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BENGİ PROJESİ TÜM HIZIYLA 

KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

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
kapsayan ve
2016/2017 2.Dönemi
başında uygulamaya
başlanan Bengi Projesi
ilçemiz genelinde Milli
Eğitim Müdürlüğümüz,
Okullarımız ve
Kurumlarımızın planlı
çalışmaları ile
büyüyerek
uygulanmaya devam
ediyor.
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İlçe Kaymakamı Ekrem ÇALIK başkanlığında
Okul Müdürleriyle Bengi faaliyetlerini
değerlendirme toplantısı yaptık.
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TÜM OKULLARIMIZDA OKUMA 

SAATLERİ, HAFTADA İKİ GÜN 

20 ŞER DAKİKA OLARAK 

UYGULANMAYA DEVAM 

EDİYOR
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OKUMA SAATLERİNE İLÇE KAYMAKAMI EKREM 

ÇALIK VE DAİRE AMİRLERİ KATILIYOR.
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 

HAZIRLAYIP UYGULADIĞI 

PROJELERDEN 

ÖRNEKLER



ETİK DEĞERLER ETKİNLİĞİ

Bengi Projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz

tarafından düzenlenen etkinlik ile ilçemizde görev yapan

daire amirleri (İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Emniyet

Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Meslek Yüksekokul

Müdürü, İlçe Yazı İşleri Müdürü, İlçe Vergi Dairesi Müdürü,

İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Spor Müdürü ,İlçe Gıda Tarım ve

Hayvancılık Müdürü, ilçe Mal Müdürü, İlçe Tapu Müdürü, İlçe

Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü, İlçe Liman Başkanı, İlçe

Müftüsü) planlama dahilinde belirlenen okullara giderek

kendilerine verilen etik değerler konularında seminer

verdiler. Müdürlüğümüz tarafından yapılan iki haftalık

planlama ile hangi daire amirinin hangi okulda hangi

konuyu işleyeceği belirlendi ve planlanan tarihlerde amirler

okullarda öğrencilerle buluşarak konularını aktardılar.

Etkinlik 2 hafta boyunca ilçemizdeki bütün okullarda devam

etti.
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Müdürlüğümüzce yapılan organizasyon ile öğrenci velilerimize, İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda "Bağımlılıkla Mücadele " 

semineri verildi.

Bengi projesi kapsamında, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 

düzenlediği organizasyonla  öğrenci velilerimize "Bağımlılıkla 

Mücadele" semineri verildi. Ekim ve Kasım ayları içerisinde ilçemizde 

görev yapan rehber öğretmenler tarafından tüm okullarımızdaki 

öğrencilerimize bağımlılıkla mücadele eğitimleri verilmişti .Bu 

eğitimlerin devamı niteliğinde düşünülen çalışmayla öğrencilerimizin 

velilerine de aynı seminerin verilmesi planlanarak İlçe Toplum Sağlığı 

Merkezi ve Bandırma Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğüyle 

işbirliği yapıldı. 26.12.2017 Salı günü İlçe toplum Sağlığı Merkezinde 

görevli Dr.Hatice Kübra Yeşil KURU ve Dr. Hüseyin AYKAÇ ile 

Bandırma Rehberlik Araştırma Merkezinde görevli Emrullah ASLANER 

ve Engin CEYLAN´ın sunumlarıyla seminer gerçekleşti. Madde 

Bağımlılığı, özellikleri, yasal dayanakları, sağlık yönünden etkileri 

konularında veliler bilgilenrildi.

ÖĞRENCİ VELİLERİMİZE  BAĞIMLILIKLA 

MÜCADELE SEMİNERİ VERİLDİ





Müdürlüğümüzce Bengi projesi kapsamında liseler arası badmington

turnuvası düzenlendi.

Bengi Projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından

03.01.2018/12.01.2018 tarihleri arasında Beden Eğitimi Öğretmenleri

Sevim TOGAY ve Tuba Artan ERDOĞAN öncülüğünde ilçe kapalı spor

salonunda gerçekleştirilen badmington turnuvası, final maçlarının

ardından İlçe Mili Eğitim Müdürü Erbil CAMGÖZ ve okul müdürlerinin

katılımıyla düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Kız ve erkek olmak üzere

iki ayrı kategoride gerçekleşen turnuvada dereceye giren öğrenciler

törende ödüllerini aldılar.

LİSELER ARASI BADMİNGTON 

TURNUVASI



Ünlü Spiker Bekir DEVELİ Bengi projesi kapsamında "Hikayelerle 

Anadolu İrfanı" adlı stand-up gösterisinde Erdek halkıyla buluştu.

Ünlü Spiker Bekir DEVELİ Bengi projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü, İlçe gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Ensar Vakfı Erdek 

Şubesinin ortaklaşa düzenlediği "Hikayelerle Anadolu 

İrfanı" adlı stand-up gösterisiyle İlçemiz kapalı spor salonunda 

halkımızla buluştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil CAMGÖZ, İlçe 

gençlik ve Spor müdürü Adem Erdem ERDEN, Ensar Vakfı Erdek 

Şubesi Başkanı Mehmet AYDIN,AK Parti İlçe Başkanı Kemal KAYAN, 

daire amirleri ve vatandaşların katıldığı gösteri ilgiyle izlendi.1,5 

saatlik gösterinin ardından AK Parti ilçe Başkanı Kemal KAYAN´ ın 

Bekir DEVELİ´ ye teşekkür plaketi sunumunun ardından gösteri sona 

erdi.

BEKİR DEVELİ ERDEK HALKIYLA 

BULUŞTU





SPORTİF FAALİYETLER

2014 yılında ilçemizde kurulan ‘’ Erdek Atletik Gençlik ve

Spor Kulübü ’’ başarılarına devam ediyor. Kulüp kurulduğu

günden bu yana atletizm branşında il şampiyonlukları, bölge

şampiyonlukları ve Türkiye şampiyonlukları kazandı. 18 Eylül

orta okulu beden eğitimi öğretmeni ve milli takım antrenörü

Niyazi GÜLHAN koordinatörlüğünde ilçedeki öğrenciler

büyük başarılara imza atıyor. Son olarak 19-30 Ocak 2018

tarihleri arasında İstanbul’ da düzenlenen U-14, U-16, U-18,

U-20 yaş gruplarına ait Türkiye şampiyonasında kulüp;

3 tane 1.’ lik

7 tane 2.’ lik

1 tane 3.’ lük

1 tane 4.’ lük

1 tane 5.’ lik madalyası kazanmıştır.





OKULLARIMIZIN 

HAZIRLAYIP UYGULADIĞI 

PROJELERDEN 

ÖRNEKLER



Öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak 

amacıyla Reşit Mazhar Ertüzün Anaokulu tarafından 

uygulanan Beslenme Dostu okul projesi kapsamında 

öğrenciler öğretmenleriyle birlikte tarım bahçesinde 

yetişen meyveleri topladılar ve öğrenciler meyveleri 

yediler. Ayrıca toplanan meyvelerin bir kısmınıda reçel 

yapmak üzere ayırdılar.

REŞİT MAZHAR ERTÜZÜN ANAOKULU-

BESLENME DOSTU OKUL
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Reşit Mazhar Ertüzün Anaokulu Jüpiter Sınıfı "İyilik

Biriktiriyorum" projesini uygulamaya başladı. Proje çocukları

iyiliğe teşvik ederek, çevrelerinde maddi manevi yardıma

ihtiyacı olan canlıların farkına varmalarını ve bu ihtiyaçları nasıl

karşılayabilecekleri hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlıyor.

Çocukların kendilerine ait birer kumbaraları var. Her yaptıkları

iyilik için kumbaralarına bir mısır tanesi atıyorlar. Proje

bitiminde çocuklar aileleriyle birlikte kumbaralarını açacaklar.

Kumbaralarda biriken mısırlar patlatılacak ve aileleriyle

seçtikleri bir filmi izlerken patlamış mısırlarını yiyerek yaptıkları

iyiliklerin tadına varacaklar.

REŞİT MAZHAR ERTÜZÜN ANAOKULU-

İYİLİK BİRİKTİRİYORUM
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REŞİT MAZHAR ERTÜZÜN ANAOKULU-

MERHABA BEN UMUT

İlçemiz okullarından Reşit Mazhar Ertüzün
Anaokulu öğretmen ve öğrencileri Trakya Üniversitesi
onkoloji servisinde kanser tedavisi gören
çocuklarımıza umut ışığı ve moral aşılamak için çeşitli
hediyeler gönderdi. Öğrenciler tarafından yarım
boyanmış boyama sayfaları gönderilerek hasta
çocuklarımızın tamamlamaları sağlandı. Ayrıca kendi
yaptıkları çeşitli etkinliklerde gönderildi.
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İlçemiz okullarından Reşit Mazhar Ertüzün

Anaokulunun başlattığı projede Doğu ve Güneydoğuda

vatani görevini yapan askerlerimize aile katılımıyla

yaptıkları kurabiyeleri, öz bakım gereçlerini, kendi

yaptıkları faaliyetleri, mektup ve kartpostalları

gönderdiler. Okulun ilk sevgi kargosu Hakkari sınır

karakoluna gönderildi.

REŞİT MAZHAR ERTÜZÜN ANAOKULU-
MEHMETCİKLE EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE
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Hediyelerin ulaştığı Hakkari sınır karakolundan 

askerlerimiz fotoğraflarını yolladılar.
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REŞİT MAZHAR ERTÜZÜN ANAOKULU-
KİTAP PARAM KUMBARAM

İlçemiz okullarından Reşit Mazhar Ertüzün anaokulunun yaptığı

projeyle okulda kitap fuarı açıldı. Öğrenciler evlerinden kumbaralarını

getirerek istedikleri kitapları aldılar. Kitap alabilmek için harçlıklarından

tasarruf etmeyi öğrendiler. Bu projeyle öğrencilerde küçük yaştan

itibaren kitap farkındalığı oluşturulamaya çalışıldı.



REŞİT MAZHAR ERTÜZÜN ANAOKULU-

VİTAMİN ŞENLİĞİ

Reşit Mazhar Ertüzün Anaokulu beslenme dostu okul projesi 
kapsamında tüm sınıflarda vitamin şenliği etkinliği gerçekleştirdi. 
Çocuklar kendi sıktıkları meyve sularını içtiler. Bu sayede sağlıklı 
beslenmenin önemini yaparak yaşayarak öğrendiler.



REŞİT MAZHAR ERTÜZÜN ANAOKULU-

BANA MASAL ANLAT

Anaokulunun bünyesinde gerçekleştirilen projeye bütün

sınıflar katılıyor. Projenin daha önceki evresinde ilçemizdeki

protokol üyeleri çocuklarımıza masal anlatmak üzere okula davet

ediliyor ve müsait olduklarında okula gelip çocuklarla buluşarak

onlara seçtikleri masalları anlatıyorlardı. Projenin yeni basamağı

ise ”ailemle okuyorum” olarak devam ettirilmekte. Ebeveynler

çocuklarda iletişim kurma becerisi geliştirmeyi; eğitime alternatif

yaklaşımlarla, eğlence ve oyun yöntemiyle de eksiklerin

görülmesine imkan vermek için evde çocuklarına kitap okuyor.



AHMET VEHBİ ÇIKRIKÇIOĞLU 

İMAM HATİP LİSESİ- HAYALLERİME ORTAK OL

Ahmed Vehbi Çıkrıkçıoğlu İmam Hatip Lisesinin başlattığı

proje çocukların hayallerinin izini sürüyor. Öğrencilere

dağıtılan formlar sayesinde çocukların geçmiş ve gelecek

hayallerinin neler olduğu hakkında bilgi sahibi olan okul, daha

sonra gerçekleşebilirlik düzeyine göre her ay iki, üç

öğrencinin hayalini bu projeyle gerçekleştiriyor.
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Öğrencilerin yabancı dil bilincini ve gelişimini desteklemek,

öğrencilere Arapça dilini sevdirmek ve motivasyon sağlamak

amacıyla Ahmed Vehbi Çıkrıkçıoğlu İmam Hatip Lisesi Arapça

Öğretmeni Mücella ÖDEMIŞ koordinatörlüğünde ortaokul ve lise

öğrencilerinin okul koridorlarını Arapça görsellerle süsleyerek

oluşturdukları Arapça sokağı büyük ilgi gördü.

Sokağın tanıtımı 18 Aralık Dünya Arapça gününde ilçe

kaymakamı Ekrem ÇALIK, ilçe milli eğitim müdürü Erbil CAMGÖZ

ve ilçe okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik sonrası okul müdürü Halil ORHAN ve Arapça öğretmeni

Mücella ÖDEMIŞ Arapça sınav sonuçlarına göre sınıf birincisi

olan ortaokul ve lise öğrencilerine başarı belgelerini ve

hediyelerini takdim ettiler.

AHMET VEHBİ ÇIKRIKÇIOĞLU 

İMAM HATİP LİSESİ- ARAPÇA SOKAĞI
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OCAKLAR ORTAOKULU-

AYIN ENLERİ

Ocaklar Ortaokulun gerçekleştirdiği proje istenmeyen

öğrenci davranışlarını ortadan kaldırıp olumlu bir sınıf iklimi

oluşturmayı hedefliyor. Projede her haftanın sonunda belirlenen

kriterler doğrultusunda haftanın en başarılı sınıfı seçiliyor. Ayın son

haftasında kriterlere uygun olarak en çok “ haftanın sınıfı” belgesini

alan sınıf “ ayın sınıfı” seçiliyor. Projenin diğer adımlarında ise “

ayın en başarılı öğrencisi” ve “ ayın en temiz sınıfı” gibi

derecelendirmelerle öğrenciler ödüllendiriliyor.



OCAKLAR ORTAOKULU-

SOSYAL MARKET İNSANLIĞA DAVET

Ocaklar ilkokulunun gerçekleştirdiği projenin ilk

adımında okul aile birliği ve öğretmenler toplanarak proje üzerinde

konuşup velilere mektup yolladılar. Maddi durumu yetersiz olup

kılık-kıyafet alımında sıkıntı yaşayan öğrencilere destek olmak

amacıyla başlatılan proje velilerden büyük ilgi gördü. Projenin ikinci

basamağı olan odanın hazırlanması ve velilerden gelen eşyaların

dolaplara yerleştirilmesi ile uygulanma aşamasına geçen proje,

toplum içinde birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma

duygularının geliştirilmesini amaçlıyor.



OCAKLAR ORTAOKULU-

OYUNCAK KÜTÜPHANESİ

Ocaklar İlkokulu "Oyna, Koru, Paylaş" projesi

kapsamında İlçe Milli Eğitim Erbil CAMGÖZ ve Okul

Müdürlerinin katılımıyla Oyuncak Kütüphanesini açtı. Proje

kapsamında toplanan oyuncaklar kütüphane için belirlenen

alana yerleştirildi ve bu bölüm oyuncak kütüphanesi olarak

kullanılmak üzere düzenlendi. Öğrenciler serbest etkinlik

saatlerinde buraya gelerek diledikleri gibi oynayabilecekler.

Ayrıca öğrenciler için kartlar hazırlandı. Öğrenciler bu kartlarla

oyuncakları ödünç alıp evlerine götürebilecekler ve geri teslim

edecekler.



OCAKLAR ORTAOKULU-

HİKAYE KİTABIMIN MAKETİ

Bengi projesi kapsamında Ocaklar İlkokulu "Hikaye kitabımın

maketi" projesinin sergi açılışını yaptı. Açılışa İlçe

Kaymakamımız Ekrem ÇALIK ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz

Erbil CAMGÖZ katıldı.2.3. ve 4. sınıflar tarafından uygulanan

projede bu dönem 4.sınıfların çalışmaları sergilendi. Öğrenciler

okuma saatlerinde belirleyip okudukları kitapları bitirdikten

sonra, o kitabın içindeki olay, kişi, yer vb. belirteçleri yansıtacak

biçimde maket çalışması yapıyorlar. Yapılan 4,sınıfa ait kitap

maketleri okul idaresi tarafından sergiye çıkarıldı.





HALK EĞİTİM MERKEZİ –

TİTİZGİLLER

35

Bengi Projesi kapsamında diş fırçalamanın

önemini vurgulamak ve diş sağlığı hakkında öğrencilerde

farkındalık yaratmak amacıyla Halk Eğitim Merkezi

Müdürlüğü İdareci,Öğretmen ve personelinin hazırlayıp

oynadığı "Titizgiller" tiyatro oyunu İlçe Milli Eğitim

Konferans Salonunda öğrencilerle buluştu.Kurgusu Halk

Eğitim Merkezi tarafından yapılan oyunun tüm rollerinde

kurum personeli oynadı.Açılışı yapılan ilk oyuna İlçe

Kaymakamızın eşi Zeynep ÇALIK,İlçe Milli Eğitim

Müdürümüz Erbil CAMGÖZ ve okul müdürleri katıldı.



İlçe Merkezindeki tüm anasınıfı,ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencileri

konferans salonunda toplanarak seanslar halinde oyunu

izlediler.Oyun bitiminde tüm öğrencilere ücretsiz diş macunu

dağıtıldı.



"Titizgiller" tiyatro oyunu,merkezdeki gösterimlerin ardından

Ocaklar İlkokulundaki öğrencilerle buluştu. Daha sonra

Karşıyaka İlkokulu ve Çakıl İlkokulunda öğrencilere

sergilendi.Köy okullarındaki öğrenciler Karşıyaka ilkokulunda

toplanarak gösteriyi izlediler.



HALİT PAŞA İLKOKULU –

HER ATIK BİR VARLIK 

Halitpaşa İlkokulu ve Halk Eğitim Merkezinin ortaklaşa

yürüttüğü "Her atık bir varlık" projesi kapsamında Halitpaşa

İlkokulunda sergi açılışı yapıldı.Bengi projesi kapsamında Halitpaşa

İlkokulu ve Halk Eğitim Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü "Her atık bir

varlık" projesi kapsamında Halitpaşa İlkokulunda İlçe Milli Eğitim

Müdürü Erbil CAMGÖZ´ünde katıldığı sergi açılışı yapıldı. Halk Eğitim

Merkezi atölyelerinde ortaya çıkan atık malzemeler Bilişim

teknolojileri Öğretmeni Zeynep Kumru ÇAKIROĞLU öncülüğünde

toplanarak Halitpaşa İlkokuluna gönderiliyor. Halitpaşa İlkokulunda

Anasınıfı Öğretmeni Filiz KUŞ gözetiminde anasınıfı öğrencileri bu

malzemeleri kullanarak değişik etkinliklerle ürünler ortaya çıkarıyor.

Malzemelerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan ürünler okulda

oluşturulan bölümde sergilendi.



NERİME YÜKSELORTAOKULU-

OKUDUĞUM KİTABI TANITIYORUM

İlçemiz okullarından 
Nerime Yüksel 

Ortaokulu farklı bir 
projeye imza attı. Okul, 

Balıkesir genelinde 
uygulanan okuma 

etkinliklerine farklı bir 
boyut getirdi. Öğrenciler 
okumuş olduğu kitapları 

hazırladıkları 
sunumlarla 

arkadaşlarına tanıtıyor. 



NERİME YÜKSELORTAOKULU-

YAZARLARLA TANIŞIYORUZ

Bengi projesi kapsamında Nerime Yüksel

Ortaokulunun hazırlamış olduğu etkinliğe yazar Füsun

ÇETİNEL konuk oldu. Yazar sabah ve öğlen iki oturum

olmak üzere öğrencilerle bir araya geldi. Keyifli bir

söyleşi gerçekleştiren yazar daha sonra öğrenciler için

kitaplarını imzalamıştır.



18 EYLÜL ORTAOKULU-

YARIŞALIM MI?

18 Eylül Orta Okulunun gerçekleştirdiği projede 5. ve 6. sınıf 

öğrencileri arasında zeka oyunları yarışması yapıldı. Faaliyet 

sonrası kazanan öğrencilere çeşitli ödüller dağıtıldı.



18 Eylül Orta Okulu projenin devamında 5, 6, 7 ve 8.

sınıflar arasında bilgi yarışması düzenledi. Faaliyet

sonrası kazanan öğrencilere çeşitli ödüller dağıtıldı.



18 EYLÜL ORTAOKULU-

BÜYÜKLERİMİ DİNLİYORUM

İlçemiz okullarından 18 Eylül ortaokulu Bengi projesi kapsamında

‘’Büyüklerimi Dinliyorum’’ adlı değerler eğitimi etkinliğinin üçüncü etabını

gerçekleştirdi. Proje dünden bugüne farklılıkları öğrencilere

aktarabilmeyi, geçmişin zor ve farklı yaşamlarını, koşullarını öğrenerek

bugün ellerinde bulundurdukları imkanların değerlerini bilmelerini,

geçmiş veya unutulmaya yüz tutmuş değerlere saygı göstermeyi

hedefliyor. Projenin bu basamağında okulun konuğu Yeşilçam’ ın

emektarlarından Ahmet Mekin oldu ve öğrencilerle keyifli bir söyleşi

gerçekleştirdi.



MUZAFFER GÜRER ORTAOKULU-

SUNSHINE JOURNAL

Muzaffer Gürer 

ortaokulunun 

başlatmış olduğu proje 

öğrencilerin eğlenerek, 

yaparak, yaşayarak 

İngilizceyi daha etkili 

kullanmalarını 

hedefliyor. Okul proje 

kapsamında dönemlik 

hazırlanan bir dergi 

çıkaracak. Dergi 

içeriğinin 

oluşturulmasında 

hangi aktivitelere yer 

verileceği öğrencilerle 

birlikte 

kararlaştırılıyor. 

Seçilen konular işleniş 

esnasında 

fotoğraflanıyor. 

Cümlelerin İngilizceye 

çevrilmesinden ve 

fotoğrafların 

eklenmesinden sonra 

dergi basım aşamasına 

geliyor.



MUZAFFER GÜRER ORTAOKULU-

SORU KUTUSU VE ERDEK’ İ ÖĞRENİYORUM

İlçemiz Muzaffer Gürer Ortaokulu İlçe Kaymakamı Ekrem

ÇALIK, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil CAMGÖZ ve okul

müdürlerinin katılımıyla 3 projeyi birden hayata geçirdi.

İlçemiz Muzaffer Gürer Ortaokulunda daha önce hayata

geçirilen "Sunshine Journal" projesi ile oluşturulan ingilizce

dergi çalışmasının bilgilendirmesi yapıldı. Ardından ""Soru

Kutusu" projesi ve "Erdeği öğreniyorum" projelerinin açılışı

yapıldı. Açılışa katılan misafirlere projelerden sorumlu

öğretmenler tarafından proje sunumları yapılarak projeler

tanıtıldı.



KAPIDAĞ M.T.A.L -

ANNEMLE ATÖLYEDEYİM

Kapıdağ Mesleki Teknik 

Anadolu Lisesi bengi projesi 

kapsamında geçen yıl 

uyguladığı "Annemle 

Atölyedeyim " projesini bu 

eğitim öğretim yılında da 

uygulamaya başladı.İlçe Milli 

Eğitim Müdürümüz Erbil 

CAMGÖZ´ün katılımıyla 

başlayan proje okulun yiyecek 

içecek hizmetleri ve çocuk 

gelişimi bölümlerinde 

uygulanıyor.Öğrenciler 

anneleriyle birlikte atölyeye 

girerek yöresel yemekleri 

beraber hazırlayıp öğreniyorlar 

ve hazırlanan yemekleri okul 

genelinde sunuma 

çıkarıyorlar.Çocuk Gelişimi 

öğrencileri anneleriyle birlikte 

atölyede palyaço kıyafeti 

dikiyorlar.Hazırlanan bu 

kıyafetleri giyecek öğrenciler 

sene sonunda ilçe genelinde 

yapılacak olan anaokulu 

şenlikleri kapsamında 

anaokulu öğrencilerine bu 

kıyafetlerle yapacakları 

gösteriler hazırlıyorlar.



Nerime Yüksel Ortaokulu tarafından ilçemiz konferans salonunda

“ Mevlana Haftası “ iki program halinde kutlandı.Gündüz yapılan ilk

program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması

ile başladı.Programda,öğrencilerin şiirleri,skeçleri,okul korosunun

seslendirdiği ilahiler,İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan

semazen grubunun gösterisi izlendi.Programın ikinci bölümü akşam

yine konferans salonunda yapıldı.Okul Müdürü Metin ERDİN’in günün

anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından şehir dışından gelen

organizasyon grubu sahne aldı.Tasavvuf müziği,ilahiler,semazen

gösterisi,kıssadan hisseler,ney taksimi ve şiirler ile program renkli bir

şekilde son buldu.

MEVLANA HAFTASI



BASINDAN
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