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Milli Eğitim Müdürlüğü olarak vizyonumuz doğrultusunda tüm kurumlarımızda Atatürk İlke

ve İnkılaplarını benimseyen,Türkiye Cumhuriyeti anayasasına ve demokrasi ilkelerine bağlı,sosyal

kültürel bilimsel sportif ve sanatsal etkinliklerle milli kültürümüzü

benimseyen,araştıran,sorgulayan,sorunlara çözüm yolları üreten,milli ve evrensel kültür değerlerini

tanıyan,geliştiren,dürüst,erdemli,ahlaklı nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz.Öğrencilerimizin,

okullarda aldığı eğitim ve bilgi ışığında ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine

çıkaracaklarına inanıyoruz. Öğrencilerimizin ezberden uzak bilgiyi hayata geçirerek, davranış şekline

dönüştürülebileceği bir eğitim almalarını çok önemsiyoruz.

Misyonumuz,vizyonumuz,ilkelerimiz ve hedeflerimize olumlu katkılar sağlayacağına

inandığımız için 2.dönem başından itibaren Balıkesir il genelinde uygulamaya konulan Bengi projesini

oldukça önemsedik ve projeyi içtenlikle sahiplendik.Çocuklarımızın geleceğini yaratmanın sorumluluk

bilinciyle eğitim kalitesinin artırılması noktasında hedeflerimizle proje dinamiklerini olumlu yönde

harmanladık.Projenin basamaklarını ayrı ayrı ele alıp çalışmalarımıza yansıtarak öğretmen öğrenci ve

velilerimizle verimli faaliyetler gerçekleştirdik.Projede başarıyı yükseltmemiz için her basamağı etken

biçimde kullanmamız gerekiyordu.Müdürlüğümüzde ve okullarımızda proje kapsamında bir çok

etkinlik planlanıp uygulandı.Okul Müdürlerimiz ve Öğretmenlerimiz hedeflerimize ve proje

dinamiklerine uygun orijinal,verimli,etken projeler gerçekleştirdiler.Çalışmalarımızda her kurumumuz

başarı için birliktelik ruhunun içinde yer aldı.

Bengi projesi yeni uygulanmaya başlayan bir proje olduğu için bu dönemi hazırlık

dönemi olarak görüyoruz.Dönem sonunda geriye dönüp baktığımızda artılarımızı eksilerimizi daha

net görüyoruz ve değerlendirebiliyoruz.Bu değerlendirme önümüzdeki yıl yapacaklarımız için bize

rehberlik etmektedir.İnanıyorum ki önümüzdeki yıl sahip olduğumuz ve hedeflediğimiz başarılarımız

içinde bulunduğumuz ruhla daha da çok artacaktır.

Dönem boyunca Bengi Projesini sahiplenen ve uygulayarak başarımızda pay sahibi okul

müdürlerimize,öğretmenlerimize,öğrencilerimize,velilerimize;çalışmalarımıza destek veren resmi

kurumlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkürü borç bilirim.

Erbil CAMGÖZ

İlçe Milli Eğitim Müdürü



Bengi projesi Balıkesir ili genelinde eğitim öğretim

faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve kalitesini geliştirmek için tüm okul ve

kurumlarda faaliyetler planlamak,yürütmek ve faydalılığını izlemek için

yürütülen faaliyetlerin tümünü kapsamaktadır.

Proje Balıkesir’de milli-manevi değerlerine bağlı,kendisi ve

çevresiyle barışık,insanları ve doğayı seven,teknolojiyi üst seviyelerde

kullanarak akademik başarısında artış gösteren öğrenciler yetiştirmeyi

amaçlamaktadır.

Karesi Belediyesinin katkılarıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Strateji Birimi ve Bilgi İşlem Birimi tarafından özel bir firmayla çalışılarak

BENGİ yazılımı hazırlandı.Balıkesir genelinde tüm okulların kullanacağı

yazılım sayesinde bütün faaliyetler kurulan sistem üzerinden dijital veri girişi

olarak yapılabilmekte ve il ve ilçe müdürlükleri tarafından izlenebilmektedir.

Bengi projesinde faaliyetler ana tema başlığı altında yürütülmektedir.

* AKADEMİK BAŞARI

* DEĞERLER EĞİTİMİ

* SOSYAL KÜLTÜREL SANATSAL VE SPORTİF FAALİYETLER

* OKUL AİLE TOPLUM ÇALIŞMALARI

Bengi projesi ilimizdeki okul/kurumlarda uygulanan projeleri

tek bir çatı altında toplar ve yazılımı sayesinde projelerin diğer kurumlar

tarafından görülmesi ve örnek uygulamaların paylaşılmasını sağlar.

Bengi Projesinin sahip olduğu temel ilkeler

bulunmaktadır.Çocuklara okulu sevdirmek esastır.Eğitim Öğretim faaliyetleri

içerisine oyun eklenerek çocukların ihtiyaç seviyelerine göre eğlenceli

biçimde sunulur.Faaliyetlerde farklı gelişen çocukların özellikleri dikkate

alınır.Öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilir.Öğrencilere

okuma alışkanlığı kazandırılması hedeflenir.Yazılımda bulunan soru bankası

ile sınavlar gerçekleştirilir.Eğitim-öğretim sürecinin izlenebildiği analizler

sunulur.Kariyer danışmanlığına önem verilir.Hiç bir okul diğeri ile

kıyaslanmaz.Her okulun kendi gelişimi önemlidir.Geliştirilmeye en çok

ihtiyacı olan okullara «Okul koordinatörlüğü Sistemi» uygulanır.2016/2017

Eğitim Öğretim yılı 2. Döneminde ilçemizde İlçe Kaymakamımız Hasan ERKAL

Erdek Anadolu Lisesi,İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erbil CAMGÖZ İstiklal

İlkokulu ve Muzaffer Gürer Ortaokulunun koordinatörlüğünü yürütmüştür.

Proje İlde İl Yürütme Kurulu,İlçede İlçe Yürütme

Kurulu,okullarda Okul Yürütme Kurulları tarafından

yürütülmektedir.İlçemizde projenin başında İlçe Kaymakamımız Hasan ERKAL

ve ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Erbil CAMGÖZ bulunmaktadır.İlçe

Formatörülüğünü Mesut GÖKDENİZ yapmaktadır.

BENGİ PROJESİ NEDİR
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Bengi Projesinin temeli 12-13 Kasım 2016 tarihinde yapılan

çalıştayla atıldı. Sayın Valimiz Ersin YAZICI’nın önderliğinde, 20 İlçe

Kaymakamımız, 20 İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Balıkesir Üniversitesi Necatibey

Eğitim Fakültesi Dekanı, Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Dekanı,

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde görev

yapan tüm yöneticiler, ilimizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluş temsilcileri,

okul müdürleri ve alanında uzman öğretmenler çalıştaya davet edildi.2 gün

süren çalıştay sonucunda proje metni hazırlandı.

İlk olarak 20 İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerine BENGİ tanıtım toplantısı yapıldı. 20 İlçe

Müdürlüğü tarafından seçilmiş 36 BENGİ Formatör Öğretmenine eğitim verildi.

BENGİ Okul Müdürleri eğitim toplantısı 8 oturumda 837 Okul Müdürüne ulaşarak

yapıldı. Valimiz Sayın Ersin YAZICI önderliğinde gerçekleştirilen öğretmen

buluşmalarında İlimizdeki tüm öğretmenlere BENGİ projesi anlatıldı.

İlçemizde Milli Eğitim Müdürü Erbil CAMGÖZ tarafından daire

amirlerine ve okul müdürlerine,Formatör Öğretmen Mesut GÖKDENİZ tarafından

tüm öğretmenlere proje tanıtımı yapıldı.

Tüm hazırlık ve tanıtımların ardından Bengi Projesi Balıkesir İli

genelinde 2016/2017 Eğitim Öğretim yılı 2.Döneminden itibaren uygulamaya

başlandı.

Tüm okul ve kurumlarımız proje dahilinde dönemlik okul faaliyet

planlarını hazırladılar.Dönem başı itibariyle Bengi sistem girişleri aktif hale geldi

ve okullarımız tarafından okul bilgileri sisteme girildi.Hazırlanan faaliyet

planları sisteme girildi ve okullarda uygulanmaya başladı.Dönem boyunca

faaliyet planlarındaki takvime göre çalışmalar gerçekleştirildi.

Bengi projesi faaliyetleri 2017/2018 Eğitim Öğretim Dönemi

başından itibaren uygulanmaya devam edecektir.
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İLÇEMİZDE PROJE TANITIM TOPLANTILARI

İlçe Kaymakamımız

Hasan ERKAL ve İlçe Milli Eğitim

Müdürümüz Erbil CAMGÖZ

tarafından ilçemiz daire

amirlerine proje tanıtımı yapıldı

ve koordinasyon belirlendi.

İlçe formatör

Öğretmeni Mesut GÖKDENİZ

tarafından Öğretmen evi

konferans salonunda ilçedeki

tüm öğretmenlere 2 oturum

halinde proje tanıtımı yapıldı.
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İlimiz Valisi Ersin

YAZICI İlçemiz Öğretmenleriyle

buluşarak Bengi Projesini anlattı.

İlçemiz Okul

Müdürlerine proje tanıtımı

yapıldı ve yapılacak çalışmalar

belirlenerek yol haritası

çıkarıldı.



İlçemizdeki tüm okul/kurumlar,projenin

uygulanmaya başlamasıyla birlikte 2.Dönem başında okul

faaliyet planlarını hazırlayıp uygulayacakları proje ve

etkinlikleri belirlediler.Oluşturdukları takvime göre de

dönem boyunca proje ve faaliyetlerini gerçekleştirdiler.





ETİK DEĞERLERİMİZ

Müdürlüğümüz tarafından

hazırlanıp planlanan etkinlikte etik

değerlerimizle ilgili konu başlıkları

belirlenerek ilçedeki tüm okul müdürlerine

bir konu verildi.Her okul müdürünün kendi

kurumları dışında farklı okullarda ait

oldukları konu hakkında öğrencilere

seminer vermesi planlandı.Okul Müdürleri

takvim doğrultusunda ait olduğu temayı

işlemek üzere okullara giderek

öğrencilerle buluşmuş ve tema ile ilgili

etkinlikleri gerçekleştirmişlerdir.Etkinlik

06.03.2017 tarihinde başlamış ve

20.03.2017 tarihinde sona ermiştir.

YAŞADIĞIM ŞEHRİN TARİHİNİ ÖĞRENİYORUM

Yaşadığımız bölgedeki

Tarihi ve Turistik yerleri gezip görmek

suretiyle ilçemiz içerisindeki kurumlar

ve personel arası bağı güçlendirmek,

ayrıca yaşadığımız şehrin tarihini

öğrenmek maksadıyla İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğümüzce Kapıdağ Turu

düzenlendi.Turumuza İlçe Milli Eğitim

Müdürümüz Erbil CAMGÖZ , çok sayıda

öğretmen ,personel ve aile katıldı.
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KARİYER GÜNLERİ

İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğümüz tarafından ilçe

genelindeki ortaokul ve lise

öğrencilerine yönelik kariyer günleri

planlanmış ve planlamaya göre

gerçekleştirilmiştir.Belirlenen meslek

gruplarının kurumlarıyla iletişime

geçilerek seminerleri verecek personel

görevlendirmeleri istenmiş,belirlenen

personeller planlama tarihlerinde ve

konferans yerlerinde öğrencilere

seminerleri vererek mesleklerini

tanıtmışlardır.

İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğünün organize ettiği Yeşil

Mavi Erdek projesi kapsamında

merkez okullarımızdan birer grup

öğrenci öğretmenleriyle birlikte

sahil bandında sahil temizliği yaptı.

Çevre bilinci oluşturup duyarlılık

yaratmak ve çevrede de farkındalık

yaratmak için uygulanan çalışmaya

İlçe Kaymakamımız Hasan ERKAL ve

İlçe Şube Müdürümüz Ümit OKTAY

da katıldı.Öğrenciler grup halinde

sahile dağılıp çöpleri poşetlere

topladılar.

YEŞİL MAVİ ERDEK
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OYNA ÖRNEK OL

Proje Öğretmen veli ilişkilerini sportif faaliyetler kullanarak

güçlendirmeyi amaçlıyor.Proje kapsamında voleybol ve futbol müsabakaları

organize edildi.Her okul kendi içerisinde öğretmen ve velileriyle birlikte

birer takım oluşturdu.Takımlar düzenlenen turnuva içerisinde

müsabakalarını tamamladılar.

ÖĞRETMENİMLE SPOR YAPMAYI SEVİYORUM

Öğretmen ve öğrencilerin

arasındaki bağın okul saatleri dışında

biraraya gelerek sportif yollarla

güçlenmesini sağlamak ve iletişimlerini

güçlendirmek amacıyla uygulanan

proje kapsamında masa tenisi ve futbol

müsabakaları organize edildi.Her

okuldan öğretmenler ve öğrenciler

kurdukları takımlarla beraber çalışma

saatleri dışında spor alanlarına gelip

beraber müsabakalara katıldılar

BENGİ GENÇLİK TURNUVASI

Bengi Gençlik Turnuvaları

kapsamında ilçemiz halı sahasında futbol

turnuvaları düzenlendi.Turnuvada

şampiyon Atatürk İlkokulu oldu ve İlçemiz

kaymakamı Hasan ERKAL ve İlçe Milli

Eğitim Müdürü Erbil CAMGÖZ’ün de

katıldığı ödül töreninde kupalarını ve

madalyalarını aldı.





OKULDAN OKULA KARDEŞTEN KARDEŞE SEVGİMİ 

PAYLAŞIYORUM

Öğrenciler evlerinde kullanmadıkları oyuncakları okula getirip

öğretmenleriyle birlikte paket yaptılar.Paketlerin içine oyuncakları yanında

birer hediye alıp koydular.Oluşturulan paketler İlçemizde İstiklal İlkokulu ve

Dursunbey ilçesi Göbül İlkokulundaki anasınıfı öğrencilerine gönderildi. Bu

proje kapsamında okul bahçesine oyuncak kumbarası oluşturulacak ve

isteyen veliler hediye etmek istedikleri oyuncakları bu kumbaraya

koyacaklar.Kumbaradaki oyuncaklar aynı şekilde paketlenip seçilen okullara

gönderilecek.

Proje

kapsamında ilçemizdeki

protokol üyeleri

çocuklarımıza masal

anlatmak üzere okula

davet ediliyor ve okula

gelip çocuklarla

buluşarak onlara

seçtikleri masalları

anlatıyorlar. Proje

çocukların yetişkinlerle

etkili iletişim kurma

becerisi geliştirmeyi

;eğitime alternatif

yaklaşımlarla,eğlence ve

oyun yöntemiyle de

eksiklerin görülmesine

imkan vermeyi amaçlıyor.

BANA MASAL ANLAT
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Proje öğrencilere doğa sevgisi

aşılamayı amaçlıyor.Proje kapsamında okul

bahçesinde tarım çalışmaları için bölümler

oluşturuldu.Çocuklar bu bölümlere

çilek,marul,maydonoz,kereviz,pırasa vb.

sebze meyve fidanları diktiler.Hasat yapıldığı

zaman öğrencilerin meyve sebzeleri toplayıp

beraberce yemeleri hedeflendi.Çocukların

güzel havalarda suyla oynayabilecekleri sulu

alanlar yapıldı.Bahçenin kamelyasına oyun

masası kuruldu.Dekoratif malzemelerle

süslenerek tarım alanları çitle çevrildi.Atık pet

şişelerden yapılan hayvan figürleri yapıldıkça

bahçeye ekleniyor.

Proje,içeriğinde 15 günde bir farklı

şekilde yapılan bir çok çalışmayı barındırıyor.Bu

kapsamda çocuklar okulda yiyeceklerini kendileri

yapıp tüketmeyi öğreniyorlar.Etkinlik yapılan

günlerde birlikte açık büfe kahvaltı

düzenliyorlar.Okulda her gün çıkan menülerde

yaptıkları yiyecekleri tüketme imkanı

buluyorlar.Projenin amacı sağlıklı beslenme

farkındalığı oluşturarak sağlıklı yaşam ve

obeziteyle mücadeleyi yaşama yayabilmek.

BENİM BAHÇEM KEŞİF BAHÇEM

Saygı ve sevgi değerlerini

kazandırmak,yaşlılara saygı duymayı öğrenmek

amacıyla uygulanan etkinlikte çocuklarımızın

büyükanneleri ve büyükbabaları okula kahvaltı

etkinliğine davet edildi.Büyükler okula

geldiğinde çocuklar onlara karşılama töreni

düzenledi,daha sonra büyüklerine kendi

elleriyle kahvaltı servisi yapıp beraber kahvaltı

yaptılar.kahvaltı sonrası çocuklar büyükleriyle

beraber elbaskısı etkinliği yaptılar.

BESLENME DOSTU OKUL

KÜÇÜKLERİMİ SEVİYORUM BÜYÜKLERİMİ SAYIYORUM
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SANATLA EĞİTİM PROJESİ

Anaokulumuzda uygulanan

proje kapsamında her

hafta alt başlıklar altında

çalışmalar yapılarak

projenin devamı

sağlanıyor.Drama

etkinlikleri ve resim

etkinlikleri kullanılarak

çocukların IQ ve EQ larının

aynı anda harekete

geçirilmesi amaçlanıyor.Bu

şekilde yapılan

çalışmalarla çocukların

başarısının artması

projenin uygulanmasını

geçerli kılmıştır.

OKULUMUZUN DİĞER PROJE/ETKİNLİKLERİ
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Proje 2.sınıflar tarafından organize

edildi.Öğrenciler Sınıf Öğretmenleri öncülüğünde

oyuncak,kırtasiye malzemesi ve kıyafetten oluşan

hediyelerini hazırlayarak paketlediler.Diyarbakır iline

20 koli,Bingöl iline 21 koli hediye gönderilmek üzere

paketlendi.Okul bahçesinde Kaymakam;İlçe Milli

Eğitim Müdürü, Daire Amirleri,okul öğretmen ve

öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen törenden sonra

PTT kargo araçlarına öğrenciler tarafından koliler

gönderilmek üzere yerleştirildi.Öğrenciler bu proje

sayesinde uzakta hiç görmedikleri arkadaşlarına

hediye göndermenin ve iletişime geçmenin

mutluluğunu yaşamış oldular.

UZAKTAKİ ARKADAŞIMA HEDİYEM VAR

ENGELLERİ AŞIYORUZ

Öğrencilerde farklılıkların

farkına varmayı paylaşım ve

yardımlaşma duygusunu geliştirmeyi

amaçlayan proje kapsamında okulun

4.sınıf öğrencileri dönem boyunca

öğretmenleri kontrolünde harçlıklarını

biriktirdiler ve biriken harçlıklarıyla

akülü araba alındı.Akülü araba İlçemiz

Karşıyaka İlkokulunda engelli bir

öğrencimize hediye edildi.Hediye

törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil

CAMGÖZ,Okul Müdürü Özgür

KOÇAK,4.Sınıf Öğretmenleri,öğrenciler

katıldı.Okulda yapılan törenle akülü

araba ve hediyeler öğrencimize teslim

edildi.
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1/F Sınıfı tarafından uygulanan etkinlik çocukların yaşlılara

karşı sevgi saygı duygularının gelişmesi amacını taşıyor. Etkinlik için önce

mahallede ziyaret edilecek yaşlı kimseler tespit edildi.Ziyaret grupları

oluşturularak bilgilendirme yapıldı.Tespit edilen kimseler öğrenciler ve

öğretmenleri tarafından sıra ile evlerinde ziyaret edildi.Öğrenciler onlarla

birlikte yemekler yediler ve hediyeleştiler.

YAKINIMIZDAKİ YAŞLILARI ZİYARET

1.sınıflarca uygulanan

etkinlikte ağaçlara

asılmak üzere

ahşaptan üretilen

kuş yuvaları

hazırlandıktan sonra

okul bahçesinde

boyanıp süslendi.

Hazırlanan bu yuvalar

ilçe meydanında

bulunan ağaçlara

asıldı.

KUŞ EVLERİ

Sınıf Öğretmenleri tarafından

öğrenci seviyelerine uygun kitaplar
belirlenerek öğrencilere dağıtıldı.Öğrenciler
kitapları okuduktan sonra kitap ile ilgili
resim,şiir,bilmece veya konuyla ilgili bir nesne
yapmaları istendi.Okunan kitaplarda sınıf
kitaplığına eklendi.Proje öğrencilerde okuma
alışkanlığı kazandırma,okuduğunu anlama ve
yorumlama kazanmaları,kendilerini ifade
edebilme yeteneği geliştirmelerini amaçlıyor.

OKUYORUM ÜRETİYORUM
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4/C sınıfı tarafından uygulanan

projede öğrenciler sınıflarında iki aylık çalışma

boyunca kendilerine ait bir hikaye ürettiler veya

şiir yazdılar.Hikaye ortaya çıktıktan sonra

hikayelerini yazarak ve resimleyerek bir kitapçık

haline getirdiler.Kitapçıklarına önsözlerini yazıp

ciltleyerek okumaya hazır hale getirdiler.ilçe

Kaymakamı Hasan ERKAL,İlçe Millli Eğitim Müdürü

Erbil CAMGÖZ’ünde katıldığı bir törenle öğrenciler

oluşturdukları kitapçıklarını sergilediler.

OKUYORUM ÜRETİYORUM

HER ŞEY NOKTA İLE BAŞLADI

1/A ve 1/B sınıfları tarafından

yürütülen proje dönem boyunca uygulanıyor.

“Nokta “ isimli kitap üzerinden yürütülen

çalışma çocuklarda özgüven,yaratıcılık,öfke

kontrolü gibi konularda gelişimlerine destek

olmak ve yapabilirim duygusunu geliştirmeyi

amaçlıyor.Kitap öğrencilere tanıtılarak

kahramanı hakkında bilgiler verildi.Belirli

zamanlarda yapılan uygulamalarla çocuklara

kitabın ana fikrine uygun çalışmalar yaptırıldı.

DÜZENLENEN SEMİNERLER
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3.Sınıf Öğrencileri

tarafından hazırlanan ‘Pırtlatan Bal’

adlı tiyatro oyunu sergilendi.





OKUYORUM ANLIYORUM

Proje öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmalarını ve okuduklarını

anlayabilmelerini sağlamayı amaçlıyor.Tüm sınıflarda bulunan kitaplıklarda belirlenen

kitapları öğrenciler okuyorlar.Okudukları kitaplarla ilgili özet çıkartmaları sağlanıyor

ve öğrencilere bu kitaplarla ilgili sorular sorularak okuma durumları takip

ediliyor.Dönem sonunda dereceleme anahtarına göre yapılan puanlamayla başarılı

olan öğrencilere ödülleri verildi.

TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE

Okulun temiz tutulmasını ve

temiz kullanılmasını amaçlayan proje

kapsamında her hafta yapılan

değerlendirmeyle çevrenin ve her sınıfın

temizliği kontrol ediliyor.En temiz sınıf

seçilerek seçilen sınıfa törenle belgesi

veriliyor.Bu projeyle birlikte okul il

tarafından beyaz bayrak almaya hak kazandı.
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ANNE ÇOCUK ELELE PROJE SERGİSİ





Proje okulun tüm

öğrencilerine hareket etme ve

sağlıklı yaşama alışkanlığı

kazandırmayı hedefliyor.Proje İlçe

Kaymakamı Hasan ERKAL,İlçe Milli

Eğitim müdürü Erbil CAMGÖZ,Okul

Müdürlerinin katıldığı bir törenle

açıldı.Proje kapsamında her sabah

öğrenciler sınıflarında öğretmenleri

öncülüğünde sabah sporunu yapıp

derse başlıyorlar.Havalar iyi

olduğunda sabah sporları tüm okulun

katılımıyla okul bahçesinde

yapılıyor.Öğrenciler için hazırlanan

etkinliğe uygun oyunlar okul

bahçesinde veya sınıflarda belirli

aralıklarla öğretmen ve öğrenciler

tarafından oynanıyor.

HAREKET EDİYORUM ZİNDE KALIYORUM

AİLEMLE OYUN OYNUYORUM

Proje öğrencilerimizin bilgi ve

yeteneklerini geliştirmede aile faktörünü etkin

kılmak,aileleriyle oyun oynama alışkanlıklarını

geliştirme etkinliklerini okul ortamına taşımayı

hedefliyor.Projenin hazırlık aşamasında veliler

çocuklarıyla sınıfta buluştu.Hem velilerin

bildiği,tavsiye ettiği ve bilgi aktardığı hem de

öğrencilerin kendi tercih ettikleri türde oyuncaklar

kararlaştırılarak nasıl üretileceği belirlendi ve atık

malzemeler kullanılarak bu oyuncaklar üretildi.

Okulda düzenlenen sergide üretilen oyuncaklar

sergilendi.Oyuncaklar dönem boyunca okulda ve

derslerde çeşitli etkinliklerde kullanıldı.
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KANATLI ÖĞRENCİLER

Projenin amacı öğrencilerin

doğru, hızlı ve anlayarak okumalarını

sağlamaktır.Komisyon tarafından şubeler

bazında öğrenciler değerlendirmeye

alınarak okuma hızındaki gelişimleri

gözlemleniyor.Başarılı öğrenciler

ödüllendiriliyor.

Öğrenciler yeni

kitaplar alarak veya daha

önce okudukları kitapları

birbirlerine hediye ederek

okul içerisinde okuma

saatleri için yeni bir anlayış

geliştirdiler.

KİTAPLAR RAFTA DURMASIN

Proje ile öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren meslekleri

tanımaları,mesleklerin eğitim ve kariyer basamakları ile ilgili algılar

oluşturmaları amaçlanmaktadır. Değişik zamanlarda çeşitli meslek gruplarından

okula davet edilen kişiler öğrencilerle buluştu.

MESLEĞİM BANA GÜLÜMSEDİ
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Proje 4/A ve 4/B Sınıfları tarafından

uygulandı.Proje kapsamında öğrencilerden

okuma saatlerinde bir kitap belirleyip

okumaları ve evde de velilerinin

gözetiminde kitaplarına devam etmeleri

sağlandı.Öğrencilerden bu kapsamda

okuyup bitirdikleri kitaplardan o kitabın

içindeki olay,kişi,yer vb. olgularda özetini

yansıtacak şekilde maket hazırlamaları

istendi.Öğrenciler hem derslerde

öğretmenleri gözetiminde hem evde

velileri yardımıyla okudukları kitapları

yansıtan maket çalışması

hazırladılar.Hazırlanan bu maketler okul

idaresi tarafından düzenlenen alanda

sergiye sunuldu.

HİKAYE KİTABIMIN MAKETİ

Etkinlik öğrencilerin Matematik işlemlerini pratik yaparak daha kolay

kavramalarını,öğrencilerde ticari alışveriş gelişimi sağlamayı ,alışveriş esnasında sevgi saygı

değerlerini ön plana çıkarmalarını amaçlamaktadır.Etkinlik için tüm öğrenciler hazırlıklarını

tamamladılar.Okul bahçesinde Bit pazarı kuruldu.Öğrenciler hazırladıklarımateryallerini,evden

getirdikleri kullanmadıkları oyuncak ve kitapları,evde imal ettirdikleri pasta,börek,çörek

vb.yiyeceklerle içecekleri satışa çıkardılar.Okulun tüm öğrencileri pazarda alışverişe katıldı.

BİT PAZARI
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Tüm okula uygulanan proje

günümüzde yetişen hormonlu ve sağlığımızı olumsuz

yönde etkileyen sebze ve meyvelerin nasıl sağlıklı

hale getirilebildiğini görmek, öğrencilerin toprak ile

tanışmasını sağlamak, öğrencilerin kendi ektikleri

sebzelerinin nasıl, ne kadar sürede yetiştiğini

anlayabilmeleri amacıyla uygulanıyor.Her sınıf okul

bahçesinde kendileri için ayrılan bölüme domates,

biber, patlıcan, fasulye vb. tohum ve fidelerini

ektiler.Sınıflar serbest etkinlik saatlerinde kendi

bahçelerinin temizliğinden,bakım ve

sulanmasından sorumlu olacaklar.

ORGANİK BESLENİYORUM

BİR YAZAR OLABİLİRİM

4/A VE 4/B

sınıfları tarafından uygulanan

projede öğrenciler öğretmen

ve velileri yardımıyla

kendilerine ait bir hikaye

üretmeye başladılar.

Hikayelerini yazarak ve

resimleyerek bir kitapçık

haline getirdiler.Kitapçıklarına

önsözlerini yazıp ciltleyerek

okumaya hazır hale getirdiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil

CAMGÖZ’ün de katıldığı bir

törenle öğrenciler

oluşturdukları bu kitapları 1-

A Sınıfı öğrencilerine hediye

ettiler.
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Okulda veli - okul - öğrenci işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla

sınıf öğretmenleri,öğrencileri ve anneleri ile "Annem Sınıfta" etkinliği

gerçekleştirilmiştir.İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil CAMGÖZ’ün de katıldığı

etkinlikte okula davet edilen anneler çocukluğunda oynadığı oyunları

çocuklara tanıtarak beraber oyunlar oynadı.Öğrenciler bu sayede geçmişte

var olan ve unutulmaya yüz tutan oyunları öğrenme ve oynama fırsatı

buldular.

ANNEM SINIFTA

BİLİM FUARI

Fen Bilgisi

Öğretmenleri tarafından

okul bahçesinde Bilim Fuarı

düzenlendi.Ders

öğretmenleri ve öğrenciler

sene boyunca derslerde

yaptıkları etkinlikler ve

oluşturdukları fen projelerini

sergiye çıkararak

sundular.Sundukları

stantlardan sorumlu

öğrenciler sunularıyla ilgili

tişörtler hazırlayarak

giydiler ve sunumlarını

gerçekleştirdiler.
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KUŞ EVLERİ ANNEMLE OKUYORUM





Etkinliğin amacı çocukların

sevdiği kahramanlardan Nasrettin Hoca’yı daha

yakından tanımaları ve eğlenceli vakit

geçirmelerini sağlamak.Etkinliğe İlkokuldaki

tüm sınıflar katıldı.Öğrenciler sınıflarında

Nasrettin Hocayla ilgili resim,boyama,kesme

yapıştırma etkinlikleri gerçekleştirdiler.Daha

sonra okul panosu hazırlayarak oluşturdukları

etkinlikleri panoda sergilediler.Okul toplantı

salonunda tüm öğretmen ve öğrencilerin

katıldığı programda Nasrettin Hoca ile ilgili kısa

film izlendi.Şiirler ve fıkralar

okundu.Çalışmalarda dereceye giren

öğrencilere ödülleri verildi.

NASRETTİN HOCAYI TANIYALIM

Öğrencilerin

aileleri ve öğretmenleri ile

beraber uçurtmalarını

uçurarak hoş vakit

geçirmesini amaçlayan

etkinlik kapsamında

öğrenciler etkinlik gününden

önce öğretmenleriyle

beraber uçurtmalarını

hazırladılar.Etkinlik günü

seçilen alanda ailelerinin de

katılımıyla tüm okul

hazırladıkları uçurtmaları

uçurarak hoş bir gün

geçirdiler.

UÇURTMA ŞENLİĞİ

31



Okul

bahçesinde velilerinde

katılımıyla şiir dinletisi

düzenlendi. Öğrenciler

öğretmenleriyle birlikte

seçtikleri şiirleri

seslendirdiler.

ŞİİR DİNLETİSİ

VELİLERLE SANAT

ÇEVRE TEMİZLİĞİ
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YUMURTAM KIRILMASIN

Çocuklara sorumluluk

kazandırmayı amaçlayan proje

kapsamında öğrenciler okula

evlerinden birer yumurta

getirdiler.Okulda öğretmenleriyle

birlikte getirdikleri yumurtaları

boyayıp süslediler.Öğretmenleri

öğrencilerin yumurtalarına onlara

ait olduğunu belirten işaretler

koydu.3 hafta boyunca her gün

öğrencilerin kendilerine ait

yumurtaları evden okula

getirmeleri,korumaları ve tekrar

eve götürmeleri istendi.Öğrenciler

yanlarında bulunan yumurtaları 3

hafta korumaya çalıştılar.Süre

bitiminde yumurtaları sağlam kalan

öğrenciler ödüllendirildi.

Okul öğretmenleri tarafından okulun atıl

durumda bulunan binası onarılıp boyandı ve duvarları

çocukların ilgisini çekecek biçimde süslendi.Sınıfın belli

alanlarına oyun köşeleri oluşturuldu.Bu köşelere

çocukların oynayabileceği tarzda faklı oyuncak setleri

yerleştirildi.Satranç köşesi oluşturuldu.Bir bölüme masa

tenisi masası konuldu.Öğrenciler derslerde veya ders

dışındaki boş zamanlarında burayı diledikleri gibi

kullanabiliyorlar.Ayrıca bu sınıf köydeki tüm çocukların

kullanımına açık.Okul açık olduğu sürece köyde isteyen

çocuk gelip sınıfta etkinlik yapabiliyor.

OYUN AKTİVİTE SINIFI
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Öğretmenleri eşliğinde anasınıfı

öğrencilerince ağaçlara asılmak

üzere pet şişelerden kuş yuvaları

hazırlanıp süslendi ve bu yuvalar

okul bahçesinde bulunan ağaçlara

asıldı.Öğrenciler her hafta

öğretmenlerinin kontrolünde

yuvaların içine yem koyuyor ve

hayvan sevgisi kazanıyorlar.

KUŞLARIMIZ AÇ KALMASIN

Okulun boş olan sınıfı kütüphane olarak düzenlendi.Buranın

onarımı ve boyası yapılıp duvarlar amaca uygun bir şekilde

donatıldı.Kitaplıklar oluşturularak öğrencilerin kitap okuyabilecekleri

masalar yerleştirildi.Bir köşeye araştırma yapabilmeleri amacıyla bilgisayar

konuldu.Çocuklar okuma saatlerinde gelip burada kitap okuyabiliyorlar,boş

zamanlarında da istedikleri zaman gelip kütüphaneyi kullanabiliyorlar.

OKUL KÜTÜPHANESİ
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ATIL MALZEMELERDEN AKTİVİTE SINIFI

Okul öğretmenleri ve veliler tarafından beraber yürütülen çalışmada

okulun deposunda atıl durumda bulunan malzemeler kullanılarak okul içerisinde akıl

oyunları sınıfı oluşturulmuştur.Sınıf içerisinde bulunan sıralar,masalar,masa tenisi

masası,perdeler vb. tüm araçlar atıl malzemelerin tekrar dönüştürülmesiyle

yapıldı.Sınıfın duvarları boyanıp ilgi çekici resimlerle döşendi.Öğrencilerin boş

zamanlarını değerlendirebileceği sınıfta mangala oyunu,satranç,masa tenisi gibi

aktivite oyunları konuldu.Sınıfın bir bölümüne ise yine atıl malzemeler kullanılarak

kitaplık oluşturuldu.Okuma saatleri bu bölümde yapılabilmektedir.Öğrenciler boş

zamanlarında istedikleri oyunlarla oynayıp kitap okuyabiliyorlar.

Okul bahçesinde

önce fidan dikim alanları

belirlenerek hazırlandı.Öğrenciler

kendi belirledikleri değişik meyve

fidanlarını okula

getirdiler.Velileriyle birlikte

öğretmenleri gözetiminde

getirdikleri fidanları belirlenen

yerlere diktiler.

İÇİNDE SEVGİ ÇEVRENDE AĞAÇ BÜYÜT

ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
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SANKİ YEDİM PROJESİ

Etkinlik,MEB

tarafından yürütülen “Her

Sınıfın yetim bir kardeşi olsun”

projesiyle bağlantılı olarak

yürütülüyor.Haftada 2 gün

boyunca öğrenciler bakkaldan

bir yiyecek almak istediklerinde

bu isteğinden vazgeçip

alacakları yiyeceğin parasını

okul kumbarasına atıyorlar ve

kendilerini onu alıp yemiş gibi

kabul ediyorlar.Bu sayede

kumbarada biriken para projeye

aktarılarak destek

olunuyor.Öğrenciler de sosyal

sorumluluk bilinci kazanmış

oluyorlar.

SAHİLLERİ TEMİZ TUTALIM
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Öğretmenler ve öğrenciler arasında Akıl ve Zeka Oyunları

Turnuvası gerçekleştirildi.Zeka Oyunları öğretmeni tarafından yürütülen

projede q bitz,mangala ve dokuztaş oyunlarının önce öğrenci ve

öğretmenlere tanıtımı yapıldı.Tanıtım süresinin sonunda turnuva için ayrı

ayrı öğrenci ve öğretmen grupları oluşturuldu.Öğrencilerin elemelerinin

ardından finaller yapılarak dereceye giren öğrencilere ödülleri

verildi.Ardından qbitz oyunu öğretmenler arası yarışmaları yapıldı.yarışma

sonucunda dereceye giren öğretmenlere ödülleri ve belgeleri verildi.

AKIL OYUNLARI TURNUVASI

Okuldaki öğrencilere proje

duyurularak öğrencilerin kitaplığa bağış

yapmalarının sağlanmasıyla kitaplık

oluşturuldu.Öğrenciler istedikleri zaman

kitaplıktan okumak için kitap

alabiliyorlar.Bunun için herhangi bir kayıt

tutulmuyor.Öğrenciler aldıkları kitabı

okuduktan sonra tekrar yerine koyuyorlar.

Proje okulda kitap okuma alışkanlığı

kazandırmayı,kitap okuma konusunda

farkındalık oluşturmayı,kitap bağışını teşvik

etmeyi,paylaşım ve ortak kullanım kültürünü

geliştirmeyi,emanet ve sorumluluk bilinci

oluşturmayı hedefliyor.

AL GÖTÜR OKU GETİR
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FİDAN DİKİMİ VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Erdek Malya mevkiinde

ağaç dikimi ve doğa yürüyüşü

etkinliğinde öğrenci ve veliler fidan

dikimlerini yaptılar. Doğa yürüyüşünün

ardından etkinlik yarışmalar,uçurtma

şenliği ve eğlencelerle devam etti.

İhtiyaç sahibi

çocuklarımızı oyuncak ve

kitap sahibi yaparak, onların

mutlu olmalarını sağlamak

ve gelişimlerine yardımcı

olmak amacıyla uygulanan

proje kapsamında öğrenciler

kitap ve oyuncak toplama

kampanyası düzenlediler.

Toplanan kitaplardan bir

kısmı Muzaffer Gürer

Ortaokuluna, oyuncaklar ve

İlkokul seviyesine uygun olan

kitaplar ise İstiklal

İlkokuluna hediye edildi.

MUTLU YARINLAR İÇİN BİR OYUNCAK BİR 

KİTAP BENDEN
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14 Mart Pi Günü değişik etkinliklerle kutlandı.7. Sınıf öğrencileri,

öğretmenleri ve davetliler pi sembolü içeren tişörtlerini giyerek etkinliği

başlattılar . Pi Sayısı Basamaklarını Ezberleme Yarışmasının ardından okul

öğrencileri tarafından pi sayısı ile ilgili Erdek halkı ile yaptıkları röportaj

öğrencilere izlettirildi, Pi hecesiyle başlayan kelimeleri sayma yarışı yapıldı.

Dev Pi sayısının önünde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından, tüm

öğrenciler bahçede toplanarak Pi şekli oluşturdular.Daha sonra Pi sembolleri

içeren ürünlerin yer aldığı kermes düzenlendi. Kermes sırasında Pi pastası ilçe

Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz,Okul Müdürü Metin ERDİN ve Matematik

zümre öğretmenleri tarafından kesilerek öğrenci ve misafirlere ikram edildi.

Pİ GÜNÜ

İngilizce dersinde uygulanan etkinlikte öğrenciler belirledikleri

birer mesleğe ait özellikleri İngilizce olarak kartonlara hazırladılar.Daha sonra

öğrenciler seçtikleri meslekleri yansıtan kıyafetler hazırlayarak derse

getirdiler ve İngilizce olarak mesleklerinin özelliklerini kıyafetleriyle diğer

öğrencilere aktardılar.

MESLEKLERİ TANIYALIM
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Sevgi Ağacı,yitirilmeye başladığına

inanılan sevgi ve saygı değerlerini farklı

etkinliklerle okul geneline yaymak ve

oluşturulan temalarla süreklilik sağlamak

amacıyla uygulanan bir projedir.Proje İlçe

Milli Eğitim müdürü Erbil CAMGÖZ ve Okul

Müdürlerinin katıldığı bir törenle açıldı.Bu

çalışma için sevgi ağacı oluşturularak okul

girişine yerleştirildi.Öğrenciler kağıtlara

sevgi ile ilgili sözler yazarak ağacın

dallarına asıyorlar.Okul sevgisi,aile

sevgisi,vatan sevgisi,doğa sevgisi ile ilgili

panolar hazırlanarak sevgi ağacının

etrafına yerleştirildi.Öğrenciler bu

temalarla ilgili çevrelerinde çektikleri

fotoğrafları diledikleri zaman panolara

asıyorlar ve sergilenmelerini

sağlıyorlar.Çalışma için beyaz tişörtler

üzerine sevgi ve saygı ile ilgili sözler yazan

öğrenciler okul içerisinde bu tişörtlerle

dolaşıyorlar.

SEVGİ AĞACI

AİLEMLE KİTAP OKUYORUM

Oluşturulan

planlama çerçevesinde

veliler,her hafta yapılan

okuma saatlerine

kitaplarıyla birlikte

katılarak öğrencileriyle

beraber kitap okuyorlar.
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BENİM BELGESEL’FİM

Okul Öğretmenleri,Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri ve okul

öğrencilerince hazırlanan etkinlik kapsamında özel eğitim sınıfı öğrencilerinin

diğer öğrencilerden farklı olmadığını,gerekli ilgi gösterildiğinde onlarında bir

çok zoru başarabileceğini gösteren,gerçek engelin beyinde olduğu temasını

işleyen kısa film oluşturuldu.Filmin içeriğinde bu tema ile birlikte özel eğitim

öğrencilerinin Erdek’i tanıtan açıklamaları da yer aldı.Sene sonunda Erdek

Öğretmen Evinde yapılan gösteri ile halka filmin gösterimi

yapıldı.Gösterimden sonra öğrenciler koro çalışmalarını da sergilediler.

Proje, kitap okuma

alışkanlığı kazandırmak,MEGEP’e ve

görme engellilerin okullarına kitap

kazandırmak amacıyla uygulanıyor.

Öncelikle öğrenciler ve velilerle

yapılan toplantılarda projenin içeriği

açıklandı ve nasıl katkı

sağlayabilecekleri görüşüldü.Tanıtımın

ardından uygulamaya geçildi.Veliler ve

öğrenciler kitaplarını sesli olarak

okuyarak kayıt altına aldılar.Sesli

kayıtlar okulda toplandı ve seçilerek

MEGEP’e yollandı.Balıkesir İl MEM

projeyi daha ileriye taşıyarak

Balıkesir geneline yaymak için

çalışmalarına başladı.

SESİMLE DÜNYANIZI RENKLENDİRİYORUM
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ERDEK’İ TANIYORUM FOTOĞRAF YARIŞMASI

Yöremizi tanımak,tanıtmak, sevdirmek,farklı bir gözle bakmayı

sağlamak ve fotoğraf sanatına duyulan ilgiyi arttırmak amacıyla okul

öğrencileri arasında fotoğraf yarışması düzenlendi. Erdek’i tanıtan ve

Erdek’in çeşitli yerlerinden güzel kareler içeren fotoğraflar öğrenciler

tarafından çekildi ve elemeden geçen eserler okulda sergiye

çıkarıldı.Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

7 DEN 70 E SPOR YAPIYORUM

Proje kapsamında

haftada bir gün okul öğrenci ve

velileri ilçe stadyumunda bir

araya gelerek birlikte spor

yapıyorlar.Sporu özendirerek

bedenen,zihnen, sağlıklı bir

toplum oluşturmayı amaçlayan

proje kapsamında 45 dk süren

etkinliklerle 7 ‘den 70’ e

çocuk,genç,yaşlı,anne,baba,

herkes sağlıklı bir yaşam için

beraber spor yapıyor.
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ZEKANI KULLAN ADRENALİNİ YAŞA

Projeyle öğrencilerin dönem boyunca okulda bulundukları her alanda

istedikleri her an satranç oynamaları hedeflendi.Önce okulun giriş koridorunda

büyük bir alanda yerlerin boyanmasıyla satranç tahtası

oluşturuldu.Köpüklerden satranç taşları oluşturulup boyanarak bu alana

yerleştirildi.Öğrencilerin kullandıkları sıraların üzerine boyama yoluyla

satranç tahtaları oluşturuldu ve taşlar yerleştirildi.Bu sayede öğrenciler ister

sınıfta ister okul koridorunda diledikleri zaman oyunlarını oynayabiliyorlar.

İKİNCİL DİLİMİZ

Proje kapsamında

öğrenciler işaret dilini kullanmayı

öğrendiler.İkinci dönem boyunca

yapılan planlamaya uygun olarak tüm

öğrencilere işaret dili

öğretildi.Öğrenciler aldıkları eğitim

sonucu işaret diliyle kendini ifade

edebilme ve karşılıklı konuşmayı

öğrendiler.İlçe Milli Eğitim Müdürü ve

daire amirlerinin katılımıyla

düzenlenen törende öğrenciler

sunumlarını gerçekleştirdiler ve

topluca İstiklal Marşı’nı okudular.
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Türkçe Öğretmeni

tarafından uygulanan proje kapsamında

önce okulda öğrencilerin yanlış kullandığı

kelimeler tespit edildi.Kelimelerin doğru

yazım ve telaffuzu oyun kartları

kullanılarak öğretildi.Okul duvarlarına

tespit edilen kelimelerin doğru yazımları

yazıldı.Düzenlenen sergi ile proje tanıtıldı.

TÜRKÇEMİZİ GÜZEL KULLANIYORUZ





TÜRKÇE SOKAĞI

Edebiyat öğretmenleri tarafından

hazırlanan proje kapsamında okulun bir

koridorunda Türkçe Ağacı

oluşturuldu.Amaç: Türkçe kelimelere

özüne uygun öğrenip kullanmaktır.Ağacın

üzerinde kelimelerin orijinalleri asılı olup

ağacın yanında şairler köşesi

oluşturuldu.Şairlerimize ait şiirlerden

oluşan bu köşeye öğrencilerde diledikleri

şiirleri asarak okuyabiliyorlar.

İlçemiz Cumhuriyet Meydanı’nda "Çaylar Bizden, Okumak

Sizden" etkinliği düzenlendi.Etkinliğine İlçemiz Kaymakamı,İlçe Müftüsü,

İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü,Okul Müdürleri,Öğrenciler ve

vatandaşlar katıldı.Etkinlik boyunca katılımcılar hem çaylarını içtiler hem

kitaplarını okudular.

ÇAYLAR BİZDEN OKUMAK SİZDEN
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Projeye 11.Sınıf Yiyecek İçecek

Hizmetleri bölümünden 11,Çocuk Gelişimi

bölümünden 12 öğrenci ve velileri

katıldı.Yiyecek içecek Hizmetleri öğrencileri

atölyeye anneleriyle birlikte girerek yöresel

yemekleri beraber hazırlayıp öğreniyorlar ve

hazırlanan yemekleri okul genelinde sunuma

çıkarıyorlar.Çocuk Gelişimi bölümü

öğrencileri anneleriyle birlikte atölyede

palyaço kıyafeti dikiyorlar.Hazırlanan

kıyafetleri giyen öğrenciler ilçe genelinde

yapılan şenlikler ve törenlerde öğrencilere

gösteriler hazırlıyorlar.

ANNEMLE ATÖLYEDEYİM

Yiyecek İçecek Hizmetleri

Öğrencileri ile 9. sınıf

öğrencilerine mesleğinde başarılı

bir aşçı olan Hasan VARLIK teorik

ve uygulamalı olarak sunum

yaptı.Okul Öğretmenlerinin

gözetiminde eğitime katılan

öğrenciler başaşçı ile beraber önce

teorik bilgiler aldılar,daha sonra

beraber planladıkları yemekleri

yaptılar.

KARİYER GÜNLERİ
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DEDEMDEN NİNEMDEN MASALLAR

Proje unutulmaya yüz tutmuş masalları ortaya çıkarmayı

amaçlıyor.Öğrenciler önceden belirledikleri yaşlı insanlarla biraraya

gelerek onlardan unutulmaya yüz tutmuş,bilinmeyen masalları dinleyerek

kayıt altına aldılar.Proje bitiminde kayıt altına alınan masallar kitapçık

haline dönüştürüldü.Ayrıca sene sonu şenliklerinde seçilen bir

masal,Annemle Atölyedeyim etkinliğinde hazırlanan kostümlerin

giyilmesiyle birlikte canlandırıldı.

ERDEK OKURKEN BİR DAMLA SU KADAR 

SENİN DE KATKIN BULUNSUN

Proje okuma

saatleri uygulamasına destek

sağlamak amacıyla

uygulandı.Öğrenciler ilçede

bulunan esnafları dolaşarak

ellerinde fazla bulunan kitapları

toplayıp tasnif ederek ihtiyaç

sahibi öğrencilere ve kişilere

ulaştırıyorlar.Toplanan kitaplar

okula getirilip tasnif

ediliyor.İhtiyaç sahibi olan

öğrenci ve kişiler tespit edilerek

kitaplar yeni sahiplerine teslim

ediliyor.
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OKULUMU TANITIYORUM

İlçe Müftülüğü ile

birlikte yapılan plan

gereği,okul idaresi ve

öğrenciler tarafından

Ramazan ayına kadar süren

program çerçevesinde

bütün köyler tek tek

dolaşılarak hem mesleki

tatbikat icra edildi, hem de

okul tanıtıldı.Bu kapsamda

her cuma günü farklı

köylere giden öğretmen ve

öğrenciler tarafından köy

camisinde namaz kıldırılıp

vaaz verildi.

KUŞ EVLERİ
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YARINLARINIZ İÇİN EVİNİZDEYİZ

Okul idaresi ve öğretmenlerce

yapılan planlama dahilinde belirlenen

periyodlar halinde öğrenciler evlerinde

ziyaret edilerek eğitime ailenin de katılımı

sağlandı.Dönem boyunca ziyaretler devam

ettirilerek öğrencilerin gelişimleri beraber

izlendi.

FİDAN DİKİMİ

BİSİKLETE BİNİYORUM,SAĞLIĞIMI KORUYORUM
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Proje okulda Tarih ve Felsefe Öğretmenleri öncülüğünde

yürütülüyor.Okul tarafından önceden belirlenen tarihi yerlere geziler

düzenlendi.Tarih ve felsefe dersleri gezi düzenlenen yerlerde işlendi.Proje ile

hem dersler yerinde işlenmiş oldu hem de bu tarihi yerlerin ders esnasında

öğrencilerce gezilip görülmesi sağlandı.

BİZE HER YER SINIF

Halk Eğitim Merkezince

açılan kurs ile hazırlanan halk oyunları

ekibi yıl sonu gösterilerine katıldı
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SATRANÇ VE ATLETİZM TURNUVALARI

Halk Eğitim Merkezince

öncelikle İlçemiz Anaokulunda ve

İlkokullarda 180 saatlik satranç kursları

açılarak eğitimler verildi.Eğitimler

sonucunda Satranç turnuvası düzenlendi

ve eğitim alan öğrenciler kendi

kategorilerinde yarıştılar.Turnuva

sonucunda dereceye giren öğrenciler

ödüllerini aldılar.

Halk Eğitim Merkezi ve

Erdek Gençlik Atletizm Kulübü ile

ortaklaşa ilçemiz sahil bandında

atletizm ve bayrak yarışmaları

düzenlendi.Anaokulu,ilkokul ve

ortaokullardan 110 öğrenci kendi

kategorilerinde yarıştılar.80 Öğrenci

yarışma sonucu madalyalarını aldı.

Öğrencilere kitap

okumayı sevdirmek ve bu

noktada ilgilerini çekmek için

düzenlenen yazar buluşmasında

ünlü yazar Cezmi ERSÖZ

öğrencilerle buluştu.Söyleşi

sonunda katılımcılar kitaplarını

imzalattılar.

Uludağ Üniversitesi

Öğretim Üyesi Barış ÖZDAL’ın

katılımıyla «Türk Ermenistan

ilişkilerinin Dünü,Bugünü,Yarını «konulu

seminer düzenlendi.
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ORYANTİRİNG

Halk Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ilçemizde oryantiring

çalışmaları yapıldı.Balıkesir oryantiring federasyonu üyesi Köksal AKSOY

tarafından önce ilçemiz Beden Eğitimi öğretmenlerine,sonrasında çalışma

için her ortaokuldan seçilen 10 ar öğrenciye eğitimler verildi. Salı ve cuma

günleri biraraya gelen takımlara öğretmenleri tarafından eğitimler verilip

uygulamalar yapıldı.Nisan ayında ilçe takımı Balıkesir’deki oryantiring

turnuvasına katıldı.24 Mayıs Dünya Oryantiring gününde okul takımları

arasında oryantiring turnuvası düzenlendi.

TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ

Halk Eğitim Merkezi

Müdürlüğü tarafından organize

edilen seminer Balıkesir Acil Afet

Durum Müdürlüğünde görevli

Necdet KOCAEFE ve Yasin ACAR

tarafından verildi.Seminer iki ayrı

bölüm halinde gerçekleşti.Eğitime

ilçemiz ilkokul,ortaokul ve lise

öğrencileri öğretmenleriyle birlikte

katıldı.
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İkinci Dönem

başlamasıyla

beraber ilçemizdeki

tüm okullarımızda

her hafta haftada iki

gün okuma saatleri

uygulaması yapıldı.

Okuma Saatlerine bazı okullarımızda velilerimizde sürekli katılım sağladı.

İlçe Kaymakamımız

Sayın Hasan ERKAL ve Daire

Amirleri her hafta farklı okullarda

kitap okuyarak okuma saatlerine

destek oldular.

İlçe Milli Eğitim

Müdürümüz Sayın Erbil CAMGÖZ

her hafta en az iki okulda kitap

okuyarak okuma saatlerine destek

oldu.



İLÇEMİZDEKİ OKULLARIMIZDA PROJE KAPSAMINDA     

BİLGİ YARIŞMALARI DÜZENLENDİ.


