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KURUM YÖNETİCİSİ SUNUŞ

        Yarının güçlü Türkiyesi, bugünün nitelikli eğitimiyle gerçekleşecektir. Bilişim çağınının gerisinde kalmamak için sürekli 
çalışmaktayız. Bu amaçla Bakanlığımızın mevzuatı gereğince Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan AR-GE Birimimiz, 2023 
Eğitim Vizyonu amaçları doğrultusunda en büyük zenginliğimiz olan çocuklarımızın geleceğini aydınlık kılmak için yenilikçi projeler 
geliştirmekte ve uygulamaktadır.AR-GE çalışmalarımız, bilimsel zeminde çok yönlü alan araştırmaları yapılarak yürütülmekte ve bu 
çalışmaların sonuçlarına göre Müdürlüğümüzün yol haritası belirlenmektedir. Çocuklarımızın bilimsel düşünüşünü sağlayacak ve 
yeteneklerini  ortaya çıkartacak eğitim ortamları hazırlamaktayız. Dinamizmimizi ve motivasyonumuzu artırarak, misyonumuzu ve 
vizyonumuzu her daim yenileyerek, eğitimin ihtiyaçlarına ve problemlerine kalıcı çözümler üretmekteyiz. Tokat İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü, Türk Millî Eğitiminin yakın ve uzak hedeflerini gözeterek, insanî, ahlakî, millî ve manevî yönleri güçlü; bilime sevdalı, ül-
kesine bağlı nesiller yetiştirmek için nitelikli ve örnek çalışmalar sürdürmenin gayreti içindedir. Hedeflerimize ulaşabilmek için eğitim 
camiamızın tüm fertlerini paydaş kabul ederek tüm kurum ve kuruluşlarla güç birliği ve iş birliği içindeyiz. Eğitimin çok yönlü 
bir güç olduğunun farkındayız. “Kaybedilecek birey yoktur” anlayışı şiarımızdır. “Gidemediğin yer senin değildir.” sözünün işaret 
ettiği hakikati rehber edinerek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için merkezden başlamak üzere tüm köy okullarımızı ziyaret ediyor, 
ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, problemlerini çözmeye çalışıyoruz.   Örgün ve yaygın eğitimin tüm imkânlarını seferber ederek, 
ulaşamadığımız çocuğumuz, ailemiz ve okulumuzun  kalmamasını hedeflemekteyiz. Öğretmenimizin itibarını koruyan ve artıran, 
öğrencilerimizi saygılı, başarılı ve mutlu kılan, milletimizin birliğini ve ülkemizin bütünlüğünü sağlamlaştıran eğitim anlayışını 
benimsemekteyiz. Bu anlayış içinde gerçekleştirdiğimiz projelerimizin başarılı olması ve örnek gösterilmesi çalışma azmimizi 
artırmaktadır. Öğretmenlerimizin meslekî yönden kendilerini yenilemeleri ve alanlarında başarılı çalışmalar yapabilmeleri için de 
projeler yürütmekteyiz. Diğer taraftan çocuklarımızın  kendilerini gerçekleştirmelerine fırsat tanıyan uygulamaları sürekli 
desteklemekteyiz.Bilinmelidir ki geleceği imar edecek de imha edecek de elimizdeki genç nesildir. Bu bilinçle ve 2023 Eğitim 
Vizyon Belgesi’nin çizdiği yolda tüm eğitim çalışanlarımız ve ARGE ekibimizce geleceğin güçlü Türkiye’si için çalışmaya devam ede-
ceğiz. Bu yolda bizleri daima destekleyen Valimiz Sayın Dr. Ozan BALCI başta olmak üzere, yönetici ve öğretmenlerimize, okul aile 
birliklerimize, iş birliği içinde olduğumuz tüm kurum ve STK’larımıza, gece gündüz birlikte çalıştığımız AR-GE ekibimize teşekkür ediyorum.

Murat KÜÇÜKALİ
İl Milli Eğitim Müdürü
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YÖNETİCİ SUNUŞ

 Tokat AR-GE ekibi, hem bireysel hem de takım olarak planlı ve özverili  çalışmayı prensip 
edinmiştir.“Biz” duygusuyla hareket eden ekibimiz; yenilikçiliğe, araştırmaya ve geliştirmeye 
yönelik çalışmalarını yaparken sürekli iş birliği içindedir. Bu ise bizleri  başarıya ve mutluluğa 
taşımaktadır.AR-GE ekimiz bugüne değin yüz akı olacak işlere imza atmıştır. Başarılı olmak 
yetmez, başarının sürekliliği esastır. ARGE ekibimizin strateji geliştirmede, hem  yerel hem ulusal hem de 
uluslararası ölçekte projeler üretmedeki payı son derece büyük ve önemlidir. AR-GE çalışmalarını 
e-bültenimiz aracılığıyla sizlerle paylaşmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederken, bültenimizin  AR-GE  
faaliyetlerini  daha geniş  kitlelere ulaştıracağına  inanıyor, emeği geçen yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

             Mesut PELİT
Strateji Geliştirme Birimi Şube Müdürü
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GİRİŞ

AR-GE birimi; Strateji Geliştirme Şubesi’nden 
sorumlu İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ve Şube 
Müdürü’ne bağlı olarak kurulan Araştırma, Strate-

jik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi (ASKE) ve Projeler 
Ekibi (PEK) olmak üzere iki ekipten oluşur. 

AR-GE birimlerimizde görevlendirilen öğretmenlerimiz; ekip 
çalışmasına yatkın, branşlarında tecrübeli ve sürece hâkim, proje 
mantığını kavramış, gerekli eğitim ve donanıma sahip kişilerdir.

Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme 
Ekibi’nin görevleri şunlardır:
• İl Millî Eğitim Müdürlüğünün stratejik planının hazırlanması 
ve uygulanması sürecini koordine etmek.
• İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ve okul/kurumların stratejik 
planlarının hazırlanmasına rehberlik etmek.
• İl Millî Eğitim Müdürlüğünün performans programını (eylem 
planı, yıllık plan) ve faaliyet raporunu hazırlamak.
• Kurumun stratejik planı doğrultusunda kurumsal hedeflerinin 
gerçekleştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak ve projeler 
geliştirmek.
• Bakanlık stratejik planı ve performans programının 
izlenmesini sağlayacak temel göstergeleri ve hedeflerini il 
düzeyinde izleyerek raporlamak.
• İl Millî Eğitim Müdürlüğünün iş süreçlerinin çıkarılması ve 
iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
• MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama ve Ödül 
Yönergeleri gereğince toplam kalite yönetimi çalışmalarının 
eğitim kurumları tarafından yürütülmesi sırasında onlara 
rehberlik yapmak.
• İlin eğitim araştırmaları ihtiyaç analizini yapmak, bu 
doğrultuda öncelikli konularda araştırma yapmak, üniversiteler 
ile iş birliği yapılmasını sağlamak ve sonuçlarını ilgili 
mercilere sunmak.
• Eğitim ve öğretimle ilgili ilin ihtiyaç duyduğu alanlarda 
konferans, seminer, sempozyum ve panel gibi toplantılar 
düzenlemek, toplantı sonuçlarına ait raporları ve tebliğleri İl 
Millî Eğitim Müdürlüğü web sitesinde yayınlamak.
• İlde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik projeler 
hazırlamak, yürütmek, sonuçlarını raporlamak ve 

kamuoyuyla paylaşmak.
• Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim 
alanındaki gelişmeleri takip etmek, bu kapsamda yurtiçi ve yurt 
dışında eğitim alanında araştırma geliştirme faaliyetleri yapan 
üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
• Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda yapılacak olan araştırma 
uygulama izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yürüten komisyona 
katılmak ve işlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini 
sağlamak.

Proje Ekibinin Görevleri Şunlardır:
• AB hibe ve fonlarını takip etmek, hibe ve fonlar hakkında 
bilgilendirme yapmak, proje hazırlamak ve sonuçlarını 
raporlaştırmak,
• Hibe almaya hak kazanan projelerin yürütülmesi, izleme ve 
değerlendirilmesini yapmak, 
• AB eğitim ve gençlik projelerini (Comenius LDV, Grundtvig, 
Gençlik) takip etmek, projeler hakkında bilgilendirme yapmak, 
proje hazırlamak ve sonuçlarını raporlaştırmak,
• Diğer hibe ve fonların takibini sağlamak,
• AB hibeleri ve eğitim ve gençlik projeleri ile ilgili seminer ve 
toplantı yapmak,
• AB sürecinde yapılacak uyum çalışmalarına il düzeyinde 
destek vermek, iş ve işlerini yürütmek.

ASKE’nin görev ve çalışma alanları:
• Stratejik planlama, performans programı ve faaliyet planları 
yapmak,
• Toplam kalite yönetimi çalışmalarını yürütmek,
• Araştırma, geliştirme, analiz yapma, değerlendirme 
çalışmalarını yapmak,
• Araştırma uygulama izinleri ile ilgili iş ve işlemleri takip 
etmek,
• Kurumsal kapasiteyi artırıcı yerel projeler hazırlamak ve 
uygulamak,
• İl genelinde hazırlanan projelerin değerlendirilmesi ve 
onaylanmasını sağlamak,
• Ulusal düzeyde hazırlanan projeleri takip etmek ve 
uygulamak (TÜBİTAK vb.),
• Stratejik planlama, TKY ve projelerle ilgili seminer ve 
toplantılar düzenlemek görevleri arasındadır.
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 2019- 2023 Stratejik Planımız; geçmişte ulaşılan göstergeler mevcut durum ile gözden geçirilerek geleceğe dönük planımız 
oluşturulmuştur.  21. yüzyıl bilgi toplumunda yönetim alanında yaşanan değişimler, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde kullanıldığı, hesap verebilir ve saydam bir yönetim anlayışını gündeme getirmiştir. 

Stratejik planlama, stratejik yönetimi hedeflemektedir. Stratejik planlama sayesinde yönetimin edineceği “stratejik düşünme ve 
davranma” özelliği, kamu yönetimine etkinlik kazandıracaktır. Girdiler ve çıktılar yerine, sonuçlara ve performansa odaklanma, 
hesap verme sorumluluğu ve katılımcılık anlayışı ile ihtiyaçları doğuran sorunlara cevap veren bir araç olarak stratejik planlama, 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri için zorunlu hale getirilmiştir. Müdürlüğümüz Stratejik 
Planı hazırlanırken, planlama sürecinin her aşamasında merkez ve ilçe teşkilatı çalışanlarının katılımı sağlanmaya çalışılmış, bunun 
yanı sıra paydaşların görüş ve önerilerine de başvurulmuştur. Stratejik Planımızı, vizyonumuza giden bir yol haritası niteliğinde 

kurgulayarak, bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yolu tarif ettik. İyi bir yol haritası olmayan 
bireyler, kurumlar ve toplumlar, geleceğin dünyasında yollarını bulamayacaklardır.Planlamada, farklı görevlere ve donanımlara 
sahip birçok kişiyi bir araya getirerek, kurum genelinde sahiplenmenin yaygınlaşması ve “BİZ” kavramının somut yansıması için 
geniş kapsamlı paydaş katılımı, uygulanabilirlik ve bilimsellik ön planda tutulmuştur. Niceliği, nitelikle yaratmak gerektiğine inan 

bizler; her araç gibi planın da uygulama ile değer kazanacağına inanıyoruz. Stratejik Planımız ile Tokat’ın eğitim geleceğini 
birleştirici bir vizyon etrafında, mevcut durumu belirleyerek şekillendirmeye çalıştık.

2019-2023 STRATEJİK PLANIMIZ YAYINDA
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ETÜT TOKAT PROJESİ

Etüt Tokat Projenin Hedefi

 ETÜT TOKAT, akademik başarıyı artırmayı 
öncelik sayan, öğrenci merkezli başarıya odaklanan, 
sosyal, sportif, kültürel etkinliklerle desteklenen, 
belirli etüt merkezlerinde toplanan, yoğun-
laştırılmış bir programın disiplinle uygulandığı, 
Türkiye’ de bir ilk olan verimli ve bütüncül bir başarıya 
yolculuk projesidir. Her ne kadar yerel bir proje olarak 
başlasa da Türkiye’ye örnek olacak yeni bir 
model hâlini almıştır. Tokat il merkezinde ve 11 
ilçemizde toplam 137 etüt merkezi belirlendi. 34627 
öğrenci, hazır bulunuşluk sınavıyla oluşturulan 
seviye sınıflarında kurslara başladı. 1440 öğretmenin 
görev aldığı  kurslarımız;  kaynak  kitaplar,  soru    çözüm
saatleri ve deneme sınavlarıyla desteklenmektedir.

 İlimizin Türkiye sıralamasında 50’lerde olan 
merkezi sınavlardaki akademik başarı sıralamasını, 
3 yılda ilk 20’ye, 5 yılda ise ilk 5’e çıkarmak, 
çocukların akademik başarılarını artırmak, aynı 
zamanda yaz tatillerini  de keyifle geçirmelerini 
sağlamak, öğrencilerimizi ve velilerimizi sadece 
okullarımızda alınan eğitimle merkezi sınavlarda 
başarılı olunabileceğine inandırmak, kursları daha 
denetlenebilir hâle getirmek, öğrencilerin sanata, spora, 
kültüre daha çok zaman ayırmalarına imkan sağlamak.

İLÇELER

ORTAOKUL 
ETÜT 

MERKEZİ 
SAYISI

ORTAOKUL 
ÖĞRETMEN 

SAYISI

ORTAOKUL 
ÖĞRENCİ 

SAYISI

LİSE ETÜT 
MERKEZİ 

SAYISI

LİSE 
ÖĞRETMEN 

SAYISI

LİSE 
ÖĞRENCİ 

SAYISI

SOS.ETK 
KURS 

MERKZİ 
SAYISI

SOS. ETK. 
KAT. ÖĞR. 

SAY.

MERKEZ 12 214 3570 11 220 5482 28 3127

ARTAOVA 1 15 96 2 16 532 1 215
BAŞÇİFTLİK 2 8 23 1 4 12 1 20

NİKSAR 8 73 1230 5 62 1350 3 728
REŞADİYE 5 57 420 3 39 614 4 345

ERBAA 29 174 2550 10 79 2600 3 1727

PAZAR 5 48 422 2 12 275 4 210
TURHAL 12 117 1613 6 90 1812 15 1280

ZİLE 4 44 620 4 56 1130 19 815
ALMUS 1 10 215 2 15 538 4 220

SULUSARAY 5 36 176 1 10 173 1 87
YEŞİLYURT 4 28 188 2 13 95 2 117
TOPLAM 88 824 11123 49 616 14613 85 8891

ÖĞRENCİ 
GENEL TOPLAM

34627
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ETÜT TOKAT PROJESİ

Amacımız

 Öğrencilerimizin akademik başarısını yükseltmek için il merkezinde ve ilçe merkezlerinde farklı okullarda ortaokul 7. ve 8. 
sınıflar için ayrı; lise 9,10,11 ve 12. sınıflar için ayrı ayrı oluşturulan etüt merkezlerinde farklı okullardan gelen öğrenciler yine farklı 
öğretmenlerden LGS ve YKS hazırlıklarını yapıyor. Türkiye’de ilk olan bu projeyle akademik kurslar, sosyal ve kültürel etkinliklerle 

destekleniyor. Öğrencilerimizin farklı arkadaşlarla farklı eğitim öğretim ortamında ve kendi öğretmenlerinin dışındaki 
öğretmenlerden kurs alması sınavlara hazırlık motivasyonlarını oldukça artırıyor.
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KİTAP TOKAT PROJESİ

Kitap Tokat

 Okuma ortamlarını kitap çeşitliliği ve sayısı olarak nitelikli hâle 
getirmek, anaokullarımız başta olmak üzere okullarımıza kütüphane 
kazandırmak, öğrencilerimizin nitelikli kitaba erişimini sağlayarak, onların okuma 
edinimine destek olmak ve böylece ilk çocukluk evresinden itibaren kitaba ilgi duymasını 
sağlayarak okuma sevgisi kazanması için “Kitap Tokat” projesi hayata geçirilmiştir. 
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KİTAP TOKAT PROJESİ

Kitap Tokat
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Köy Çocuklarına Kitap Taşıyoruz

 Kütüphane imkânlarına ulaşamayan öğrencilerimizin kitaba erişimini sağlamak için ayda iki defa köy okulumuza kitaplar 
götürülmektedir.

KÖY ÇOCUKLARINA KİTAP
TAŞIYORUZ PROJESİ
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Okullarımızı TÜBİTAK Kitapları ile Zenginleştiriyoruz

İl geneli bütün okullarımıza TÜBİTAK kitap setleri kazandırıldı.

TÜBİTAK KİTAPLARI
PROJESİ
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SPOR TOKAT PROJESİ

Spor Tokat

 İlimiz merkez, ilçe, belde ve köylerimizdeki eğitim-öğretim gören çocuklarımızın ve gençlerimizin 
zihinsel, ruhsal, bedensel ve sosyal gelişimlerini sağlayacak şekilde en az bir spor branşı ile tanışmaları amaçlanmaktadır.
Projenin hedefi İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim gören 5 ve 18 yaş arası çocuklarımız ile Gençlik ve 
Spor Bakanlığımıza bağlı Yurt Hizmetleri Müdürlüğünün yurtlarında barınan gençlerimizin ilimizdeki tüm spor tesislerini 
verimli ve etkili bir şekilde kullanmalarına imkân sağlayarak, gerekli spor malzemesi desteğiyle beden eğitimi öğretmenleri, branş 
antrenörleri ve usta öğreticiler nezaretinde spor yapmaları, bu sayede farkındalık ve spor kültürü oluşturulması hedeflenmektedir.
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SPOR TOKAT PROJESİ

Projenin Gerekçesi

 Toplumsal bakış açısına göre sportif faaliyetler, boş zaman etkinliği olarak görülmektedir. Yapılan 
bilimsel çalışmalar, bu faaliyetlerin bireye ve topluma sağladığı katkılar ile boş zamanlarını verimli geçirme etkinliği 
olmaktan çıkarıp bireylerin bilişsel ve kültürel gelişimlerine olumlu yönde katkı sağladığını gözler önüne sermiştir. Sportif 
faaliyetler, kültürel ve sosyal boyutu ile de birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Projenin Hedefi

1. Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızda her kademede eğitim-öğretime devam eden öğrencilerimizi kendi yetenekleri  
    doğrultusunda bir spor branşı ile tanıştırmak.
2. Okullarımızda spor kültürü oluşturarak bu kültürü tabana yaymak.
3. Sporla beraber çocuklarımızın zihnen, bedenen ve ruhen sağlıklı yetişmelerine katkı sağlamak.
4. Spor Tokat kapsamında obezite ile mücadele ederek, hareketlilik oluşturarak çocuklarımızın sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak.
5. Çocuklarımızın zamanlarını spor etkinlikleri ile nitelikli geçirmelerini sağlayarak her türlü bağımlılıkla (uyuşturucu, sigara, 
    alkol, teknoloji bağımlılığı) mücadeleye katkıda bulunmak.
6. Çağımızın teknoloji çağı olması münasebetiyle anne ve babalarımızın iş yoğunluklarından dolayı psikolojik olarak yalnız kalan  
    çocuklarımızın, Spor Tokat ile sosyalleşmelerini, özgüvenlerinin gelişmesini sağlamak ve duygusal yalnızlıktan kurtulmalarına   
    katkıda bulunmak.
7. Spor Tokat Projesi ile eğiticilerimiz vasıtasıyla yetenekli oldukları tespit edilen çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda spor 
    kulüplerine yönlendirilerek, profesyonelleşmeleri sağlanıp onları ülke sporuna kazandırmak.
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EĞİTİMDE SAĞLIK HAREKETİ

İlimizde eğitim öğretim gören tüm öğrencilerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, sağlıklı yaşam konusunda 
farkındalık çalışmaları düzenlemek.

Parlayan Dişler

 Projenin amacı, ilimiz merkezinde eğitim-öğretime 
devam eden tüm öğrencilerimizin diş taramalarının yapılarak 
saptanan problemlerin çözümüne yönelik tedavilerinin belir-
lenmesi ve tamamlanması ile sağlık açısından dişlerin önemi 
ve korunması açısından gerekli farkındalık çalışmalarının 
yapılması amaçlanmıştır. Proje kapsamında  okullarımızdan 
velilerimize yönelik bir duyuru ile uygulamadan bahsedil-
miş olup bu kapsamda öğrencisi ile birlikte Ağız Diş Sağlığı 
Merkezine gelmeyi taahhüt eden velilerin belirlenmesi sağlan-

mıştır. İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde 
ağız diş sağlığında görevli diş hekimlerinden bir kısmı bu uygu-
lama için gelen öğrencilerin diş tanı ve tedavilerini yapmak üzere 
görevlendirilmişlerdir. Öğrencilerimizin bilgileri randevu günün-
den en az 3 gün önce okullarımız tarafından diş hastanemize 
bildirilmiş ve gerekli randevuları merkez tarafından alınmıştır. 
Randevusu alınan öğrencilerimizin velilerine randevu günü ve 
saatini içeren kısa mesajlar gönderilmiştir. Öğrencilerimiz Ağız 
Diş Sağlığı Merkezine geldikten sonra tedavilerine başlanmış 
ve tek seferde bitirilememiş durumlar için ileri tarihlere randevu 
verilmek sureti ile tedavileri tamamlanmıştır. Daha önce genellikle 
tarama ve fissür vernik uygulaması ile yapılan işlemlerin bir adım 
öteye taşınarak direkt tedaviye yönelik bir uygulama başlatılmıştır.
Sonuçlar:
1. Diş tedavisini kabul eden öğrenci velileri belirlendi. 2018-2019 
eğitim öğretim yılının 1. Döneminde 999, 2. Döneminde 4879 olmak 
üzere tedaviye alınacak öğrenci sayısı 74 okuldan toplam 5878 olarak 
belirlendi. 
2. Tedavi Programı 05.02.2019 günü 2. Dönem için başladı.
3. Köy okulu müdürleri ile 31.01.2019 Perşembe günü toplantı yapıldı. 
Yapılan toplantıda öğrencilerin belirtilen sayılarda ve yüksek oranda 
tedaviye katılmaları için gerekli planlama yapıldı. Köylerden gelecek 
öğrencilerin taşıma sorunları üzerine gerekli görüşmeler ve tedbirler 
alındı.
4. 22 Mart tarihine kadar 2. Dönem 4879, toplamda 5878 öğrenci diş 
tedavisi için Ağız Diş Sağlığına yönlendirildi. 
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EĞİTİMDE SAĞLIK HAREKETİ

İlimizde eğitim öğretim gören tüm öğrencilerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, sağlıklı yaşam konusunda 
farkındalık çalışmaları düzenlemek.

Göz Kulak ve Ortepedik Taramalar

 Öğrencilerimizin tüm yönleri ile sağlıklı bireyler olarak eğitim-öğretim hayatlarına devam etmelerini sağlamak 
sureti ile daha etkili bir eğitim süreci geçirmelerini sağlamak. Proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol 
neticesinde Toplum Sağlığı Merkezine bağlı hekim ve sağlık personellerinden oluşan ekipler tarafından daha önce belirlenmiş 
takvim doğrultusunda okullara gidilerek öğrencilerin görme, işitme ve ortopedik durumu hakkında bir takım testler yapılmaktadır. 
Sorun tespit edilen öğrencilerin ilgili branş hekimlerine yönlendirilmesi şeklinde devam etmektedir. Planlamalar 2018-2019 eğitim 
öğretim yılı sonuna kadar Tokat Merkez ve Merkez’e bağlı okullarımızda 27.749 öğrencinin tüm taramalarının yapılması şeklindedir.
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EĞİTİMDE SAĞLIK HAREKETİ

No-Bezite

 Projenin amacı, ülkemizde obezitenin küçük yaşlardan itibaren başlaması sebebi ile hem velilerin hem de öğrencilerin 
obezite hakkında bilgilendirilmesi ile konu ile ilgili farkındalık oluşturması yanı sıra sorun tespit edilen öğrenciler üzerinde çeşitli 
çalışmaların yapılması. Eğitimin etkili, verimli ve nitelikli yürütülebilmesinin bir şartının da öğrencilerin tüm yönleri ile sağlıklı 
bireyler olması bilinci ile harekete geçirilmiş bir uygulamadır. Bilindiği üzere eğitim, öğrenciye yalnızca salt bilgiyi yükleme 
süreci değil, öğrencilerimizin duygusal, ruhsal ve fizyolojik açılardan da tam olarak gelişimini sağlamaktır. Çalışma öncelikle; 
okullarımızdan, Bakanlığımızın e-okul sisteminde oluşturduğu fiziksel uygunluk karneleri ile tespit edilen şişman öğrencilerin tespi-
ti ile başlatılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde görevlendirilen diyetisyen ile bu öğrencilerin boy, 
kilo, yaş ve cinsiyet durumları tekrar değerlendirilmiş olup çalışmada yer alacak öğrenciler son durumu ile tespit edilmiştir.
Okullarımız obez öğrencilerimizin aileleri ile temasa geçip, durumu ve uygulamaları paylaşmış, çocuklarının öncelikle aile hekim-
lerinden bir takım testleri yaptırdıktan sonra bir randevu sistemi ile diyetisyene yönlendirme işlemi başlatılmıştır. Diyetisyen tarafından 
ilk değerlendirmesi yapılan öğrencilerimiz için gerek duyulmuş ise tıbbi diyet programları hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. 
Tıbbi diyet programları yanı sıra farklı hekim ve yöntemlere ihtiyaç duyulmuş öğrenciler ilgili polikliniklere yönlendirilmiştir. Ayrıca 
okullarımızda beden eğitimi ve spor alanında açılmış olan DYK ve egzersiz kurslarında bu öğrencilerin herhangi bir branş çalışması 
dışında sağlıklı yaşam temalı ve içerikli etkinliklere katılması yönünde gerekli duyuru ve istek okullarımıza iletilmiştir. Belirlenmiş bir 
takvim doğrultusunda görevli diyetisyen tarafından okullarımıza gidilerek konu ile ilgili seminer ve farkındalık çalışmaları yapılmıştır.

Sonuçlar
Okullarımızdan e-okul sisteminde kayıtlı fiziksel uygunluk karnelerinden de faydalanılarak obez öğrencilerin bilgisi alındı. Merkez ve Merkez’e 
bağlı köy ve kasabalarda eğitim öğretime devam eden 1501 öğrenci belirlendi.
İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol gereği bir diyetisyen görevlendirildi. Diyetisyen belirlenen takvim doğrultusunda 2. Dönem toplam 32 
okulda seminerlere başladı.
Belirlenen takvim doğrultusunda toplam 8053 öğrenciye seminer verildi.
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Çölyakla Yaşam

 Çölyak hastalığı ile ilgi toplumsal farkındalığı artırmak, çölyak hastası öğrencilerimize ve ailelerine çok yönlü destekler 
sağlayarak öğrencilerimizin okul içinde ve dışında sosyal ortamlara katılımını ve akademik/sosyal gelişimini desteklemektir.
Çölyak hastalığının, sadece beslenme ile ilgili bir sorun olmayıp, çocuğun okul içinde ve dışında sosyal ortamlara katılımını ve sosyal 
gelişimini etkileyen bir durum olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencinin okulda diyete uygun yiyecek bulmada, düzenlenen sosyal etkin-
liklere katılmada problem yaşayabilmekle birlikte hastalığını arkadaşlarıyla paylaşmaktan çekindiği durumlar söz konusu olmaktadır.
Bu kapsamda okul kantinlerimizde öğrencilerimizin glutensiz gıdalara ücretsiz erişimi sağlanacaktır. Yine sosyal sorumluluk kapsamın-
da meslek liselerimizde okuyan öğrencilerimiz çölyak hastası öğrencilerimize yiyebilecekleri glutensiz gıdaları üretip okullarına ve 
evlerine ücretsiz ulaştırılması sağlanacaktır.

Sonuçlar
24 çölyak hastası öğrencimize rehberlik çalışması yürütülmüştür. Okul kantinlerimizde öğrencilerimizin glutensiz gıda-
lara ücretsiz erişimi sağlanmıştır. Vakıflar ile 4567 TL yardım ihtiyacı olan 11 çölyak hastası öğrencimize ulaştırılmıştır.

EĞİTİMDE SAĞLIK HAREKETİ



TOKAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

19

3 Beyazın Kullanımı

 İnsan hayatındaki önemli sağlık sorunlarının temelini oluşturan yan-
lış ve dengesiz beslenme alışkanlıkları küçük yaşlarda başlamaktadır. Bu bilinç 
ile un, tuz ve şekerin fazla kullanılması ile oluşacak temel sağlık problemlerinin 
önleyici sağlık hizmetleri mantığı ile en baştan müdahale edilmesi gerektiği fikri ile 
yola çıkılmış ve bu konuda öğrencilerimize bilinçlendirme çalışmaları başlatılmıştır.

EĞİTİMDE SAĞLIK HAREKETİ
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SIFIR ATIK PROJESİ

Sıfır Atık

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin 
kurulması, atıkların geri dönüştürülmesi amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan 

Hanımefendi’nin himâyelerinde Sıfır Atık Projesi hayata geçirilmiştir. 

Okullarımıza atık toplama kumbaraları konulmuştur. 
“ Geleceğini Çöpe Atma, Potaya At”

Öğrencilerimize ve vatandaşlara
bez torba dağıtımı yapıldı.
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SIFIR ATIK PROJESİ

Sıfır Atık

 Okullarımıza atık toplama kumbaraları konulmuştur. “Geleceğini Çöpe Atma, Potaya At” Öğrencilere Sıfır 
Atık Projesi kapsamında eğitimler verildi. Öğrencilere ve vatandaşlara bez torbalar dağıtıldı. Okullarımızda sıfır atık 
kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak için öğrencilerle birlikte çevre temizlikleri yapıldı. Zirai ilaçlama sonucunda oluşan  
zirai ilaç ambalajlarının geri dönüşümünün sağlanması için köylerimizde özel projeler yürütüldü. İl genelindeki tüm 
okullarımızda yapılan çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve toplanan atık miktarlarını tespit etmek için https://tokat.meb.
gov.tr/sifiratik/ web sayfası oluşturuldu. Kullandığımız web sayfası, işlerliği bakımından Bakanlığımızca incelemiş olup 81 
ilde yaygınlaştırılması için çalışmalar başlatılmıştır. Okullarımızda ‘’Hacivat-Karagöz Sıfır Atık’’ temalı gösteriler düzenlendi.

Güryıldız beldesinde evsel atıklar toplandı ve atık toplama 
çalışmasına katılan evlere SIFIR ATIK etiketi yapıştırıldı.

Okullarımızda toplanan mavi kapaklar Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Sıfır Atık Projesi ile ilgili okullarımızda 
Hacivat-Karagöz gösterileri yapıldı.Güryıldız beldesinde bez torba dağıtımı yapıldı.
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SPORLA ZİNDE ZİHİN PROJESİ

Sporla Zinde Zihin

 Spor, hayatımızın her köşesinde olması gereken önemli bir unsurdur. Proje;  öğrencilerimizin egzersiz yolu ile kalp ve dolaşım 
sistemini aktive etmek, metabolizmalarını hızlandırmak ve güçlendirmek, güne daha mutlu ve  zinde başlamalarına yardımcı olmak, 
günün zorluklarına karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlamak amacı ile hayata geçirilmiştir. Projemiz ile ; yukarıdaki sayılan faktörlere 
sabah sporu ile katkı sağlamayabilmek ve sabah sporunun vazgeçilmez bir alışkanlık olarak hayatlarında yer alabilmesini sağlamak 
amaçlanmaktadır.Proje kapsamında; beden eğitimi öğretmenleri tarafından hazırlanan bir seri kültür fizik hareketleri, ilimizdeki 

anaokullarımızda, ilkokullarımızda ve ortaokullarımızda eğitim ve öğretim gören 75000 öğrencimiz tarafından, 
ders öncesi 15 dakika olarak yapılmaktadır.
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GİRİŞİMCİ ZİHİNLER PROJESİ

Girişimci Zihinler

 Müdürlüğümüz tarafından Tokat ili genelinde eğitim öğretim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Girişimci 
Zihinler Projesi hayata geçirilmiştir.  Girişimcilik Eğitimi Projesi ile öğrencilerimizin etrafında gelişen olayları ve olanakları doğru 
gözlemleyerek, değerlendirme ve bunun sonucunda değer yaratma davranışlarını göstermelerini sağlamak için girişimcilik eğitim-
lerinden ve farklı etkinliklerden yararlanmaları; ilkokuldan başlayarak, ortaöğretime kadar günümüz dünyasına uyum sağlayacak 

bilgi, beceri ve değerleri kazanmaları, etkili vatandaşlar olarak yetişmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 
okullarımızda; KOSGEB online girişimcilik eğitimleri, kariyer etkinlikleri, sektör ziyaretleri, finansal okuryazarlık 

etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.
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HAYAL KURUYORUM PROJESİ

Hayal Kuruyorum

Müdürlüğümüz tarafından Tokat ili 
genelinde eğitim-öğretim gören ilkokul, 

ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Hayal 
Kuruyorum Projesi hayata geçirilmiştir.  Proje 

yoluyla öğrencilerimizin dış dünyayı 
algılamalarını, onu zenginlikleriyle 

kavramalarını, merak duygularını açığa 
çıkarmalarını, derslerde çekinmeden soru 

sorabilmelerini, meraklarını müfredat 
konularına yönlendirebilmelerini ve hayal 

dünyalarını geliştirerek hayallerini insanlığa 
faydalı olabilecek fikirlere dönüştürebilmelerini 
sağlamak amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 
okullarımızda; öğretmen eğitimleri, “Geleceğe 
Dair Hayaller” konulu resim ve nesir yarışması, 
kitap okuma etkinlikleri, okul bazlı etkinlikler 

gerçekleştirilmektedir.
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MÜZİK TOKAT PROJESİ

Müzik Tokat

 Proje ile kültürümüzün en güzel motiflerinden birisi olan müziğin;  ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademesinde eğitim 
öğretim faaliyetlerinden yararlanan öğrencilerimize tanıtılması ve sevdirilmesi öngörülmektedir. Öğrencilerimizin; müzik ve 
sanatla ilgilenmesini teşvik etmek; dostluk, arkadaşlık, sorumluluk,  kendini tanıma, kendine güven ve estetik değer gibi duygu-
ları kazanmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Proje kapsamında okullarımızda aşağıdaki başlıklarda çalışmalar yürütüle-
cektir: Plan dahilinde okullarda türkülerin ve Türk Halk Müziğinin unsurlarının tanıtımı çalışmalarının yapılması, il geneli her 

okulda  Türk Halk Müziği koroları kurulması, TRT sanatçılarıyla konser ve eğitim çalışmaları planlaması, her okulda çalgı 
(enstrüman) kursları açılması, il geneli okullarımızda Türk Halk Müziği solo, koro  yarışmalarının yapılması, okullarda Anadolu  
ozanlarının tanıtılması,  her okulda “Anadolu Ozanları Köşesi” oluşturulması, her okulda Anadolu ozanları konusunda  panel 
ve söyleşi düzenlenmesi, yaşayan ozanların öğrencilerle ve halkla buluşturulması. Anadolu ozanları konseri yapılması, okullar-
da periyodik sanat etkinlikleri(konser ,resim sergisi, şiir dinletileri), yerel ve ulusal basında (yazılı ve görsel medyada)ozanlık 
geleneğinin tanıtılması, ozanlarımızın mezarlarına ziyaret yapılması, yapılan çalışmaların kitaplaştırılması, okullarımızda tam 

teşekküllü  müzik sınıfları oluşturulması, müzik kursları açılarak öğretmenlerimizden korolar oluşturulması.
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ANADOLU OZANLARI PROJESİ

Anadolu Ozanları

 Türkistan’dan Anadolu’ya ve Balkanlara dek uzanan 
ozanlık geleneğimizin gündemimize alınarak gelecek nesillere 
aktarılması. Ozanlarımızın millî ve manevî dünyamıza tesirleri 
ve coğrafyamızın Türkleşmesi ve  İslamlaşmasındaki etkilerinin 
anlatılarak genç nesillerimizce benimsetilmesi, yaşatılması 
ve yaygınlaştırılması. Türk kültürünün köklerini ve ortak 
temel değerlerini ozanlık geleneğimizde gördüğümüzden dolayı 
millî birliğimize ve ortak yaşam kültürümüze olan katkısını 
canlandırmak. Millî müziğimizin ve âşık edebiyatımızın  
kaynaştığı ve Türk’ün kendine özgü ezgisinin yaşadığı 
şiirlerin, divanların unutulmaması, bestelenerek canlandırılması ve 
repertuarımıza alınması, yaygınlaştırılması. Ozanlık geleneği-

nin tasavvuf içerisindeki yerini ve önemini canlandırmak.

Proje kapsamında okullarımızda aşağıdaki başlıklarda 
çalışmalar yürütülecektir: Okullarda Anadolu ozanlarının 
tanıtılması, her okulda “Anadolu Ozanları Köşesi” oluşturulması, 
her okulda Anadolu ozanları konusu panel ve söyleşi düzenlen-
mesi, yaşayan ozanların öğrencilerle ve halkla buluşturulması, 
“Anadolu Ozanları Konseri” yapılması, okullarda periyodik 
sanat etkinlikleri (konser,resim sergisi, şiir dinletileri), yerel ve 
ulusal basında (yazılı ve görsel medyada) ozanlık geleneğinin 
tanıtılması, ozanlarımızın mezarlarına ziyaret yapılması, afis, 
bülten, broşür yapılması, yapılan çalışmaların kitaplaştırılması.
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Gönül Kandillerimiz

 Gönül Kandillerimize Vefa Geceleri Projesi, maneviyatımızın  
önderlerini yeni nesillere tanıtmak, sevdirmek ve benimsetmek, böylece öz değer-
lerini tanıyan ve bu değerlerle barışık, öz güveni yüksek, kendi kültürünü 
içselleştirebilmiş nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Proje kapsamında Hoca Ahmet 
Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli,  Mevlana, Ali Şir Nevai, Dede Korkut gibi 
kültür dünyamızın temel taşları işlenecektir. Proje; müzik, drama, meddahlık, şiir, mini 
konferans gibi anlatım teknikleriyle zengin içerikle hazırlanacaktır. Projenin birinci adımı 
14 Ekim 2019 tarihinde Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi programıyla gerçekleşmiştir.

GÖNÜL KANDİLLERİMİZ PROJESİ
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YOLUMUZU AYDINLATANLAR PROJESİ

Yolumuzu Aydınlatanlar

 Yaklaşık bin yıldır dilimizin, kültürümüzün ve medeniyetimizin taşıyıcısı olan Türk Edebiyatının ilk İslamî eserlerinin 
bilinmesi, okutulması, geleceğe aktarılması amacıyla hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında eserlerin sadeleşti-
rilmiş örnekleri okullarımızda öğrencilerimize okutulmakta ve kitap kritikleri yapılmaktadır. Okullarımızda Yolumuzu 
Aydınlatanlar duvar gazeteleri çıkarılmakta, Yolumuzu Aydınlatanlar köşeleri oluşturulmaya devam edilmektedir. Proje 
kapsamında okullarımızda programlar yapılmakta, İl Geneli Yolumuzu Aydınlatanlar Programı hazırlıkları devam etmektedir.
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Küçük Yıldızlar Akademisi

 Müdürlüğümüz tarafından Tokat ili genelinde eğitim öğretim gören okul öncesi öğrencilerine ve öğretmenlerimize yöne-
lik Küçük Yıldızlar Akademisi Projesi hayata geçirilmiştir. Okul öncesi dönemde bulunan öğrencilerimizin içinde bulunduğu bütün 
sosyal ilişkiler, çevresindeki uyarıcı materyaller, çocuğun bu materyallerle nitelikli olarak etkileşimde bulunması ve aldığı kaliteli 
eğitim, çocukların ilköğretime hazır bulunuşluk düzeyini arttırmakta ve ileri akademik becerilerinde çok daha başarılı olmalarını 
sağlamaktadır. Bu sebeple Küçük Yıldızlar Akademisi Projesi yolu ile okul öncesi eğitim kurumlarımızda verilen eğitimin niteliğinde 
artış sağlanması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında okullarımızda; teknoloji okur yazarlığı, dil becerileri, yabancı dil öğrenme, temel 
matematik, medya okur yazarlığı, erken akademik beceriler, temel düzeyde tamirat ve onarım, okul olgunluğu/kurum kültürü, zaman 
yönetimi, girişimcilik, merak ve hayal, deney ve gözlem, problem çözme, temel düzeyde müzik becerileri, aile ve çocuk bakım, 
ekonomi ve üretim, doğa bilimleri, sağlıklı beslenme, vatandaşlık ve milli savunma, temel fen bilimleri başlıklarında etkinlikler 
gerçekleştirilmektedir.

KÜÇÜK YILDIZLAR AKADEMİSİ PROJESİ
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OKU, YAZ, DİNLE, KONUŞ PROJESİ

Oku, Yaz, Dinle, Konuş

 İlimizdeki ilkokul öğrencilerimizin nitelikli okuma, dinleme, anlama ve yazma becerilerini geliştirmek, 
öğrencilerimizde okuma kültürü oluşturmak, okuma zevk ve alışkanlığını kazandırmak,  öğrencilerimizin muhakeme etme, 
güzel Türkçemizi inceliklerine göre kullanma yeteneklerini geliştirmek ve  sınav başarılarını  artırmalarına yardımcı olmak, 
proje kapsamında uygulamaya dönük iyi örnekleri ilimizde ve ülke genelinde yaygınlaştırmak amacıyla hayata 
geçirilmiştir. Proje kapsamında okullarımızda aşağıdaki başlıklarda çalışmalar yürütülecektir: İlimizde ilkokul 
öğretmenlerine Nitelikli Okuma –Yazma; Dinleme-Konuşma Eğitimini verecek gönüllü eğitimcilerin belirlenmesi ve eğitimlerin 
planlanması, atölye çalışmaları düzenlenmesi, ilimizde tüm ilkokul öğretmenlerine nitelikli Okuma –Yazma; Dinleme-Konuşma 
Eğitimlerinin verilmesi, iyi örneklerin paylaşılması, öğrencilerimize eğitimlerin verilmesi, öğrencilerimizin yeteneklerinin izlenmesi.
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Masal Tokat

 Masallar, çocukların hoşça vakit geçirmelerinin ötesinde onların gelişimlerinde çok olumlu etki yaratır. Masallar, çocukların 
hayal gücünün gelişmesine, empati yeteneğini kazanmasına, kelime dağarcığının zenginleşmesine katkı sunar, çocuğun merak 
duygusunun gelişmesini, yaratıcılığını hatta neden sonuç ilişkisi kurma becerisini arttırır. Modern toplumlarda hayal kurmaya, 

kurduğu hayale inanıp yola çıkmaya ihtiyacı olan insanların yeniden masalların büyülü dünyasına yolculuk yapmaya ihtiyacı vardır. 
Bu ihtiyacın giderilmesi için proje hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında okullarımızda aşağıdaki başlıklarda çalışmalar 

yürütülecektir: İl Millî Eğitim Müdürlüğü çatısı altında kurulacak olan ‘’Masal Okulu ve Masal Radyosu’’ ile yeni neslin kadim 
kültürümüzün kodlarını taşıyan masallarla tanışmasını sağlamak, masal radyosundan anaokulu ve ilkokul öğrencilerimize ilk ders 
saati masal dinletisi yapılacak, masal okuluna gelip masal dinleyen öğrenciler arasından ilgisi ve yatkınlığı olan öğrencilere masal 

anlatıcılığı eğitimi vermek. Okul kütüphanelerinde masal anlatımlarının koordinasyonunu sağlamak, 
yetenekli öğretmenlerle birlikte okullarda anlatılacak 

MASAL TOKAT PROJESİ
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 Projemiz ile ilimizde öğrenim gören mülteci öğrencilerimizin uyum sürecini 
hızlandırarak, okula devam oranlarının arttırılması için hayata geçirilmiştir.  Projemizde  göçmen 
öğrencilerin entagrasyonuna katkıda bulunmak, göçmen öğrencilerin kültürel zenginliklerini 
yaşatmalarına imkân sunmak, göçmen ailelerin velilerine yönelik Türkçe kurslara katılımını 

artırmak, göçmen çocuklara psikolojik destekte bulunmak, göçmen çocuklarla okullarda 
okuyan diğer öğrencilerin kaynaşmalarını sağlamak, göçmen öğrencilere Tokat’ı ve ülkemizi 
daha iyi ve daha hızlı tanıtmak, YÖS‘te mülteci  öğrencilere yardımcı olmak hedeflenmektedir, 

proje kapsamında okullarımızda aşağıdaki başlıklarda çalışmalar yürütülecektir: Şehir 
müzesi ve şehir gezileri, göçmen öğrencilerimize yönelik psikolog desteği, ilimizde yaşayan 
farklı kültürlerin halk danslarının sergilenceği halk dansları gecesi, yemek festivali, göçmen 
öğrencilerin anne-babalarına yönelik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ilişkili bir şekilde 

Türkçe kurslara katılımın sağlanması, öğrencilerin ailelerine yönelik meslek edindirme 
kurslarının açılması, Türkçe- Afganca Koro faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

EVİM TOKAT VATANIM TÜRKİYE PROJESİ

Evim Tokat, Vatanım Türkiye
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 Öğrencilerimizin hem okuyup hem de hayal dünyalarını geliştirmesi için her okulda yeni 
nesil Z-kütüphaneleri kurmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Valiliğimiz 31, Bakanlığımız  6,  hayır-
sever vatandaşımızın desteği ile 1 olmak üzere  toplam 38 okulumuza yeni nesil  Z-Kütüphane yapıldı.

TBA ve Z Kütüphaneler

TBA VE Z KÜTÜPHANELER PROJESİ
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 Bu çalışmanın amacı, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı tüm kurumlarımızda öğrenim gören öğrencil-
erin devamsızlıklarının önlenmesidir. Çalışma İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı tüm okulları kapsamaktadır.
Devamsızlığa neden olan faktörleri saptayıp, bu faktörleri ortadan kaldırarak; eğitim-öğretim sürecini verimli hale getirip, Mil-
li Eğitim sisteminin özel, genel ve uzak hedeflerini gerçekleştirmek için öğrencilerin okula devam etmelerini sağlamak gereklidir
Çalışma kapsamında istatistik, anket, rehberlik, aile görüşmesi yöntemlerinden yararlanılacaktır.Öğrenci devamsızlık oranları be-
lirlenebilmesi için istatistiksel bir çalışma yapılacaktır. Yönerge kapsamındaki birimler,  okulların devamsızlık durumlarını sıra-
layarak, merkezde ve ilçelerde ilk üçe giren okullara «Öğrenci Dostu Okul» belgesi verilecek ve bu belge okul panolarına asılacaktır.
Öğrencilerin okula devam etmeleri, onların akademik başarılarını etkilemektedir. Öğrencilerin aktif olmadıkları bir eği-
tim-öğretim ortamında istenen hedef davranışların tam anlamıyla gerçekleşmesi mümkün olamamaktadır. Aktif katılım il-
kesinin temel alındığı, eğitim-öğretim ortamlarında öğrenim gören öğrencilerin güdülenme düzeyleri yüksek olur. Bu ise, et-
kili öğrenme-öğretme yaşantılarına yol açar.Aksi takdirde öğrenciler, devamsızlık yapmaya, okuldan uzaklaşmaya başlar.
Projemizde devamsızlığın önlenmesinde okul terklerini ve devamsızlıkların önlenmesi ele alınmıştır. Okula devamsı-
zlık, hem fiziksel, hem psikolojik hem de toplumsal bir çok etmenden kaynaklanabilir. Okullarımızda görülen devamsı-
zlık durumları ve devamsızlığın akademik başarı üzerindeki olumsuz etkisi projemizin problem durumunu oluşturmuştur.

OKUL TERKİNİ AZALTIYORUZ PROJESİ

Okul Terkini Azaltıyoruz
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 Proje, özellikle okullarımızda ve gündelik yaşamda karşılaşılabilecek acil 
müdahale gerektiren ve hayatî tehlike oluşturan hastalanma ve yaralanmalara karşı 
sağlık ekipleri gelinceye kadar müdahale edebilecek bilgi ve beceriye sahip kişiler 
yetiştirmek amacıyla hayata geçirilmiştir. Projemizde  ilimiz merkez ve ilçelerde öğren-
cilerimize temel ilk yardım becerileri kazandırma eğitimleri verilmesi amaçlanmaktadır.

İLK YARDIM TOKAT PROJESİ

İlk Yardım Tokat
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          Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin  emaneti,  her biri  ciğerparemiz olan evlatlarımızın eğitim ve 
sosyal hayatlarına daha verimli devam etmeleri için gerekli tüm desteği sağlamak üzere  hayata geçirilmiştir. “Bize 
Emanet” dediğimiz yavrularımız ve kıymetli aileleri her daim ziyaret edilmektedir. Yavrularımızın çok yönlü destekler-
le duygusal, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve akademik başarılarının artırılması için gereken tüm destek sağlanmaktadır.

Faaliyetleri
1. Aile ziyaretleri ile çocuklarımıza moral ve motivasyon sağlanmaktadır.
2. Öğrencilerimizin sosyal, kültürel  ve sportif etkinliklere katılımı sağlanmaktadır.
3. Öğrencilerimiz koçluk sistemine dahil edilmekte ve akademik başarıları takip edilmektedir.

DEVLET, KAHRAMANLARININ 
ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKIYOR PROJESİ

“Bize Emanet”
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 Yazmak, konuşmak gibi temel insanî ihtiyaçlardan biridir. Doğru ve etkili yazabilmek 
için bir takım kuralların bilinmesi, yazmanın alışkanlık haline getirilmesi gerekmektedir. Bu 
projeyle temel yazarlık kuralları ve atölye çalışmalarıyla geleceğin yazarlarını yetiştirmek 
hedeflenmektedir. Proje kapsamında okullarımızda aşağıdaki başlıklarda çalışmalar 
yürütülecektir:İlimizdeki her liseden 60 öğrenci seçilerek 3 ay boyunca Z-Kütüphanede 
atölye çalışmaları yapılacaktır, çalışmalara zaman zaman ünlü yazar ve şairler de konuk 
edilecektir, proje sonunda öğrencilerimizin eserlerinden bir adet kitap çıkartılacaktır, 
öğrencilerimizden ilk bağımsız eserini yayınlamak isteyenlerin kitapları Kültür Bakanlığı 
tarafından desteklenecektir, Mart 2020 tarihinde Türkiye’nin 7 bölgesinden gelen öğrenciler 
ve seçkin katılımcılarla Kültür Bakanlığı Kongre Salonu’nda ödül töreni gerçekleştirilecektir.

Yazarlık Atölyesi

YAZARLIK ATÖLYESİ PROJESİ
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 Hayata ayna tutan, sorgulayıcı ve eleştirel bakış açısıyla olayların 
anlaşılmasına vesile olan çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere herkes için 
etkili bir eğitim aracı olan tiyatro sanatını ve seçkin örneklerini öğrencilerimize tanıtmak 
amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında çalışmalara başlanmıştır. Tiyatro Şenliği  
Şartnamesi tüm okullarımıza ulaştırılmıştır. Dünya Tiyatrolar Günü’nde finali yapıla-
cak, İl Geneli Okullar Arası Tiyatro Şenliği  kapsamında sahnelenecek oyunların 
hazırlıkları devam etmektedir. Öğretmenlerimize yönelik eğitimde drama teknikleri kurs-
larına Mebbis Hizmetiçi Eğitim Modülü’nden  tüm öğretmenlerimiz başvuru yapabilecektir.

PERDE AÇILSIN PROJESİ

Okullar Tiyatro ile Buluşuyor
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 İlimizin tüm köylerinde ilgi, yetenek, zekâ ve çeşitli yeterlilikler bakımından diğer öğrencilerden iyi durumda olan parlak 
zekâlı ancak imkânlara ulaşma noktasında bir takım engellerle karşılaşmış öğrencilere ulaşmak, onları çok yönlü desteklerle fiziksel, 
eğitsel, sosyal ve kültürel imkânlarla buluşturarak eğitimde fırsat eşitliği  sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında 

öğrencilerimiz,tarihi, kültürel mekanları ziyaret etmekte, Bilim ve Sanat Merkezinde  etkinliklerine katılmaktadır.

Faaliyetleri
1.Turhal ilçemizden proje kapsamında ilimizi ziyaret eden çocuklarımız, müzeleri ziyaret ettiler,  Gençlik Merkezinde ve  Bilim  ve 
Sanat Merkezinde etkinliklere katıldı. 
2. Almus ilçemizden proje kapsamında ilimizi ziyaret eden çocuklarımız, müzeleri ve tarihi yerleri ziyaret ettiler; Gençlik Merke-
zinde oyun etkinliklerine katıldı.
3. Proje kapsamında hafta içi salı ve perşembe günleri  30 öğrenci olmak üzere toplamda 150 öğrencimiz yıl boyunca BİLSEM’de 
etkinliklere katıldı. 
4. Eğitim Tokat Projeleri kapsamında 12  köyümüzün  21  okulunda  Hacivat Karagöz ve Kukla Şov Etkinlikleri öğrencilerimize 
sunuldu. 11 ilçemizde  Hacivat Karagöz ve Kukla Şov Etkinlikleri’ne proje kapsamındaki çocuklarımız dahil edildi.

Köy Çocuklarına Sahip Çıkıyoruz

KÖY ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKIYORUZ
PROJESİ
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Medeniyetimizin Mimarları

 Yaşayan veya vefat etmiş yazarlarımızın eserlerinin okunması suretiyle öğrencilerimizde fikri ve edebi zevk 
uyandırmak. Vefa geceleri yaparak yazarlarımızı tanıtmak ve anmak. Gençlerimizi edebî, fikrî, felsefî yönden beslemek.

MEDENİYETİMİZİN MİMARLARI
PROJESİ
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Hayvanları Koruyoruz

 Müdürlüğümüz tarafından Tokat ili genelinde eğitim öğretim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yöne-
lik Hayvanları Koruyoruz Projesi hayata geçirilmiştir.  Hayvan sevgisi insan doğasında bulunan ve yaradılıştan 
gelen bir duygudur. Şehir hayatının insanları hayvanlarla bir arada yaşamaktan uzaklaştırması, çocuklarımızın hayvan 
sevgisi ile büyümelerini ve hayvanlar ile haşır neşir olmalarını engellemektedir. Hayvanları Koruyoruz Projesi ile öğren-
cilerimizin hayvan sevgisi, bakımı ve sokak hayvanları konusunda eğitim almaları; bu sayede sorumluluk ve merhamet 
duygularının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında okullarımızda; Tokat Veteriner Hekimler Odası tarafın-
dan düzenlenen eğitim faaliyetleri, Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı ziyareti, hayvan sahiplenme işlemleri, sahiplenilen 
hayvanlarımız için kulübe yapımı, hayvanların düzenli sağlık kontrollerinin yapılması faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

HAYVANLARI KORUYORUZ PROJESİ
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TOKAT ÖĞRETMEN AKADEMİSİ
PROJESİ

Tokat Öğretmen Akademisi

 Müdürlüğümüz tarafından Tokat ili genelinde eğitim öğretim veren ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerimize yönelik 
Tokat Öğretmen Akademisi Projesi hayata geçirilmiştir.  Proje ile öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin; kişisel ve mesleki gelişi-
mini destekleyip, akademik kariyerlerini zenginleştirmek, derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim 
materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağla-
mak, eğitim öğretimde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek, eğitim-öğretim 
uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek, eğitimler yolu ile aldıkları kazanımları 
öğrencileriyle paylaşarak okullarına yansıtmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.Proje kapsamında;Tokat il merkezinde bulunan 77 
ve il genelindeki 409 aday öğretmenimize yönelik, Afet Eğitimi, Etkili İletişim ve Etkili Sınıf Yönetimi, İnsani Değerlerimiz ve 
Öğretmenlik Meslek Etiği, Kaynaştırma ve Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları, Ulusal ve Uluslar Arası Eğitim Projeleri 
ve Örnek Projeler, Ölçme Değerlendirme Teknikleri, Ölçme Araçları, Açık Uçlu Ve Kapalı Uçlu Soru Sorma / Yazma Teknikleri 
Eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Kıdemli Mülteci Koruma Birimi Sorumlusu İsmet 
YASAK tarafından “Mültecilere Karşı Tutumun Geliştirilmesi Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. Maarif Müfettişleri Birimi tarafından 
il merkezi ve ilçelerimizde öğretmenlerimize “Muhakkiklik Eğitimleri” verilmiştir.Sosyal Medya Uzmanı Murat Ermiş tarafından 
GOP Lisesinde “Sosyal Medyanın Etkili Kullanımı” konulu eğitim verilmiştir.İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanıp 
OKA tarafından desteklenen “Sanal Gerçeklik ile Dijital Eğitsel İçerik Geliştirme Atölyesi” eğitimleri gerçekleştirilmiştir.Uzm. Özge 
Selçuk BOZKURT (Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitim Eğitim Uzmanı, Çocuk Kitapları Yazarı) okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine 
yönelik “Scamper Tekniği ile Beyin Fırtınası” konusunda eğitim vermiştir. Uzman Öğretmen İzzet GÜLDOĞAN tarafından Okul 
öncesi öğretmenlerimize yönelik “ Okul Öncesi Eğitim Sınıflarına Yönelik Bütünleştirilmiş STEM Uygulamaları Eğitimi” verilmiştir.
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“Devletimiz evde eğitim alan özel öğrencilerine sahip çıkıyor.”

 Millî Eğitim Bakanlığının Evde Eğitim Hizmetleri kapsamında ilimizde evde eğitimin nitelik, kalite ve başarısını art-
tırarak ülkemizde çok uzun bir geçmişi olmayan evde eğitim uygulamasının sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağla-
mak; bu hizmetten yararlanan ve gelecekte yararlanacak çocuklarımız ile ailelerine umut olmak için hayata geçirilmiştir.
İlimizde evde eğitim alan 78 öğrencimiz, evlerinde  ziyaret edilmiştir. Öğrencilerimize ve ailelerine yönelik “Aile Ziyaretleri”, 
“Birlikte Okuma Etkinlikleri”, “Doğum Günü Kutlamaları”, Hediye ve Ödüllendirme”, “Aile Destek Çalışmaları”, “Müzik Din-
letisi”,  “Karagöz, Kukla Şov Gösterisi” vb. etkinliklerle evde eğitimin yanında çocuklarımız sanatla, hayatla buluşturulmaktadır. 

EVDE EĞİTİM PROJESİ
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ÖĞRETMEN CEVHERLE BULUŞUYOR 
PROJESİ

Cevherden Mücevhere

 Öğretmen Cevherle Buluşu-
yor Projesi “Cevherden Mücevhere” 
sloganı ile ilimizin tüm köylerinde ilgi, 
yetenek, zekâ ve çeşitli yeterlilikler 
yönünden umut vaat eden ancak imkân-
lara ulaşma noktasında birtakım engeller-
le karşılaşmış öğrencilere ulaşmak, on-
ları çok yönlü desteklerle çeşitli fiziksel, 
eğitsel, sosyal ve kültürel imkânlarla 
buluşturarak eğitimde fırsat eşitliği-
ni sağlamayı amaçlıyor. Proje 
kapsamında hafta içi iki gün ilimiz 

köylerinden, iki gün de il  merkezin-
den  maddi imkanlar açısından dez-
avantajlı; üstün/parlak yetenekli/zekâlı 
öğrencilerimiz; gruplar halinde Tokat 
Bilim ve Sanat Merkezinde etkinliklere 
katılıyorlar. 21 Grupta  312 öğrencimiz 
refakatçi öğretmen rehberliğinde 
görsel sanatlar, müzik etkinlikleri, akıl 
oyunları, bilimsel etkinlikler,yabancı 
dil, fen deneyleri, havacılık ve uzay, 
yazarlık eğitimi gibi pek çok etkinliğe 
katılıyorlar. İlimiz eğitiminde iyi fikirle-

rin doğuşuna kaynaklık eden İl 
Millî Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin 
destekleriyle     Öğretmen     Cevherle  Buluşu-
yor Projesi çocuklarımızı bilimle kültür-
le sanatla  tanıştırmaya devam edecek.

Proje Kapsamında toplam 33 köyümüzden 147 öğrenci, 22 Merkez  okulumuzdan 150 öğrenci  gruplar halinde 
BİLSEM’e eğitime geliyor. Proje kapsamındaki  öğrencilerimiz  bir yıl içinde toplamda 4 kez BİLSEM’e gelecek  ve 20 saatlik bir eğitim alacak.
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Bir Çocuk Dünyayı Değiştirebilir

 Farklı dezavantajlılık alanlarındaki çocuklarımızın çok yönlü desteklerle çok yönlü gelişimleri-
nin sağlanması; duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi; akademik başarılarının  artırılması; sağlıklı, 
mutlu, kendini gerçekleştirmiş  bireyler olarak yetişmelerine ortam hazırlanması amacıyla hayata geçirilmiştir.

Faaliyetleri
1. Aile ziyaretleri ile çocuklarımıza moral ve motivasyon sağlanmaktadır.
2. Öğrencilerimizin sosyal, kültürel  ve sportif etkinliklere katılımı sağlanmaktadır.
3. Proje kapsamındaki öğrencilerimiz okullarda koçluk sistemine dahil edilmiştir.
4. Tokat Valiliğinin öğrencilerimize hediyesi, öğrencilerimizin sosyal, kültürel gelişimlerini desteklemek ve Geleneksel Türk Ti-
yatrosunu yakından tanımalarını sağlamak amacıyla Geleneksel Türk Tiyatrosu Sanatçıları tarafından  Merkez’de,  11 ilçemizde,  21 
köy okulumuzda  toplam 60 gösteri  sunulmuştur. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, özel eğitim, evde eğitim, hastanede yatarak  tedavi 
gören çocuklarımız 60 Karagöz ve Kukla Şov Gösterisi izlenmiştir.

BİR ÇOCUK BİR DÜNYA BİN UMUT 
PROJESİ
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 İlimizde tüm öğrencilerimizin millî, ahlakî, insanî ve kültürel değerlerimizle evrensel değerlere bağlı, birlikte yaşa-
yabilme koşullarını bilen , farklılıklara saygılı, vatan, millet, bayrak ve insan sevgisi ile dolu, vizyon sahibi bireyler olarak 
yetişmelerini sağlamak ve örnek alınabilecek toplumsal kültür oluşturabilmek amacıyla hayata geçirilmiştir. 

Faaliyetleri
1. İdeal sahibi olmak değeri, il geneli tüm okullarımızda farklı etkinliklerle işlenmiştir.
2. Tarihi Yüksek Kahve’de Demokrasi  Söyleşileri- Söyleşi konukları, öğretmen ve öğrencilerimizin katılımıyla düzenli aralıklar-
la devam etmektedir.  Tokat Barosu avukatlarından Av.Nedim Başaran, Valimiz Sayın Dr. Ozan Balcı, Belediye Başkanımız Sayın 
Eyüp Eroğlu, GOP Üniversitesi Rektörü Prof Dr.Bünyamin Şahin, Tarihi Yüksek Kahvede Demokrasi  Söyleşileri’ne konuk olarak 
katılmıştır.
3. Kahramanımın İzinde Etkinliği, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği üyelerinin katılımıyla Fahriye Arat  
Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Mehmet Han Anadolu Lisesinde yapılmıştır.
4. Geleceğime Değer Kitap Çalışması (öğretmenlerimizin kaleminden  öykü ve deneme türündeki eserlerin bir araya getirilmesi) 
hazırlıkları devam etmektedir.

Değerlerim Geleceğim

GELECEĞİME DEĞER PROJESİ
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 Projemizin amacı; Tokat ilindeki öğrencilerin kod yazma becerilerini artırarak yazılım geliştirmelerini sağlamak ve 
bu alanda kamu/özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip, yeni fikirleri değer yaratan çıktılara dönüştüren, 

“ÜRETEN” bireyler yetiştirmektir.

Hayal Et, Kodla, Üret, Paylaş

HAYAL ET, KODLA, ÜRET, PAYLAŞ 
PROJESİ

 Proje çerçevesinde aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanmıştır: Merkez ve ilçemizde ilkokul ve ortaokul 
öğrencilerimizin kullanacağı 2 adet kodlama atölyesinin kurulması. Kodlama atölyelerinde aktif görev alabilecek Bilişim Tekno-
lojileri öğretmenleri eğitmen eğitimi verilmesi. Kodlama alanında okul yöneticisi ve bilgisayar öğretmenlerine seminer verilme-
si. Resmi kurumların kullandıkları yazılımların incelenmesi. Scratch oyun yarışması. Yaygınlaştırma afiş, tanıtım faaliyetleri.

Sonuçlar
23 Nisan Anaokulunda ve Rukiye Bumin Anaokulunda 30’ar öğrencinin katılımıyla kodlama saati uygulamaları yapıldı. Şehit İbra-
him Ortaokuluna kodlama atölyesi kuruldu. İkinci dönem uygulanmak üzere branş öğretmenlerine ve sınıf öğretmenlerine yönelik 
30 saatlik kodlama eğitimleri planlanmaktadır.
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 TUBİTAK 4006, 2204-A ve 2204-B projeleri ile öğrencilerin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik 
edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanması; bilimsel araştırma 
yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılması; öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının 
ortadan kaldırılarak takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması amaçlanmaktadır. 
TÜBİTAK tarafından yapılan proje duyuruları güncel olarak takip edilerek ilgili kılavuzların ve eklerinin okullarımıza ulaşması, 
öğretmen ve öğrencilerimizin bilgilerine sunulması sağlanmaktadır. Bununla birlikte 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında da Ar-Ge 

ekibimiz tarafından okul müdürlerine, proje yürütücülerine ve proje danışmanlarına yönelik il, ilçe ve okul temelli toplantılar 
planlanarak proje süreçlerinin çeşitli aşamalarında bilgilendirme sunumları yapılmıştır. Bununla birlikte Tokat Gazi Osman Paşa 

Üniversitesi ile iş birliği yapılarak ilimiz genelindeki ortaokullardaki danışman öğretmenlerimiz ve proje yazan öğrencilerimizin 
proje yazma sürecinde Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesinde alanında uzman öğretim görevlilerinden profesyonel destek almaları 
sağlanmıştır. Yürütülen çalışmalar neticesinde TÜBİTAK-4006 Bilim Fuarına ilimiz genelindeki ortaokul ve liselerimizden toplam 

170 okulumuz tarafından başvuru yapılmıştır. Bununla birlikte TÜBİTAK 2204-A ve 2204-B Araştırma Projeleri Yarışmaları’na 
ilimiz genelindeki bütün ortaokul ve liselerimiz tarafından başvuru yapılmıştır. İl Millî Eğitim Okullarımızın başvurabileceği 4006 
Bilim Fuarı programına ilimiz genelinde 170 başvuru yapılmış olup, merkezde 70 okuldan 60 okulun başvuru sağlanmıştır, ortaokul 
ve lise öğrencileri yarışma süreci devam etmekte olup merkez ve ilçelerimizdeki yaklaşık 250 okul bilgilendirmesi yapıldı okul bazlı 

bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

TÜBİTAK

TÜBİTAK PROJESİ
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 Her toplum, kültürünü ve sahip olduğu değerlerini koruma, bu değerleri gelecek nesillere muhtelif vasıtalarla ulaştırma amaç 
ve kaygısına sahiptir ki geleneksel çocuk oyunları kültür taşıyıcı- eğitici-öğretici muhtevası ve tatbikatı ile bu araçlardan biridir. 
Geleneksel çocuk oyunlarının ilgili toplumun değerler manzumesinden beslenmiş olmakla kolektif şuur temsilcisi ürünler olması, 
bu ürünlerin popüler kültür ögeleri karşısında dünden daha fazla hassasiyetle muhafazasını gerekli kılmaktadır. Popüler kültürün 
hayatımızın bütün safhalarında, geleneksel kültüre dönük bastırıcı, yok sayıcı, unutturucu etkisi, toplumsal dinamikler üzerinde her 
geçen gün telafisi zor hasarlara neden olmaktadır. Özellikle genç dimağların şuur altına bilinçli veya bilinçsiz bir suretle yerleşme 
eğilimi ve gayreti içerisinde olan yapay kültür karşısında doğal kültüre her zamankinden daha fazla sahip çıkmak gerekmektedir. Bu 
doğrultuda çalışmamızda geleneksel çocuk oyunlarının kişisel gelişim sürecinde, değerler eğitimi açısından katkısı üzerinde duru-
lacaktır. Öğrendiklerimizin çoğunun yakınlarımızdan çevremizden öğrenildiği, özellikle çocukluk devresinde semboller eşliğinde 
hayat bulan geleneksel oyunların zamanla davranışa dönüştüğü göz önüne alındığında, çocuk gelişimi açısından geleneksel oyun 
kültürünün ne denli önemli olduğu daha net bir hale gelmektedir. İçerisinde yaşanılan toplumun değer yargıları etrafında neyin iyi, 
neyin kötü olduğu konusunda bir dizi somut veya soyut mesaj içeren geleneksel çocuk oyunları, ahlaklı bireylerden oluşan ideal 
toplumsal düzenin sağlanmasında tartışmasız bir öneme ve misyona sahiptir. Geleneksel çocuk oyunlarının duyuşsal ve bilişsel alanda 
icra ettiği işlevleri 6 geleneksel çocuk oyunu üzerinden irdelemeye yönelik bir yapı taşıyan çalışmamızda ilgili oyunların genel ku-
ralları, oynanma tarzı ve muhtevası yanında bu oyunların değerler kazanımı açısından yerine getirdiği işlev üzerinde de durulacaktır.

Geleneksel Çocuk Oyunları

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI 
ÇİZİM PROJESİ
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Fidan Dikimi ve Bakımı

 Bu projenin amacı, gönüllülük bilincini artırıcı ve özendirici faaliyet vb. projeler aracılığı ile gıda, su, toprak, tohum, 
tüketim, tasarruf, geri dönüşüm, tarımsal kaynaklı çevre kirliliği, küresel ısınma, şiddetli hava olayları, iklim değişikliği 
ve bunun gibi konularda başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde bilgi ve duyarlılık düzeylerini yükselt-
mek doğaya karşı ödev ve sorumlulukları benimsetmek, orman, ağaçlandırma ve tarım uygulamalarında bulunmak sureti 
ile eğitimin her kademesindeki öğrencilerimize farklı tecrübeler kazandırmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

FİDAN DİKİM VE BAKIM EĞİTİMLERİ 
PROJESİ

Fidan Dikim ve 
Bakım Eğitimleri
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 Her tür bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin amacı; bağımlılıklar ortaya çıkmadan öğrenci, veli ve yetişkinlere uygulanarak 
toplumda bağımlılıkla mücadelenin sağlanmasıdır. Bağımlılıkla mücadele eğitimi öğrenciler üzerinde yoğunlaşmış ve velilerinde bu 
konuda bilinçlenmesi amacı ile sürece dahil edilmiştir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 10.547 kursiyere bağımlılıkla mücadele
kursu verilmiştir. Bu eğitimler Türkiye Bağımlılıkla Mücadele eğitimi alan rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Bağımlılıkla Mücadele

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 
EĞİTİMİ PROJESİ

  Türkiye Bağımlılıkla 
Mücadele Eğitimi
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 İl genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden tüm okul/kurum personeline yönelik olarak Erasmus+ projeleri ile ilgili 
bilgilendirme toplantıları, proje yazım seminerleri düzenlenmiştir. İl genelinde yürütülen projelerin yönetilmesi için gerekli rehberlik 
yapılmaktadır.

BÜTÇE ÖZETİ

2018 Çağrı Döneminde Proje Teklifleri Kabul Edilen Kurumlarımız

TOKAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ERASMUS+ PROJELERİ RAPORU

Proje Türü Hibelendirilen Proje Sayısı Toplam Bütçe ( EURO)
KA 101 ( Okul Eğitimi
Personeli Hareketliliği ) 

1 174.256

KA 102/116 ( Mesleki
Eğitim Hareketliliği )

6 110.029

KA 104 ( Yetişkin Eğitimi ) 1 41.376
KA 229 ( Okul Eğitimi 
Stratejik Ortaklık )

7 82.644

Toplam 15 438.566

Proje Numarası Başvuran Kurum Proje Adı Hibe (€)
2019-1-TR01-KA101-070477 YEŞİLIRMAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU 

LİSESİ Farklılığımız Zenginliğimizdir 31.648

2019-1-ES01-KA229-064049_2 NECMİ MUAMMER ORTAOKULU Europe Culture Hunt 31.260
2019-1-RO01-KA229-063137_2 NECMİ MUAMMER ORTAOKULU Give Up Bullying 28.180
2019-1-FR01-KA229-062110_5 ULVİ SAİME KAYA İLKOKULU Kaleidoscope 21.225

2019-1-RO01-KA229-063160_3 26 HAZİRAN ORTAOKULU Abıs-Against Bullying For A Better Inclusion in 
Schools 20.350

2019-1-SK01-KA229-060648_4 FATİH İLKOKULU Everything Can Be Recycled, Except The Earth 26.694
2019-1-TR01-KA229-074105_1 ZİLE FEN LİSESİ Estem 4.0 25.602

2019-1-TR01-KA229-075149_1 PLEVNE ANADOLU LİSESİ Kitaplarımızı Paylaşıyoruz, Kültürümüzü 
Şekillendiriyoruz

16.374

2019-1-TR01-KA102-063657 Mahperi Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi

Geleceğin Aşçıları ve Giyim Modelistleri İçin 
Avrupa'da Nitelikli Staj

41.332

2019-1-TR01-KA102-065018 Sulusaray Çok Programlı Anadolu Lisesi Avrupa’da Solar Enerji Sistemleri Stajı 18.224
2019-1-TR01-KA102-070066 İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Klinik Destek Elemanı Avrupa Stajı 17.296
2019-1-TR01-KA102-071207 Nizameddin Yağıbasan Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi
Avrupa Birliği'nde Hemşire Yardımcılığı Mesleki 
Eğitimi 

26.660

2019-1-TR01-KA102-072742 Artova Çok Programlı Anadolu Lisesi İyi Yaşayalım Güzel Yaşlanalım 45.159

2019-1-TR01-KA116-073578 Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Akıllı Ev Sistemleri 69.243

2019-1-TR01-KA104-072945 Olgunlaşma Enstitüsü Kültürel Miras ve Kültürel İfade Çeşitliliğinin 
Korunmasında Yetişkin Eğitiminin Rolü

11.064

408.305
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Okul-Aile Birlikte Güçlüyüz

OKULLAR AİLE BİRLİKLERİ İLE 
GÜÇLENİYOR PROJESİ

 Yapılan araştırmalar incelendiğinde “Okul Aile Birliklerinin” eğitim-öğretim süreçlerinin şekillenmesinde okul yönetimine is-
tenilen düzeyde destek veremedikleri, öğretim materyallerinin temini ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması konularında ise 
kısmi düzeyde katılım gösterebildikleri ve bu sorunların sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgelerde daha çok hissedildiği anlaşılmaktadır.
Temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinin eğitim-öğretim süreçlerindeki planlama, yönetim ve değerlendirme aşamalarına öğrenci 
velilerinin etkin ve verimli katılımlarının sağlanabilmesi için Okul Aile Birliklerinin işlevselliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Planlanan Faaliyetler
1. Okul Aile Birliklerinin düzenleyeceği toplantılara İl-İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ekiplerince katılım sağlanarak eğitim-öğretimin 
geliştirilmesi konusunda velilerimizce fikir alışverişinde bulunulacak.
2. Okul ve çevrenin ihtiyaçları doğrultusunda veli seminerleri düzenlenecek.
3. Velilerimize trafik eğitimleri verilecek ve gönüllü velilerimize okullarımızda bu anlamda sorumluluklar verilecek (Okul servisleri-
nin takibi, okul çevresindeki yaya geçitlerinin kontrolü vb.)
4. Velilerimize ilk yardım eğitimleri verilecek ve eğitim alan gönüllü velilerimizin öğrencilerimize yönelik sunum yapmaları 
sağlanacak.
5. Velilerimizden; çiftçi, doktor, usta, polis, asker, avukat, aşçı, esnaf, iş insanı, yönetici vb. meslek guruplarının temsilcileri işlenen 
dersin içeriğine uygun olarak sınıflarda öğrencilerimizle buluşturulacak.
6. Dezavantajlı öğrencilerimiz başta olmak üzere veli ziyaretleri gerçekleştirilecek.
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