrencisinin ampul dağıtımı 
için seçilmesi öngörülmektedir.

Faaliyet kapsamında hedef grupta yer alan öğrencilerin öğretmen ve velileri öncelikli nihai yararla-
nıcılar arasında yer almaktadır. İl genelindeki tüm öğretmen ve öğrenciler ile velileri ve ilde yaşayan 
herkes sonraki nihai grup içinde yer almaktadır. Son olarak ta ülkemizdeki projeden haberdar olan 
kişilerde nihai faydalanıcılar arasında yer alacaktır.
Faaliyet kapsamında afiş, broşür, LED ampul ihtiyaçları Yozgat Valiliği himayelerinde temin edilecek-
tir.

14



 İlde seçilen pilot ortaokulları kapsayacak olan proje faaliyetinde; öğrencilere hay-
vanların yaşama hakkı ve hayvan sevgisi konusunda eğitim verilecektir. Eğitimi beledi-
yede görevli veteriner hekimler verecektir. Yozgat Belediyesi Hayvan Barınağı ziyareti 
ve il genelinde ortaokul öğrencilerine yönelik “hayvan sevgisi” konulu PowerPoint 
sunu yarışması düzenlenecektir. Faaliyet ile öğrencilere hayvan sevgisi ve sorumluluk 
bilinci geliştirme konusunda çalışmalar yaparak ve sokak hayvanlarının korunması ile 
ilgili pratik uygulamaları öğretmek amaçlanmaktadır. Proje faaliyeti boyunca barınak-
ların temel ihtiyaçları olan süt, kuru-yaş mama, ilaç, gazete, battaniye ve yorgan gibi 
malzemeler toplanarak barınağa teslim edilecektir. Faaliyet işlem basamakları aşağıda-
ki şekilde gerçekleşecektir.

1. Faaliyetin İl geneli tanıtımının yapılması,
2. Pilot okulların belirlenmesi,
3. Veteriner hekimler tarafından eğitimlerin verilmesi,
4. Barınak görevlilerinin talep eden okullarda sunum yapması,
5. Barınak ziyaretleri,
6. Sokak hayvanları fotoğrafları toplama,
7. Öğrenci faaliyetleri ile çekilen fotoğraflardan sergi açılması ve yarışma düzenlenme-
si,
8. Dereceye giren fotoğrafların ödüllendirilmesi
“Sevimli dostlarımıza yardım etmek için BİZ’de varız” sunu yarışması gibi etkinlikler 
de yapılacak, öğrencilerimizin üretici fikirleriyle projeye aktif katılım göstermeleri teş-
vik edilecektir.
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Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan ve ne zaman biteceği ile ilgili olarak hiçbir kurumun kesin tarih ve-
remediği bir salgın ile mücadele halindeyiz. Tüm dünyada ve ülkemizde temas ile bulaşan virüsü kontrol alına 
almak ve salgının etkilerini en aza indirebilmek amacıyla hayatlarımıza yeni normaller girmiştir. Yeni normalle-
rimizde esnek çalışma, insanların mümkün olduğunca aynı ortamda kalmaması, insanlar arası teması mümkün 
olduğunca en aza indirgemek yer almaktadır. Hayatımızda yer alan ve yeni normaller olarak karşıladığımız bu 
düzenden en çok etkilenen alanlardan biriside eğitimdir. Salgınla mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı-
mız tarafından okul öncesi ve ilkokul birinci kademe dışında yer alan öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmesi 
kararı alınmıştır. Yukarıda sıralanan gerekçeler uzaktan ve çevrimiçi eğitimi hiç olmadığı kadar gerekli ve önemli 
kılmıştır. Tüm öğrencilerimizin eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek eşit şartlarda eğitim alma hakkını sağlaya-
cak çalışmalar yapmak salgın döneminde Milli Eğitim Müdürlüklerinin öncelikli hedefleri haline gelmiştir.

Bu gerekçelerden hareketle Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Yozgat Valiliği’nin himayelerinde tüm kade-
melerde yer alan derslerin çevrimiçi içeriklerinin oluşturulacağı ve öğrencilerin istedikleri zaman bağlantı engeli-
ne takılmadan ders videoları izleyebileceği bir platform kurulması kararlaştırılmıştır. Proje kapsamında profesyo-
nel bir ders anlatım stüdyosu kurulup, bir branşlarda öğretmenlerimizin içerik üretmeleri planlanmıştır.

Proje kapsamında tüm ders ve kazanımlara ait videoların hazırlanması planlanmaktadır. Ders içerikleri Yozgat İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlerimiz tarafından oluşturulacaktır. Öğretmenlerimi-
zin profesyonel ders içerikleri üretebilme amacıyla da bir stüdyo kurulacaktır.

‘’Sen Anlat Öğretmenim’’ faaliyeti kapsamında;
-İlkokul; 2,3 ve 4. sınıf derslerine,
- Ortaokul; 5, 6, 7 ve 8. sınıf derslerine,
- Ortaöğretim; 9, 10, 11 ve 12. sınıf derslerine,
- Ortaöğretim; TYT ve AYT derslerine ait içerikler oluşturulacaktır.
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Eğitim Mentörluk Sistemi, eğitim ortamında bir mentör ve öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destek-
leme amaçlı bir güç birliğidir. Mentörluk öğrencinin; kendini tanımasını, kendisinde geliştirebileceği alanlarla ilgili 
hedefler belirlemesini, öğrenme becerilerini kazanmasını, amaçlamaktadır. Bu bağlamda Mentör Öğretmenlik çalış-
malarının aktif olarak yapılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Neden Mentör Öğretmenlik?

1. Mentör Öğretmenlik sürecinde öğrenci kendisini daha iyi tanır, sahip olduğu gizil güçleri keşfeder ve hataları tec-
rübe olarak kabul edip, yeterliliklerini artırır.

2. Mentör Öğretmenlik sistemi; öğrencinin okul yaşamı aile yaşamı ve sosyal yaşamının olumlu yönde etkilenmesini 
hedefleyen, başından sonuna kadar güven ve gizlilik esasına dayanan bir süreçtir.

3. Mentör Öğretmenlik sisteminin uygulandığı okullarda, ders başarısının yükseldiği, bireyin ailesiyle ve çevresiyle 
ilişkilerinin güçlendiği ve disiplin problemlerinin önemli oranda azaldığı gözlenmiştir.

4. Mentör Öğretmenlik, bireyin arzu ettiği hedef ve performansa erişmek için mentör ve öğrenci arasında çalışılan 
program dâhilinde akademik başarıda, eğitim hedeflerinin yerine getirilmesinde, öğrencinin bireysel özelliklerini ön 
plana çıkarır.

5. Mentör Öğretmenliğin; okul idaresini, öğretmenleri ve ebeveynleri kapsayan üç temel dayanağı bulunur.

6. Mentör Öğretmen, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başar-
ma isteğini artırıcı çalışmalar yapar. Öğrenci ile iletişim halinde ders başarısını takip eder.
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Yozgat il geneli tüm kademlerdeki öğrencilerin masal, 
hikâye, deneme vb. yazılı eser örneklerinden oluşan bir 
seçki derlenecektir. Bu kapsamda öğrencilerin kendi 
eserlerini üretmeye yönlendirilmeleri amaçlanmakta-
dır. Buna bağlı olarak yazılan eserlerden seçilen 66 ça-
lışmanın bulunduğu bir seçki eser derlenecektir.
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Yozgat il geneli tüm kademlerdeki öğrencilerin şiir 
örneklerinden oluşan bir seçki derlenecektir. Bu 
kapsamda öğrencilerin kendi eserlerini üretmeye 
yönlendirilmeleri amaçlanmaktadır. Buna bağlı ola-
rak yazılan eserlerden seçilen 66 çalışmanın bulun-
duğu bir seçki eser derlenecektir.
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Yozgat il geneli tüm kademlerdeki öğrencilerin resim ça-
lışma örneklerinden oluşan bir seçki derlenecektir. Bu 
kapsamda öğrencilerin kendi eserlerini üretmeye yön-
lendirilmeleri amaçlanmaktadır. Buna bağlı olarak yazı-
lan eserlerden seçilen 66 çalışmanın bulunduğu bir seçki 
eser derlenecektir.
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Yozgat il geneli tüm kademlerdeki öğrencilerin müzik 
grupları çalışma örneklerinden oluşan bir seçki der-
lenecektir. Bu kapsamda öğrencilerin kendi eserlerini 
üretmeye yönlendirilmeleri amaçlanmaktadır. Buna 
bağlı olarak yazılan eserlerden seçilen 66 çalışmanın 
bulunduğu bir seçki eser derlenecektir.
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İlde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören 
öğrencilere yönelik spor grupları oluşturulacaktır. Bu 
kapsamda öğrencilerin akıl oyunları ve spor yetenekleri 
geliştirilerek sportif faaliyetlere yönlendirilmesi amaçlan-
maktadır.
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TÜBİTAK Bilim ve Toplam Programları tarafından çağrısına çıkılan 4004-
4005-4006 ve 4007 programlarını tanıtmak ve bilgilendirme yapmak ama-
cıyla ilimizde öğretmenlerle birlikte zoom toplantısı yapılmıştır. Toplantıya 
zoom üzerinden 300 öğretmenimiz katılmıştır.
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TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarını Destekleme Programı kapsamında, projeler hakkın-
da detaylı bilgi sahibi olmak ve proje yazım süreçlerini baştan sonra öğrenerek proje 
hazırlama süreçlerini içeren ‘Proje Yazma Atölyeleri’ yapılmaktadır. Bu atölyelerinden 
2.’incisi düzenlenmiş olup, başvuru son tarihi olan 22 Ocak’a düzenlenmeye devam 
edilecektir. Söz konusu atölyeler 50’şer kişilik olup bugüne kadar 100 öğretmen ile 
atölye çalışmaları yapılmıştır.
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2204-A Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri ve 2204-B Lise Öğrencileri 
Araştırma Projeleri yarışmaları hakkında bilgi vermek ve proje hazılanır-
ken dikkat edilmesi gereken konularla ilgili TÜBİTAK Bölge Koordinatörü 
Sayın Prof.Dr. Oğuz DEMİRYÜREK, Türkiye 2.Erhan KOÇ, Türkiye ikin-
ci Apler KOÇAK’ın katılımlarıyla bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 
Toplantı zoom üzerinden yapılmış ve 300 öğretmen katılım sağlamıştır.



 Yozgat il genelinde görev yapan öğretmenlere yönelik 4 oturum şeklinde 
zoom, google met, teamlink programlarının kullanımı ve eba içerik geliştirme 
eğitimleri verilmiştir. Eğitimlere her oturumda 53 öğretmen katılmış ve top-
lamda 212 öğretmene eğitim verilmiştir. Eğitim videoları il milli eğitim mü-
dürlüğü youtube kanalından ayrıca yayınlanmıştır. 
 Ayrıca Kasım ayından bu yana yapılan 15 farklı eğitime toplamda 4943 
öğretmenimiz katılım sağlamıştır.
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Yozgat’ ta eTwinning 
 Sayın Valimiz Ziya Polat’ ın ilgisi ve desteğiyle eTwinning projesi şehrimiz-
de oldukça aktif ve verimli bir şekilde ilerlemektedir. eTwinning, iletişim kurmak, 
iş birliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan 
verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, 
Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullarda çalışan personele (öğretmenler, müdürler, 
kütüphaneciler vb ) yönelik bir platform sunmaktadır. 2005 yılında Avrupa Ko-
misyonunun öğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 2014 
yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor programı olan Erasmus+’a, 
sıkı bir şekilde entegre edilmiştir ve bakanlığımız YEĞİTEK Genel Müdürlüğünce 
uygulanmaktadır.
 eTwinning olanaklarının daha iyi anlaşılması ve buradaki fırsatlardan daha 
fazla faydalanılması amacıyla il koordinatörümüz tarafından ilimiz eğitim camiasına 
yönelik çalışmalar planlamıştır. Bu planlama öncesinde öğretmenlerimizin konuy-
la ilgili durumları ve beklentilerini belirlemek üzere bir anket çalışması yapılmıştır. 
Anket neticesine göre ilk olarak çevrimiçi eğitimler ile öğretmenlerimizin konu 
hakkında daha donanımlı olmaları sağlanmıştır. Türkiye Ulusal Destek Servisi tüm 
çalışmalarımızda yanımızda olmuş, eTwinning Türkiye Koordinatörü Sayın Mehmet 
Fatih Döğer bizzat eğitimlere katılarak motivasyon sağlamıştır.  Başta ülke koordina-
törümüz olmak üzere tüm UDS ekibine teşekkür ederiz. 
 Merhaba eTwinning, eTwinning Davranış Kuralları, Örnek eTwinning Projesi 
İnceleme ve Twinspace Kullanımı, eğitimleri tamamlanmıştır ve yüzlerce öğretme-
nimiz eğitimlere katılmıştır.
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Bu çalışmanın genel amacı, astronomi bilimine karşı farkındalık oluşturulmasıdır. Bu genel amaca bağlı olarak; 
öğrencilerin astronomi bilimine karşı farkındalıklarını oluşturmak ve astronomi bilimine karşı Yozgat halkının 
farkındalığının oluşmasını sağlamak alt amaçları belirlenmiştir. Çalışma Yozgat il merkezinde bulunan ortaokul ve 
lise öğrencilerinden salgın nedeni ile 60 kişilik bir öğrenci grubu ve bu öğrencilerin sorumlu öğretmenlerinin ka-
tılımı ile gerçekleşecektir. Çalışmada Dolunay görüntüsü projeksiyon ile ekrana yansıtılarak katılımcılara gösteri-
lecek ve Yozgat Bozok Üniversitesinden katılım sağlayan öğretim üyesinin sunumları ile devam edecektir. Dolunay 
görüntüsü ve akademisyen sunumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü YouTube kanalından canlı olarak yayınlanarak tüm 
Yozgat ve Türkiye’ye yayımlanarak yaygın etki artırılmaya çalışılacaktır.  Katılımcılara astronomi anketi ön ve son 
test olarak uygulanarak faaliyetin etkileri incelenecektir. Faaliyet sonucunda astronomi alanına karşı farkındalığın 
artacağı düşünülmektedir.
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Sorgun İlçemiz Milli Egemenlik Ortaokulu Görsel Sanat-
lar Öğretmeni  Seda Şafak ÖZBEK’in pandemi dönemin-
de kısıtlı imkanlardan dolayı derslere katılamayan başa-
rılı öğrenciler için yaptığı, “ Sanal Sergi” sonucunda elde 
edilen gelirle 10 öğrencimize tablet hediye edildi. 
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Ertuğrul Gazi İlkokulumuz tarafından gerçekleştirilen 
LÖSEMİ farkındalık oluşturma etkinliği.
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5-8. ve 9-12. Sınıf düzeylerinde Etkileşimli Kitaplarımız Müdürlüğü-
müz tarafından renkli basım yapılarak, köy okullarımızda eğitim al-
makta olan öğrencilerimize dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
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Öğrencilerimizin hazır gıda tüketimlerini kontrol altı-
na almak adına Agah Efendi İlkokulumuz tarafından 
başlatılan “ HAZIR GIDA TÜKETMİYORUZ, KURA-
BİYEMİZİ KENDİMİZ YAPIYORUZ” etkinliği.
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Akşemsettin İlkokulumuz tarafından Uzaktan eğitim 
sürecinde vakitlerinin çoğunu evde geçirmek duru-
munda kalan öğrencilerimizin moral ve motivasyonu-
nu yükseltmek adına “Uzaktan da Olsa Kahvaltı” etkin-
liği gerçekleştirilmiştir.



YOZGAT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - TECRÜBE AKADEMİSİ
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ÖZEL ANNELERE ÖZEL HEDİYELER

Özel Öğretime İhtiyaç Duyan Öğrencilerimizin 
Annelerine Özel..
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Yaban Hayvanları İçin Yem ve Ekmek 


