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BENGİ PROJESİ TÜM HIZIYLA 

KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Bengi projesi,ilçemiz okul ve kurumlarında tüm

paydaşların katılımıyla devam ediyor.Proje,amacına uygun olarak
eğitimin tüm faktörleri gözönüne alınarak okullarımızda yapılan
projeler,etkinlikler,seminerler,okuma saatleri vb.çalışmalarla hızlı
bir şekilde ilerliyor.Tüm bu çalışmalar öğrenicilerimizin daha
nitelikli bir eğitim alarak donanımlı olmalarına olanak sağlıyor.



SİTEMİZDE BENGİ PROJESİ İLE İLGİLİ

ÖZEL BİR BÖLÜM OLUŞTURDUK.BU BÖLÜMDE

HER TÜRLÜ BİLGİ,BELGE,FORM VE ETKİNLİK YER

ALMAKTADIR.İLÇEMİZDE PROJE İLE İLGİLİ

YAPILAN TÜM ETKİNLİKLER SİTEMİZDE ANINDA

YAYINLANMAKTADIR.PROJE İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ

BİLGİ VE BELGEYE SİTEMİZİ ZİYARET EDEREK

ULAŞABİLİRSİNİZ.

http://erdek.meb.gov.tr/

KURUMLARIMIZIN FAALİYETLERİNİ  AŞAĞIDAKİ 

TWİTTER HESABINDANDA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

TWİTTER :ERDEKBENGİ@BENGİMEM



İLÇE KAYMAKAMIMIZ EKREM ÇALIK VE MİLLİ

EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ ERBİL CAMGÖZ,HER HAFTA

OKULLARIMIZI ZİYARET ETMEKTEDİR.

BU ZİYARETLERDE BAZEN ÖĞRETMEN VE

ÖĞRENCİLERLE SOHBET EDİYORLAR,BAZEN OKUMA

SAATLERİNE KATILIYORLAR ,BAZEN DE OKUL

ETKİNLİKLERİNE İŞTİRAK EDİYORLAR.



TÜM OKULLARIMIZDA OKUMA 

SAATLERİ, HAFTADA İKİ GÜN 

20 ŞER DAKİKA OLARAK 

UYGULANMAYA DEVAM 

EDİYOR



İLÇE KAYMAKAMIMIZ EKREM ÇALIK OKUL 

ZİYARETLERİNDE OKUMA SAATLERİNE KATILIYOR.



MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ ERBİL CAMGÖZ HER HAFTA 

FARKLI OKULLARDA OKUMA SAATLERİNE KATILIYOR









BENGİ PROJESİ ÖDÜL TÖRENİ

Bengi projesi kapsamında ilçemizde çalışmalarında

başarılı görülen 55 yönetici,öğretmen ve personelimiz İlçe

Kaymakamı Ekrem ÇALIK tarafından ödüllendirildi.Ödül töreni Erdek

Öğretmen Evinde gerçekleştirildi.Ödül töreni İlçe Milli Eğitim Müdürü

Erbil CAMGÖZ ve İlçe Kaymakamı Ekrem ÇALIK´ın konuşmaları ile

başladı.Ardından ödül törenine geçildi.Çalışmalarında başarılı

görülen 55 personelimize başarı belgeleri sıra ile İlçe Kaymakamı

Ekrem ÇALIK,Milli Eğitim Müdürü Erbil CAMGÖZ,Şube Müdürü Fethi

GÜVEM ve Şube Müdürü ümit OKTAY tarafından takdim edildi.



SAYIN VALİMİZİN İLÇEMİZİ ZİYARETİ

Balıkesir Valisi Sayın Ersin YAZICI,İlçemizi ziyarette

bulundu.Valimizin ziyaretleri sırasında kendisine İlçe Kaymakamı Sayın

Ekrem ÇALIK,İlçe Garnizon Komutanı Dz.Alb. Sayın Ateş KALKAN,İlçe

Emniyet Müdürü Sayın Mehmet ÇATAK,İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın

Erbil CAMGÖZ eşlik etti.Ziyaretin ilk etabında ilçemiz Kapıdağ MTA

Lisesini ziyarette bulunan Sayın Ersin YAZICI burada öğrencilerle

biraraya gelerek onlarla uzun süre sohbet etti.Bu sohbette kitap

okuma,geleceği doğru şekilde yönlendirme ve başarılı olmanın önemi

üzerinde yoğunlaşıldı.Sayın valimiz sohbetin ardından öğrencilerle

birlikte okuma saatine etkinliğine katıldı.Öğrencilerle birlikteliğin

ardından protokol üyeleriyle beraber Kapıdağ MTA Lisesi atölyelerini

gezen sayın vali okul çalışmaları ve bengi projesi çalışmaları hakkında

bilgiler aldı.



MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 

HAZIRLAYIP UYGULADIĞI 

PROJELERDEN 

ÖRNEKLER



Bengi Projesi kapsamında Müdürlüğümüz tarafından

düzenlenen etkinlik ile okul müdürleri kendi okulları dışında

ki okullara giderek belirlenen etik değerler konularında

öğrencilere seminer verdiler. Etkinlik 3 gün

boyunca ilçemizdeki bütün okullarda tüm okul müdürlerinin

katılımıyla devam etti.20.02.2018 Salı Günü İlkokullarda “

Empati, Duyarlılık, Sabır, Vicdan Merhamet ”,21.02.2018

Çarşamba Günü Ortaokullarda Cömertlik, Özeleştiri,

Erdemlilik, Dürüstlük ”,22.02.2018 Perşembe günü Liselerde

“ Çevre Bilinci, Demokrasi ,vatan ve millet Sevgisi”

konularında Okul Müdürlerimiz öğrencilerle buluşarak

seminerlerini verdiler.

ETİK DEĞERLER ETKİNLİĞİ





BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Değerlerine sahip çıkan geleneklerine bağlı fertler yetiştirmek için

farkındalık oluşturması amaçlayan proje,okulların okul aile

birlikleriyle beraber yürütülüyor.Erdek Kaymakamı Sayın Ekrem

Çalık’ ın eşi Zeynep ÇALIK ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Erbil

CAMGÖZ’ün eşi Reyhan CAMGÖZ öncülüğünde proje üyeleri okul

yönetimleriyle ortaklaşa değerlendirme toplantıları yapıp veli

ziyaretlerinde bulunuyorlar.Rutin olarak yapılan toplantılarda

yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler gözden geçiriliyor.

Toplum olarak gelecekte var olmak istiyorsak bizi biz yapan gelenek

ve göreneklerimize sahip çıkarak kültürümüzü geliştirerek gelecek

nesillere aktarmak mecburiyetindeyiz. İşte tam bu bağlamda” Biz

Büyük Bir Aileyiz “projesi öne çıkıyor.



ÇANAKKALE HAFTASINDA ERDEK’TEN AFRİNE 

DUA VE ŞEHİTLERİMİZE VEFA GECESİ

Bengi projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü ve Erdek Ensar Vakfının ortaklaşa organize

ettiği Erdek´ten Afrine dua ve şehitlerimize vefa gecesi

ilçemiz öğretmen evi konferans salonunda gerçekleşti.İki

seans halinde organize edilen programın ilk bölümü

gündüz gerçekleşti.Okullarımız öğrencilerinin dinlediği

programın akşam bölümüne ise ilçemiz halkı ve öğrenci

velileri katıldı.Programa konuk olarak İstanbul Büyükşehir

Belediyesi İmam Hatibi Ahmet ÖZKARATAŞLIOĞLU ve

Edirne Selimiye Camii İmam Hatibi Alpcan ÇELİK

katıldı.katılımcıların konuşmalarıyla başlayan programın

ilerleyen bölümünde Afrinde savaşan mehmetçiğimiz için

duaların okunması program sona erdi.



BENGİ GENÇLİK TURNUVALARI

LİSELER ARASI VOLEYBOL TURNUVASI

Bengi Projesi kapsamında 12.02.2018/20.02.2018

tarihleri arasında Müdürlüğümüzce organize edilen Liseler

arası Voleybol Turnuvası ilçemiz kapalı spor salonunda

yapıldı.Beden Eğitimi Öğretmenleri Sevim TOGAY,Tuba Artan

ERDOĞAN,Salman KOÇU ve Ercan GÖR tarafından

yürütülen turnuva,ilçemiz liseleri arasında kız ve erkek

kategorilerinde gerçekleştirildi.Turnuva sonunda kız ve erkek

kategorilerinde şampiyon Kapıdağ MTA Lisesi

oldu.Şampiyon takımlar kupalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü

Erbil CAMGÖZ´ün elinden aldılar.Kız ve erkek kategorileri 2.

Erdek Anadolu Lisesi,kız ve erkek kategorilerinde

3.Karşıyaka ÇP Lisesi oldu.



BENGİ GENÇLİK TURNUVALARI

LİSELER ARASI BASKETBOL TURNUVASI

Müdürlüğümüzce 12.03.2018/16.03.2018 tarihleri arasında ilçemiz

kapalı spor salonunda düzenlenen liseler arası basketbol turnuvası

Beden Eğitimi öğretmenleri Niyazi Asil ÖNAL,Halil AYCAN ve Ayhan

HOŞAFÇI koordinatörlüğünde yürütüldü.Turnuva sonunda şampiyon

Kapıdağ MTA lisesi olurken Erdek Anadolu Lisesi 2. ve Karşıyaka ÇP

Lisesi 3. oldu.

BENGİ GENÇLİK TURNUVALARI

ORTAOKULLAR  ARASI BASKETBOL TURNUVASI

Beden Eğitimi Öğretmenleri Niyazi Asil ÖNAL, Halil AYCAN ve Ayhan

HOŞAFÇI tarafından yürütülen turnuva 19.03.2018-22.03.2018

tarihleri arasında ilçemiz kapalı spor salonunda yapıldı. Turnuva

sonunda şampiyon Nerime Yüksel Ortaokulu olurken 2.18 Eylül

Ortaokulu ve 3. Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu İmam Hatip Ortaokulu

oldu.



BENGİ GENÇLİK TURNUVALARI

ORTAOKULLAR  ARASI VOLEYBOL TURNUVASI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bengi projesi kapsamında Bengi Gençlik

turnuvaları içerisinde ortaokullar arası voleybol turnuvası organize edildi.Beden Eğitimi

Öğretmenleri Niyazi Asil ÖNAL,Halil AYCAN ve Ayhan HOŞAFÇI tarafından yürütülen turnuva

26.03.2018-30.03.2018 tarihleri arasında ilçemiz kapalı spor salonunda yapıldı.Turnuva

şampiyonu Nerime Yüksel Ortaokulu oldu.Turnuva sonunda Mart ayında arka arkaya

düzenlenen liseler arası Basketbol turnuvası,ortaokullar arası basketbol turnuvası ve bu

turnuva için ödül töreni düzenlendi ve dereceye giren takımlar kupalarını törenle aldılar.Ödül

törenin İlçe kaymakamı Ekrem ÇALIK,İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil CAMGÖZ,İlçe Gençlik ve

SporMüdürü Adem Erdem EREN,okulmüdürleri,öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Ortaokullar arası voleybol turnuvasında dereceler şu şekilde oluştu.

1.Nerime Yüksel Ortaokulu 2.18 Eylül Ortaokulu 3.Muzaffer Gürer Ortaokulu



OKULLARIMIZIN 

HAZIRLAYIP UYGULADIĞI 

PROJELERDEN 

ÖRNEKLER



Planlama dahilinde öğrenciler arasında İstiklal Marşımızı

okuma yarışması ve Çanakkale Haftası etkinlikleri düzenlendi.

Tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin izlediği etkinlikte

öğrenciler, İstiklal Marşımızı okuyarak birbirleriyle yarıştılar.

Jüri önünde marşımızı okuyan minikler arasında marşı güzel

okudukları belirlenen öğrenciler finale kaldı. Final bölümünde

başarılı görülüp dereceye giren öğrenciler ödüllerini

öğretmenleri ve okul idaresinin elinden aldılar. Çanakkale

Haftası ile ilgili yapılan maket çalışmaları sergiye sunularak

izleyicilerin beğenisine sunuldu. Program sonunda tüm

öğrencilere Çanakkale ruhunu hatırlamaları ve anlamalarını

sağlamak amacıyla savaşta askerlerimizin günlük öğününü

oluşturan buğday çorbası, üzüm hoşafı ve somun ekmek ikram

edildi. Etkinlilkler projenin amacına uygun ve başarılı bir

şekilde sona erdi.

REŞİT MAZHAR ERTÜZÜN ANAOKULU

VATAN SEVGİSİ KALBİMİZDE, İSTİKLAL 

MARŞI DİLİMİZDE



REŞİT MAZHAR ERTÜZÜN ANAOKULU-

KİMYASALA BAY BAY,ORGANİĞE HAY HAY

Öğrenciler öğretmenleriyle birlikte

sınıflarında organik hammaddeler kullanarak elma

sirkesi,rolon,deterjan ve sıvı sabun

ürettiler.Fermantasyon işlemi tamamlanan ürünler

kavanozlanarak ambalajlandı ve marka

oluşturuldu.Paketlenen ürünler,Okul Müdürü,Sınıf

Öğretmeni ve öğrencilerin katılımıyla İlçe Milli

Eğitim Müdürü ve İlçe Kaymakamına

makamlarında hediye edildi.Öğrenciler ziyaret

esnasında hazırladıkları pankartlarla organik

üretime dikkat çektiler.



REŞİT MAZHAR ERTÜZÜN ANAOKULU-

7 AYA 7 BÖLGE

Anaokulu, bengi projesi kapsamında uyguladığı “7 Aya

7 Bölge” projesinin bu ayki etkinliğini gerçekleştirdi.

Bu ayki etkinliğin konusu Karadeniz Bölgesi idi.

Karadeniz bölgesinin kültürel özelliklerini öğrencilere

tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlik öğrencilerin

horon gösterisi ile başladı. Karadeniz yöresinde

kullanılan mutfak eşyalarının yer aldığı sergi gezildi.

Protokol üyeleri tarafından öğrencilere kitaplar hediye

edildi. Veliler tarafından hazırlanan yöresel yemeklerin

davetlilere ve çocuklara ikram edilmesiyle etkinlik sona

erdi.



REŞİT MAZHAR ERTÜZÜN ANAOKULU-

DAMLAYA DAMLAYA ÇÖL OLMASIN

Damla’ya Damla’ya çöl olmasın dünya su günü

etkinliği,öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde okuldan

Cumhuriyet Meydanına yaptıkları yürüyüşle

gerçekleştirildi.Proje,en temel yaşam kaynağımız suların

korunması,israf etmeden kullanılması bilinci ve

farkındalığını oluşturmak için uygulanıyor.Yürüyüşün

ardından meydanda toplanan öğrenciler,Cumhuriyet

Meydanında günün anlam ve önemine dair konuşmaların

ardından dünya su günü şarkısını söyleyerek halka su ve

balon dağıttılar.



REŞİT MAZHAR ERTÜZÜN ANAOKULU-

BEDENİME DOKUNMA

KIRMIZI ÇİGİLERİMLE BÜYÜYORUM

Öğrenciler öncelikle çocuk istismarına dikkat çekmek için

okullarında “ Bedenime Dokunma” konulu bir etkinlik düzenledi.

Bu etkinliğin devamı niteliğinde Kırmızı çizgilerimle büyüyorum

projesi hayata geçirildi.”Bilinçli çocuk,bilinçli toplum” sloganıyla

yola çıkılan projede ihmal,istismar,bağımlılık konularında

öğrencilere ve velilere kapsayacak şekilde seminerler organize

edildi. Etkinlik için Erdeğe özel olarak davet edilen Psikolog Merve

TUNALI ve Psikolog Yasin DEMİRTAŞ önce okulda öğrencilere

eğitim verdiler.Etkinliğin devamında,İlçemizdeki öğrenci velilerine

ilçemiz konferans salonunda misafir psikologlar tarafından konu ile

ilgili bilgilendirme semineri yapıldı.



ATATÜRK İLKOKULU-AİLEMLE OKUYORUM

Bengi projesi kapsamında "Ailemle Okuyorum"

projesini uygulayan Atatürk İlkokulu, velilerin

katılımıyla sınıflarda okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Okul genelinde uygulanan etkinliğe İlçe

kaymakamımız Ekrem ÇALIK ve İlçe Milli Eğitim

Müdürümüz Erbil CAMGÖZ katılım sağladılar. Tüm

sınıflarda öğrenciler, velileriyle birlikte kitaplarını

okuyarak okuma saati etkinliğini

gerçekleştirdi.Proje,amacına uygun olarak okuma

saatlerinde devam ediyor.



HALİTPAŞA İLKOKULU-

PAYLAŞMAYI SEVİYORUM

Halitpaşa İlkokulunda uygulanmaya başlanan

"Paylaşmayı Seviyorum"projesi ile tüm

sınıflarda öğrenciler paylaşım değerine sahip

olmak ve geri dönüşümün önemini kavramak için

bu hafta okula oyuncaklarını getirip kendi

aralarında paylaşarak oynadılar.Etkinlikler okul

bünyesinde farklı şekillerde devam ediyor.



İSTİKLAL İLKOKULU-

DÜNDEN BUGÜNE YERLER,KİŞİLER

İstiklal ilkokulunun Bengi projesi

kapsamında uyguladığı “ Dünden

Bugüne Yerler ve Kişiler “ projesinin

gerçekleştirdi. Projenin bu ayki konuğu

Barış Manço idi. Öğretmen ve

öğrenciler tarafından hazırlanan

mizansene Erdek ilçe Kaymakamı

Ekrem Çalık ve ilçe Milli Eğitim

Müdürü Erbil Camgöz’ de katıldı.

MÜZİKLE ÖĞRENİYORUM

Öğrenciler darbuka ve org eşliğinde müzik sunumu yaptılar ve halk oyunları
oynadılar.



OCAKLAR İLKOKULU-

SOSYAL MARKET

Ocaklar İlkokulu, bengi projesi kapsamında uyguladığı “sosyal

market” projesiyle hazırladığı yardım kolilerini,ihtiyaç sahibi

öğrencilere ulaştırılmak üzere ilçemiz İstiklal İlkokuluna teslim

etti.Okulun 2/A Sınıfı Öğretmeni Yusuf BİRCAN ve öğrencileri

tarafından hazırlanan yardım kolileri İlçemiz İstiklal İlkokuluna

verildi.Öğrenciler İstikall İlkokulunu ziyarette bulunarak kolileri

bizzat kendileri teslim ettiler.Ziyaret esnasında iki okulun

öğrencileri arasında güzel diyaloglarda kuruldu.Yardım paketleri

ihtiyaç sahibi öğrencilere verildi.



ÇAKIL İLKOKULU-DEĞERLERİMİZ

İlçemiz Çakıl İlkokulunda “sorumluluk” konulu

değerler eğitimi işlendi. Öğrenciler sınıf

öğretmenleri gözetiminde 1 hafta boyunca

kendilerine ait yumurtaları yanlarında

taşıdılar.1 hafta sonunda yumurtasını kırmadan

yanında taşıyan öğrenciler başarılı sayılarak

ödüllendirildi.Değerler ağacında bulunan

değerler farklı etkinliklerle devam ediyor.



ÇAYAĞZI İLKOKULU-MATMASAL

Birleştirilmiş sınıf eğitimi yapan

Çayağzı İlkokulu "Matmasal"

projesini hayata geçirdi. Sınıf

Öğretmenlerinin öncülüğünde

uygulanan proje kapsamında

öğrencilerden sayıları sevdikleri

bir hayal kahramana

benzetmeleri sağlandı. Bu

kahraman belirlendikten sonra

her öğrenciden o kahraman ve

bağlı olduğu sayılarla ilgili birer

masal yazmaları istendi. Ortaya

çıkan masallar sayesinde

öğrenciler matematiği sevmeye

başladılar ve sayıları daha kolay

kavradılar.



NERİME YÜKSEL ORTAOKULU-

Pİ GÜNÜ

Nerime Yüksel Ortaokulunun,Matematik Zümresi önderliğinde 14

Mart 2018 Çarşamba günü düzenlediği Pi Günü etkinliklerinde,

öğretmenler, öğrenciler ve veliler bir araya gelerek doyasıya

eğlendiler.İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erbil CAMGÖZ’ünde

katıldığı etkinliklerde ilk olarak okul öğrencileri, öğretmenleri ve

davetliler pi sembolü içeren tişörtlerini giyerek ekinliği

başlattılar.Günün anlamına uygun olarak okul panosu

düzenlendi.Dev Pi Sayısı´nın önünde hatıra fotoğrafı

çektirilmesinin ardından, tüm öğrenciler bahçede toplanarak Pi

Şekli oluşturdular.Okul açılışıyla birlikte 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.



18 Eylül Orta Okulu,Bengi projesi kapsamında uyguladığı

“Temiz Erdek için elele “ konulu proje için İzmir TURMEPA

yetkilisi Saygın Yörük’ ü misafir etti.Saygın YÖRÜK,İlçe Milli

Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda okulun 5. 6. Ve 7. Sınıf

öğrencilerine çevre ve deniz temizliği, geri dönüşüm

uygulamaları konusunda eğitim verdi. Eğitim sonunda Okul

Müdürü Cumhur DURU tarafından Saygın YÖRÜK’e okul adına

teşekkür plaketi sunuldu. Eğitimin ardından öğrenciler ve veliler

hep birlikte duyarlılık yaratmak amacıyla sahilde kıyı temizliği

yaptılar.

18 EYLÜL ORTAOKULU-

TEMİZ ERDEK İÇİN ELELE



18 EYLÜL ORTAOKULU-

KİTAP BENİM GERÇEK DOSTUM

18 Eylül Ortaokulu tarafından 1.Dönem uygulamaya

konulan “Kitap Benim Gerçek Dostum” projesi sonuçlandı.Okul

öğrencilerine ve velilerine kitap okuma alışkanlığı

kazandırmak,velilerin bu noktada öğrencilere örnek olmasını

sağlamak amacıyla uygulanan proje kapsamında 1. Dönem hem

veliler hem de öğrenciler için kitap okuma yarışması

düzenlenerek proje hayata geçirildi.Yarışmaya uygun olarak

öğrenci ve veliler için ayrı ayrı 10’ar kitap belirlendi.Verilen süre

içinde bu kitapların okunması sağlandı.Süre bitiminde ise hem

öğrencilere hem velilere bu kitap listesinden hazırlanan ve 50

sorudan oluşan test uygulaması yapıldı.Sınav sonunda başarılı

olan öğrenci ve veliler düzenlenecek törenle ödüllerini

alacak.Yarışmaya katılan velilere sınav sonunda Okul Müdürü

Cumhur DURU tarafından başarı belgeleri takdim edildi.



18 EYLÜL ORTAOKULU-

ZEKA OYUNLARI TURNUVASI

18 Eylül Ortaokulu 8.sınıflar arası zeka oyunları

(Qbitz ) yarışması düzenledi.İlçe Kaymakamımız Ekrem

ÇALIK ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erbil CAMGÖZ´de

turnuvaya katıldı.Öğrenciler öncelikle oynanan zeka

oyunları ile sergi düzenleyerek misafirlere oyunlar

hakkında bilgi verdiler.Serginin ardından (.Sınıflar arası

Qbitz yarışması yapıldı.Öğrenci velilerininde izlediği

yarışmada öğrenciler birbirleriyle yarıştılar.Yarışmanın

ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerini İlçe

Kaymakamı Ekrem ÇALIK,İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil

CAMGÖZ ve Okul Müdürü Cumhur DURU takdim etti.



OCAKLAR ORTAOKULU-

7 DEN 70 E HAYAT VE SANAT

Ocaklar Ortaokulu,uyguladığı “7 den 70 e hayat ve sanat” projesi

kapsamında yaşlılar haftasında etkinlik düzenledi.Ocaklar çay bahçesinde

düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil CAMGÖZ,Okul

Yönetimi,öğretmenler,öğrenciler ve yaşlı vatandaşlarımız katıldı.Öğrenciler

tarafından çok sesli ritm ve melodika dinletisi yapıldı.Öğrenciler yaşlı

vatandaşlarımız için yazdıkları mektupları onlara dağıttılar.Mektuplar program

esnasında okundu.Öğrenciler haftaya uygun şiirler okudular.Yapılan ikram ile

birlikte program sona erdi.



KARŞIYAKA ORTAOKULU-

MEKTUP KARDEŞLİĞİ

Karşıyaka Ortaokulu,Hatay Dörtyol 19 Aralık Ortaokulu

ile karşılıklı olarak mektup kardeşliği projesini

uygulamaya başladı. Türkçe Öğretmenlerinin

öncülüğünde uygulanan projede Hatay Dörtyol 19

Aralık Ortaokulu öğrencileri,Karşıyaka Ortaokulu

öğrencilerine mektuplar yazdılar.Mektupları alan

Karşıyaka Ortaokulu öğrencileride aynı şekilde

mektuplara cevap vererek ulaştıırlmak üzere postaya

verdiler.Proje ile iki okul öğrencileri arasında bir köprü

kurulmuş oldu.Etkinliğin belirli sürelerle devam etmesi

planlanıyor.



ANADOLU LİSESİ-

RENKLERLE ANLATIYORUM

Erdek Anadolu Lisesi tarafından uygulanan

"Renklerle Anlatıyorum" projesi her hafta cuma günü seçilen

farklı konulardaki etkinliklerle yürütüyor.Her haftanın

konusuna göre bir renk seçilerek okuldaki herkes bu renge

uygun giyinerek veya aksesuar takarak okula geliyor ve

etkinlikler gerçekleştiriliyor. İlk etkinliğin konusu çocuk

İstismarı,rengi ise gri idi.Bu konuda davetlilere ve öğrencilere

sunum yapıldı.İkinci etkinlik konusu şehitlere saygı,rengi ise

siyahtı.Öğrenciler şehit mezarlarını ziyaret etti ve okulda lokma

döktürüldü.Bir sonraki etkinlik konusu kadına şiddet,renk ise

mor oldu.Öğrenciler konuya dikkat çekmek üzere meydanda

bayanlara karanfil dağıttılar.



KAPIDAĞ MTA LİSESİ-

ANNEMLE ATÖLYEDEYİM

Kapıdağ Mesleki Teknik Anadolu Lisesi geçen yıl

uygulamaya başladığı "Annemle Atölyedeyim " projesini

bu eğitim öğretim yılında da uygulamaya devam ediyor.

Proje okulun yiyecek içecek hizmetleri ve çocuk gelişimi

bölümlerinde uygulanıyor. Öğrenciler son etkinlikte

anneleriyle birlikte atölyeye girerek yöresel yemekleri

beraber hazırlayıp öğrendiler ve hazırlanan yemekleri

okul genelinde sunuma çıkardılar.



AHMET VEHBİ ÇIKRIKÇIOĞLU İMAM HATİP LİSESİ-

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINI TANIYORUM

Ahmed Vehbi Çıkrıkçıoğlu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve
öğrencileri,proje kapsamında belirledikleri kamu kurumlarını ve
bu kurumların amirlerini ziyaret ederek bilgi alıyorlar.İlk olarak İlçe
Kaymakamını ziyaret eden okul kafilesi,daha sonra Erdek Belediye
Başkanını ziyaret etti.Son olarak Okul yönetimi ve Sınıf
öğretmenleri eşliğinde 7. Sınıf ve 10. Sınıf öğrencileri Erdek İlçe
Müftülüğünü ziyaret etti. İlçe Müftüsü Adem Eser, görev ve
sorumlulukları ilemüftülüğün çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



AHMET VEHBİ ÇIKRIKÇIOĞLU İMAM HATİP LİSESİ-

MASA TENİSİ TURNUVALARI

ilçemiz Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu İmam Hatip

Lisesi Ortaokul bölümünde masa tenisi turnuvası

gerçekleştirildi.Turnuva Beden Eğitimi Öğretmeni

Salman KOÇU öncülüğünde okul bünyesinde kızlar

ve erkekler olarak iki ayrı kategoride

gerçekleştirildi.Turnuva sonunda dereceye giren

öğrencilere ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil

CAMGÖZ’ün de katıldığı bir törenle,Milli Eğitim

Müdürü ve okul idaresi tarafından verildi.



Halk Eğitim merkezi personelinin hazırlayıp oynadığı

titizgiller tiyatro oyunu ilçemizdeki tüm okullarımızın

anasınıfı,1.2.ve 3.sınıf öğrencilerine oynanmış ve büyük

ilgi görmüştü.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen talep ve

yapılan çalışmalar üzerine titizgiller oyunu Balıkesirdeki

Anasınıfı öğrencilerine oynandı.protokolünde katıldığı

gösteri beğeniyle izlendi.

HALK EĞİTİM MERKEZİ-

TİTİZGİLLER



KUTLAMA 

PROGRAMLARI



Nevruz Bayramı ilçemiz okullarında 

düzenlenen etkinliklerle hafta 

boyunca kutlandı.



"12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy´u

anma programı" 97.yılında İlçemiz Öğretmen Evi konferans salonunda

çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.Ocaklar İlkokulu tarafından

düzenlenen programda İstiklal Marşının okunması ve saygı

duruşunun ardından Ocaklar İlkokulu Müdürü İbrahim YURTALAN

günün anlam ve önemine uygun konuşmalarını yaptı.Davetlilere

programın özüne uygun sunum yapıldı ve ardından öğrenciler

şiirlerini okudu.Öğrencilerin hazırlayıp oynadığı oratoryonun ardından

skeçler sergilendi.Müzik Öğretmenlerinin söylediği iki adet türkü ile

birlikte program sona erdi.

12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ



18 Mart Şehitleri Anma Günü programı ilçemizde çeşitli

etkinliklerle gerçekleştirildi.Törenler iki bölüm halinde

yapıldı.Programın ilk bölümü ilçemiz Cumhuriyet Meydanındaydı.Saat

10.30 da Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan

tören Kaymakamlık,Belediye ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin

konulmasıyla sona erdi.Programın ikinci bölümü ilçemiz Öğretmenevi

konferans salonunda yapıldı.Ahmed Vehbi Çıkrıkçıoğlu İmam Hatip

Lisesi tarafından hazırlanan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile

başladı.Okul Müdürü Halil ORHAN ve Binbaşı Alpay DİZMAN

tarafından günün anlam ve önemine uygun konuşmalar

yapıldı.Program okul öğrencilerinin ve öğretmenleri tarafından

hazırlanan oratoryo,skeç,şiirlerden oluşan gösteriler sergilendi.İmam

Hatip Lisesi tarafından davetlilere günün anlamına uygun üzüm

hoşafı,kuru ekmek dağıtıldı.18 Mart Şehitler günü dolayısıyla

ilçemizde düzenlenen şiir,kompozisyon ve resim yarışmalarında

dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile program sona erdi

18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ
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