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TÜBİTAK tarafından  bilim kültü-
rünün ve iletişiminin toplumun 
daha geniş kesimlerine yay-

gınlaştırılması, katılımcılara bilimsel 
bilginin ulaştırılması ve bilim - tekno-
loji arasındaki etkileşimin etkinlikler 
yoluyla kavratılması amacıyla düzen-
lenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri 
Destekleme Programı 2020/1 çağrı 
dönemi kapsamında ülke genelinde 
desteklenen 53 projeden biri olmayı 
başarmıştır. 

Kütahya Bilimle Şenleniyor; özellikle 
bilim ve teknoloji alanda çalışan kişi, 
kurum/kuruluşların çalışmaları ile 
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 
halka yayılmasında bilim şenlikleri-
nin aracı olmasını, ülkemizde bilim 
şenliği geleneği ve  kültürü oluşma-
sını amaçlamaktadır. Bu kapsamda 
düzenlenen toplam 101 atölye ve 3 söy-
leşinin olduğu Kütahya Bilimle Şen-
leniyor projesi kapsamında ilk gün 
öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı 
Endüstri 5.0 Makineler Nasıl Öğreni-
yorsöyleşisine Prof. Dr. Eyyüp GÜL-

BANDILAR, Prof. Dr. Alpaslan DUYSAK 
ve Öğretim Görevlisi İbrahim ÖZCAN 
katıldılar.

Günün ikinci söyleşisinde ise Kütah-
ya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Kazım UYSAL, Kütahya Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Vural KAVUNCU ve İl Milli Eğitim Mü-
dürümüz Hasan BAŞYİĞİT konuşma-
cı olarak yer aldılar ve  “Kütahya’nın 
Eğitim Vizyonu” konusu hakkında bil-
gi ve görüşlerini öğrenci, öğretmen, 
okul yöneticileri ve diğer katılımcılara 
aktardılar.

Kütahya Bilimle Şenleniyor kapsa-
mında Müdürlüğümüz tarafından 
oluşturulan Kendin Yap Atölyesi et-
kinlikleri, Kütahya Bilsem atölyeleri, 
AFAD Deprem Eğitim Çadırı, Proje 
Yazma Eğitimleri gibi etkinlikler ger-
çekleştirildi.

3 gün süren etkinliklerin son günün-
de Sera AVM’de her kesime hitap ede-
cek şekilde robotik kodlama atölyesi, 
bilim atölyesi, fen deneyleri, güneş 

gözlemi, ay gözlemi etkinlikleri ger-

çekleştirildi.

Müdürlüğümüz tarafından yürütülen 

Kütahya Bilimle Şenleniyor başlıklı 

proje çalışması; TÜBİTAK tarafından  

bilim kültürünün ve iletişiminin top-

lumun daha geniş kesimlerine yay-

gınlaştırılması, katılımcılara bilimsel 

bilginin ulaştırılması ve bilim - tekno-

loji arasındaki etkileşimin etkinlikler 

yoluyla kavratılması amacıyla düzen-

lenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri 

destekleme programı 2020/1 çağrı 

dönemi kapsamında ülke genelinde 

desteklenen 53 projeden biri olmayı 

başarmıştır.

Kütahya Bilimle Şenleniyor projesinin 

özelde amacı; doğa, bilim, teknoloji ve 

mühendislik ile ilgili konuların toplu-

mun her kesiminden ve her yaş gru-

bundan kitleye eğlenceli ve anlaşılır 

şekilde kavratılmasıdır. Geneldeki 

amaç ise; bilimi sevdirmek ve bilimin 

çeşitli dallarında farkındalık oluştur-

maktır.

Kütahya Bilimle 
Şenleniyor

İl Millî Eğitim Müdürümüz Hasan BAŞYİĞİT, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım UYSAL ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural KAVUNCU’yla projeleri yakından inceledi.
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Çocuklarımızın kitaplarla dost olabilmesi, bunu bir kültür haline getirebil-
mesi amacıyla başlattığımız okuma hareketimizi gönüllü öğrencilerimi-
zin katılımları ile devam ettiriyoruz.

2020-2021 eğitim öğretim yılında başlattığımız projemiz ile Türkçe Öğretmen-
lerimiz, komisyonumuz tarafından belirlenen kitapları öğrencileri ile birlikte 
okuyor, yazar buluşmaları yapıyor ve okudukları kitaplarla ilgili yarışmalara 
katılıyorlar. 

Proje Kapsamında Okunan Kitaplar

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Okunan Kitaplar:

1. Malamander: Fantastik
2. Ben Cosmo: Öykü (Hayvan Sevgisi)
3. Mavi Kanatlar: Duygusal
4. Gargantis: Fantastik 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okunan Kitaplar:

1. Paradokya: Fantastik
2. Orhan Yazıtlar: Çocuk – Gençlik (Türkçe’nin Doğru Yazımı)
3. Göğü Yere İndirelim: Macera 
4. Olmayan Ülke: Masal 

Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine 
Erdoğan’ın himayelerinde Millî 

Eğitim Bakanlığının okullar arasın-
daki imkân farklılıklarını azaltmak 
için ekim ayı sonunda başlattığı “Kü-
tüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi 
kapsamında ilimizde kütüphanesi ol-
mayan 86 okulumuza kütüphane ka-
zandırıldı. 

Kütüphanelerimiz için gerekli olan 
kitaplık ve çalışma masası gibi demir-
baş eşyaları, Kütahya Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi ile Tavşanlı Mesle-
ki ve Teknik Anadolu Lisesinin “Metal 
Teknolojileri Alanı” ve “Mobilya ve İç 
Mekan Tasarımı Alanında eğitim gö-
ren öğrenciler tarafından, öğretmen-
leri gözetiminde üretildi.

Okuma Hareketi Projesi

Kütahya’da Kütüphanesiz 
Okul Kalmayacak

İl Millî Eğitim Müdürümüz Hasan BAŞYİĞİT üretim aşamalarını yakından inceledi.
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İlimizde Milli Eğitim Bakanlığı ta-
rafından en son yaptırılan deprem 
tahkikleri neticesinde 27 okulumu-

zun hizmet binaları için yıkım kararı, 
32 okulumuzun hizmet binaları için 
ise güçlendirme kararı verilmiştir.

Bu kapsamda çalışmalara ivedilikle 
başlanmış ve eğitim öğretim açısın-
dan tehlike arz eden ve yıkılması ge-
reken binalarımız boşaltılmış; öğren-
cilerimiz güvenli alanlara taşınmıştır. 
Akabinde söz konusu binaların yıkım-
ları gerçekleştirilmiş ve yıkılan bina-
larımızın yerine yenilerinin yapılması 
çalışmalarına vakit geçirilmeden baş-
lanmıştır. Hakkında güçlendirme ka-
rarı verilen 32 okulumuzun 14’ünün 
güçlendirmesi tamamlanırken, 18 
okulumuzun güçlendirme çalışma-
ları devam etmektedir. Ayrıca yıkım 
kararı verilen 27 okulumuzun 16’sının 
yapım çalışmaları devam ederken, 11 
tanesinin proje çalışmaları devam et-
mektedir.

Okul 
Güçlendirme ve 
Yeniden Yapım 
Çalışmaları

İnşaatı büyük ölçüde tamamlan Merkez Ümran Aygen Ortaokulu. Yapımı devam eden Merkez Fuatpaşa Ortaokulu inşaat çalışması.

İnşaatı büyük ölçüde tamamlan Akkent Anaokulu.

İnşaatı devam eden Merkez Cumhuriyet İlkokulu.
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Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birli-
ği Başkanlığınca yürütülmek-
te olan Okul Eğitimi Alanında 

Erasmus Akreditasyonu kapsamında 
2020 yılı Teklif Çağrısı döneminde 
Müdürlüğümüz tarafından yapılan 
2020-1-TR01-KA120-SCH-098693 nu-
maralı başvurumuz, uygunluk ve se-
çim kriterlerini karşılayarak bağım-
sız dış uzmanlar tarafından içerik 
değerlendirmesine tabi tutulmuş ve 
yeterli asgari puanı sağlaması sonu-
cunda  Kurumumuz akredite olmaya 
hak kazanmıştır. 

Bu bağlamda Okul Eğitimi Personel 

Hareketliliği (KA101) ve Okullar Arası 

Değişim Ortaklıkları (KA229) kapsa-

mında yapılabilen proje faaliyetleri-

nin benzerleri yapılacaktır. 2021 yılı 

için Müdürlüğümüz liderliğinde 18  

üye kurum tarafından oluşturulan 

konsorsiyum sayesinde 37 öğrenci-

miz ve 48 öğretmenimiz yurt dışında 

eğitim alma ve işbaşı gözlem yapma 

hakkına sahip olacaklardır.

Projemiz 2021 yılı için 102.400€ hibe 

almaya hak kazanmıştır.

Müdürlüğümüzün 2021 Yılı 
Erasmus Programı 

Aysel - Selahattin Erkasap SBL’den Oyuncaklarımı 
Paylaşıyorum Etkinliği 

Müdürlüğümüzün 2021 Yılı Erasmus Programı Okul Eğitimi Alanındaki 
Bütçesi 102.400€ olarak belirlendi.

Okulumuz öğrencileri tarafın-
dan düzenlenen İnköy Ortao-
kulu ana sınıfı öğrencileri için 

oyuncak toplama kampanyası etkinli-
ğinde topladığımız oyuncakları sahip-

lerine Okul Müdürümüz Ahmet İren 
eşliğinde teslim ettik. Köydeki öğren-
cilerimizin mutlulukları görülmeye 
değerdi. Bir okuldan çok daha fazlası 
olan Kütahya Aysel - Selahattin Erka-

sap Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri-
mize, velilerimize ve öğretmenlerimi-
ze çocukların yüzlerindeki mutluluğu 
artırdıkları için teşekkür ederiz. Biz 
kocaman bir aileyiz.
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2018/2019 eğitim öğretim yılında 
Endüstriyel Otomasyon ve İtfai-
yecilik ve Yangın Güvenliği alan-

ları açılarak bu alanlara da öğrenci 
alımı gerçekleştirilmiştir.

Okulumuz bir Araştırma - Geliştirme 
Merkezi ve aynı zamanda bir üretim 
merkezidir. Okulumuzda birçok çe-
şit ürün Kimya alanımız tarafından  
üretilmektedir. Ürettiğimiz ürünlerin 
%90’ı kimyasal ürünlerden oluşmak-
tadır.

Üretimini yaptığımız temizlik madde-
leri, dezenfektanlar, ultrason jelleri 

ülkemizin bir çok yerindeki okullara, 
hastanelere ve resmi kurumlara gön-
dermekteyiz.

Aynı zamanda ürettiğimiz bu ürünle-
rin çevreye zarar vermemesi için de 
sıfır atık projesi uygulamaktayız. Tüm 
atıklarımız doğaya zarar vermeyecek 
şekilde yeniden düzenlenmektedir.

Okulumuz düzenlediği bir yarışma ile 
ilimizden atık yağları toplamakta ve 
atık yağlardan, deneyimli öğrencile-
rimiz tarafından sabun üretimi yapıl-
maktadır.

Üreten Okul:
Prof. Dr. Necmettin Erbakan MTAL
2017/2018 eğitim öğretim yılında açılan okulumuz Bilişim Teknolojileri ve Kimya Teknolojileri olmak üzere 2 
alan ile eğitim öğretime devam etmektedir. 

Okulumuzda Endüstriyel Otomas-
yon Alanında  yapılan çalışmalar 
son teknolojik aletlerle gerçekleş-
tirilmekte bu da sektöre girecek 
öğrencilerimiz için büyük avantaj 
sağlamaktadır. Bu alandaki öğren-
cilerimiz de hem son teknoloji alet-
lerini kullanmayı öğrenmekte hem 
de geri dönüşümle elde ettiğimiz 
ürünlerden yaptığımız bidonları 
üreterek kendi bütçelerine de kat-
kı sağlamaktadırlar. Aynı zamanda 
okulumuz bu alanda sektörün ihti-
yaçlarına cevap vermektedir.

Endüstriyel üretim tesislerin vaz-
geçilmezi olan, özellikle otomotiv 
sektöründe çok sayıda kullanılan, 
robot kol okulumuzda öğrencile-
rimiz tarafında uygulamalı ders-
lerde kullanılmakta öğrencilerimiz 
bu sayede bu alanda yüksek beceri 
sahibi olmaktadır.

Tüm bu alanların yanında İtfaiye 
ve Yangına Müdahale alanımızda 
öğrencilerimiz için pek çok eğitim 
verilmektedir. Bu sayede öğrenci-
lerimiz kendilerini mesleki alanda 
geliştirme fırsatı bulmaktadırlar. 
Ayrıca öğrencilerimize birebir  
yangına müdahale yangınla müca-
dele, trafik kazalarında kurtarma, 
can kurtarma, su tahliyesi, yangın 
önlem ve diğer itfai olaylara müda-
hale eğitimleri verilmektedir.
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Öğrencilerimizle katılmış oldu-
ğumuz Gastro Antalya Ulusla-
rarası Yemek Yarışmasında;

-1 Altın Kupa takım
-1 Gümüş Kupa bireysel
-8 Altın Madalya
-9 Gümüş Madalya
-7 Bronz Madalya

olmak üzere çok güzel sonuçlar aldık. 
Öğrencilerimizin ilk kez katıldıkları 
bu yarışmada kazandıkları tecrübe 
bizler için çok kıymetliydi. Kendileri-
ne, velilerine ve Antalya’da gençlere 
rehberlik eden Yiyecek İçecek Hiz-
metleri Alan Şefimiz Volkan CURA ve 
Yiyecek İçecek Hizmetleri Atölye Şefi-
miz Güven ÖZŞAHİN başta olmak üze-
re tüm öğretmen ve öğrencilerimize 
teşekkür eder, başarılarının devamı-
nı dileriz.

Kızılay Kütahya Şubesi bağlı 
Genç Kızılay gönüllülerinin ço-
cuklara üniversiteyi tanıtmak, 

sevdirmek ve üniversite kavramını 
yaşayarak öğrenme fırsatı sunmak 
için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversi-
tesinde hayata geçirdiği “KSBÜ Çocuk 
Üniversitesi” programı ile Bölcek İlko-
kulu öğrencileri üç gün boyunca hem 
eğlendi, hem de bilimsel çalışmalara 
tanık oldular.

Programın son gününde, KSBÜ Çocuk 
Üniversitesi programına katılan Böl-
cek İlkokulu öğrencilerine diploma 
töreni yapıldı. 

Yoncalı MTAL’den Gastro-Antalya Uluslararası 
Yemek Yarışmasında Büyük Başarı

Genç Kızılay Bölcek İlkokulunda

Öğrencilerimiz, Gastro-Antalya Uluslararası Yemek Yarışmasında kazandıkları başarının haklı gururunu yaşadılar.
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Kütahya Genç Kızılay ekipleri tarafından ilköğretim öğrencilerine 
üniversiteyi tanıtmak, sevdirmek ve üniversite kavramını yaşayarak 
öğrenme fırsatı sunmak amacıyla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversite-
sinde, “KSBÜ Çocuk Üniversitesi” programı düzenlendi.
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Kütahya Eğitim ve Gelişim 
Programı (EGEP)

Dünyada eğitim alanında iyi 
performans gösteren ülkeler, 
daha önce yaptıkları faaliyet-

leri daha sonraki nesillere aktarabi-
lecekleri köprüler kurmuşlar ve eği-
timde sürekliliği sağlayabilmişlerdir. 
Eğitimde başarıyı yakalamak için her 
şeyi tümden değiştirmek yerine önce-
ki yapılan etkinlikler üzerine değişi-
mi inşa etmişler ve sağlam temellere 
oturmasını sağlamışlardır. 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’nda uy-
gulamaya başladığımız Kütahya Eği-
tim ve Gelişim Programı EGEP ise, son 
3 yılda yapılan faaliyetlerin istatistik-
leri, okul yönetici görüşleri ve geribil-
dirimleri temelinde oluşturulmuştur.

Kütahya Eğitim ve Gelişim Programı 
(EGEP) ile genel amacımız, ilimizdeki 
eğitim kurumlarının değişen, gelişen 
eğitim şartlarında adaptasyonunu ve 
gelişimlerini sürdürmelerine katkı 
sunmaktır.

Kütahya EGEP ile okullarımız; anao-
kulları, ilkokullar, ortaokullar, lise-
ler ve yaygın/özel eğitim kurumları 
olarak komisyonlara ayrılmış ve bu 
komisyonların ihtiyaçlarına göre fa-
aliyet alanları belirlenmiştir. Okulla-
rımız kendileri için belirlenen faaliyet 
alanları kapsamında etkinliklerini 
sürdüreceklerdir. Bu faaliyet alanları 
okul yöneticilerini, öğretmenleri, öğ-
rencileri ve velileri kapsamaktadır. 

Valiliğimizden Okullarımıza Kitap Desteği

Kütahya Valisi Sayın Ali ÇE-
LİK’in himayelerinde, İl Millî 
Eğitim Müdürlüğümüz tara-

fından yürütülen EGEP projesi kap-
samında TÜBİTAK’tan temin edilen 
kitaplarımızın okullara dağıtımı ta-
mamlandı. Öğrencilerimizin bilime 

ilgilerini çekmek, merak duygularını 
uyandırmak ve bilime yönlendirmek 
amacıyla ilimizde okul öncesi, ilkokul, 
ortaokul ve lise seviyesinde yer alan 
her okulumuza bir set olmak üzere 
toplam 13200 kitap okul kütüphanele-
rimize kazandırıldı. 
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Zafer Kalkınma Ajansı tarafın-
dan Teknik Destek Projesi ola-
rak desteklenen ve 9 Aralık’ta 

başlayan eğitim, toplam 60 saat sürdü 
ve öğretmenlerimiz kent ormanında 
uygulamalı bir eğitim aldılar. 

İl Millî Eğitim Müdürümüz Hasan 
BAŞYİĞİT, Orman Bölge Müdürlüğü ile 
iş birliği yapıldığını ve özellikle okul 
öncesi ve ilkokul öğretmenlerine yö-
nelik orman okulu projesinin çok ya-
kında hayata geçeceğini, bu eğitimin 

de projenin bir parçası olduğunu, öğ-
retmenlerin bu eğitimden elde ettikle-
ri deneyimleri okullarında muhakkak 
yaygınlaştırması gerektiğini belirtti.

Öğretmenlerimizin Mesleki 
Gelişimlerine Destek Vermeye 
Devam Ediyoruz

AR-GE Birimi’nden Öğretmenlerimize 
TÜBİTAK, eTwinning, FCL, STEM ve 
ERASMUS+ Eğitimleri

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 
desteklenen “Ormanda Okul: Okul 
Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin 
Orman Okulu Lideri Eğitici Eği-
timi”ne ilimiz merkezinde yer 
alan 15 okuldan 21 öğretmenimiz 
“Orman Okulu Lideri” olmak için 
katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından öğretmenlerimizin 
mesleki gelişimlerine destek sağlamak amacıyla il merkezi ve 6 ilçemizde 
TÜBİTAK, eTwinning, FCL, STEM ve ERASMUS+ eğitimleri düzenlendi. 

470 öğretmenimizin projeler konusunda bilgilendirildiği toplantılarda atölye 
çalışmaları da yapıldı.
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MERKEZ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü binasına 
bulunan merkez atölyemiz içeri-
sinde barındırdığı 7 istasyon ile 

alanında tek olma özelliğini taşımak-
tadır. 3 farklı merkezde toplam 11 
istasyon kurulumu yapılan projede 
öğrencilerimizin temel kodlama eği-

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi

Kütahya Kendin Yap Atölyeleri

Gözümüzün nuru çocuklarımı-
zı hafız olarak yetiştirebilmek 
gayesi ile yürütülen “Örgün 

Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” öğ-
renci, öğretmen ve velilerimizin des-
teği ile başarıyla uygulamaya devam 
ediyoruz. Proje kapsamında Dumlu-
pınar Kapalı Spor Salonu’nda hafızlık 
icazetlerini alan öğrencilere belgeleri 
verildi. 

2016-2017 eğitim öğretim yılında ha-
yata geçirilen projemiz, akademik ba-
şarının arttırılması ve hafızlık eğitimi 
olmak üzere iki bölümden oluşmak-
tadır. Öğrencelerimiz İmam Hatip Or-
taokulu müfredatında yer alan ders-
lerin yanında hafızlık eğitimlerini de 
sene kaybı yaşamadan görmektedir. 
Öğrencelerin iki yıl içeresinde hafız-
lıklarını tamamlamaları aynı zaman-

da 8. sınıfta da LGS’ye yoğun şekilde 
hazırlanması amaçlanmaktadır. Öğ-
rencilerimiz akademik eğitimleri ile 
beraber futbol, basketbol, okçuluk, 
piknik, tarihi ve kültürel mekânlara 
geziler gibi pek çok sosyal ve kültürel 
etkinliklere katılmaları sağlanır.

M
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timinden başlayarak ileri teknolojileri 
deneyimlemeleri amaçlanmaktadır. 
Öğrencilerin hayal etmeleri, hayal 
ettikleri nesneleri tasarlamaları ve 
model üretimleri yapmaları, mobil 
uygulamalar üzerine çalışmaları; 
enerjide ve geri dönüşümde farkın-
dalık kazanmaları hedeflenmektedir. 
Her atölye 12 öğrenci kapasiteli olarak 
planlanmıştır. İstasyonlarımızda aynı 
anda 132 öğrencimiz eğitim alabil-
mektedir. Atölyelerimiz haziran ayın-
dan itibaren öğrencilerimize hizmet 
vermeye başlamıştır.

Hizmete girdiği haziran ayından iti-
baren toplam 5200 öğrenciye atölye-
lerimizde eğitim verilmiştir.
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ALTINTAŞ

Zafer İlkokulundan Yerli Tohum 
Atölyesi Projesi

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı 
itibarı ile uygulanmaya başla-
nan proje kapsamında Altıntaş 

Zafer İlkokulu olarak tüm kademeler-

deki öğrencilerimize yerli ve milli üre-

timin önemini kavratmayı amaçladık.

Proje çalışmalarımıza okulumuzun 

arka bahçesinde bulunan 500 m2 lik 

alanı, tarım atölyesi olarak belirleye-

rek başladık. Bu alanın 55 m2 si kapalı 

tarım alanı (sera) ve 445 m2 si açık ta-

rım alanı olacak şekilde planlandı. Bu 

alanı tüm sınıflarımızın kullanımına 

eşit alanlardan oluşacak şekilde pay 

ettik. Ardından tamamı yerli tohum-

lardan oluşan toplam 17 çeşit tarım 

ürününü öğretmen ve öğrencileri-

mizle birlikte yetiştirdik. Bu ürünlerin 

arasında bal kabağı, acı biber, doma-

tes, mısır, salatalık, çekirdek kabağı, 

kavun, karpuz, patlıcan, fasülye ve vb. 

yer almaktadır.

2020-2021 Eğitim-öğretim yılında öğ-

retmen, öğrenci ve velilerimizin ka-

tıldığı hasat şenliklerinde 3500 kg’ın 

üzerinde ürün elde ettik. Ürettiğimiz 

ve hasat ettiğimiz ürünlerden kışlık 

domates sosu ve turşular başta olmak 

üzere çeşitli yan ürünler de elde ettik.

Sürdürülebilir olarak tasarladığımız 
projemiz kapsamında öğrencilerimiz, 
Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdür-
lüğümüz bünyesinde görevli ziraat 
mühendislerimizin ve bitki sağlığı 
uzmanlarımızın da katıldığı eğitim-
lere iştirak etmelerinin yanı sıra öğ-
retmenlerimiz tarafından ders kaza-
nımlarının da proje çerçevesindeki 
faaliyetlerle ilişkilendirilmesi netice-
sinde kalıcı öğrenme gerçekleştirme 
fırsatı buldular.

2021-2022 Eğitim-öğretim yılında da 
uygulamaya devam edeceğimiz pro-
jemiz kapsamında açılış töreni Altın-
taş Kaymakamı Sayın Mehmet Can 
İRDELP’in de teşrifleri ile gerçekleşti-
rildi. Yerli Tohum Tarım Atölyesi pro-
jesinin ilk eğitimi İlçe Tarım ve Orman 
Müdürümüz Sayın Yusuf BAŞAN tara-
fından verildi. Bu yıl da öğrencilerimi-
ze tarımın, tarımsal üretimin ne denli 
önemli olduğunu, sofralarımıza gelen 
ürünlerin ne şartlarda yetiştirildiğini 
ve israf edilmemesi gerektiğini kav-
ramalarını sağlamaya ve ders kaza-
nımlarını da bu çerçevedeki faaliyet-
lerle ilişkilendirerek kalıcı öğrenme 
elde etmelerine yardımcı olmaya de-
vam edeceğiz. 

Altıntaş Zafer İlkokulu olarak 
hazırladığımız “Yerli Tohum 
Tarım Atölyesi” projemizi Altıntaş 
Kaymakamlığı, Altıntaş İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Altıntaş Tarım 
ve Orman Müdürlüğünün des-
tekleri ve ilçemizdeki sivil toplum 
kuruluşları, vatandaşlarımız, veli-
lerimiz, öğretmen ve öğrencileri-
mizin de katkıları ile uygulamaya 
başladık.

Öğrencilerimiz Tohum Atölyesinde çalışırken.
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ASLANAPA

Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi 
Okçuluk Kursu

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz tarafından Aslanapa Kapalı Spor 
Salonunda ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için cumartesi ve pazar 
günleri Geleneksel Türk Okçuluğu  kursu açıldı. Toplamda 200 ders sa-

ati boyunca devam edecek kurs, 2021/2022 eğitim öğretim yılı sonuna kadar 
sürecek. Ata sporlarımızdan biri olan okçuluk konusunda öğrencilerimiz ve 
velilerden gelen talepler doğrultusunda çocuklarımızın dikkat ve koordinas-
yonlarını arttirabilmek, okçuluk sporuyla tanışmalarını sağlamak ve hafta 
sonlarında hoşça vakit geçirebilmeleri amacıyla başlatılan kursa katılan ço-
cuklarımızın  memnuniyetlerini dile getiren velileri, bu ve buna benzer kurs-
ların açılması halinde katılım sağlamaktan mutluluk duyacaklarını da ifade 
ettiler.

Kütahya’nın Tokul köyünde öğ-
retmenler ve arkadaşları el 
birliği ile okulu baştan aşağıya 

yenilediler.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağ-
lı Tokul köyünde bulunan ilkokulda 
ücretli öğretmen olarak görev yapan 
Zeynep Yılmaz ve Anaokulu Öğretme-
ni Nurşen Koçyiğit verilen destekler 
ile birlikte ellerine fırça alıp okulu 
hem boyadılar hem de alçısından 
diğer ihtiyaçlarına kadar tadilatını 
yaptılar. İlkokul öğretmeni Zeynep 
Yılmaz, göreve başladığı günden iti-
baren okulun ihtiyaçlarını gidermek 
ve bir kütüphane alanı oluşturmak 
için gerekli görüşmeleri yaparak İl 

ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncü-
lüğünde iş adamlarının destekleriyle 
birlikte okul ve okul kütüphanesi yeni 
görünümüne kavuşturmuş oldular. 
Bu konuda Zeynep Yılmaz’a destek 
olarak çeşitli çizimler yapan, alçı, sıva 
ve boya işlerine yardımcı olan Kader 
Dağcı ve İsa Burak Bulduk oldu. Kitap 
bağışı noktasında ise Zeki Aktürk en 
büyük desteği veren kişiydi.

Birleştirilmiş sınıflar ile derslerin 
işlendiği okulda yapılan çalışmalar 
sayesinde okul bünyesinde oluşturu-
lan kütüphane ortamı öğrenciler için 
hem fazladan ders çalışma ortamı 
hem de yaşlarına uygun akıl ve zekâ 
oyunlarıyla birlikte öğrencilerin boş 

zamanlarını değerlendirebileceği uy-
gun bir alan sunmuş oldu. 

Yeni görünümü ile hizmet vermeye 
başlayan kütüphane açılış programı-
na ilçe Kaymakamı Özgür Pelvan, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Halil Ertaş, Kü-
tahya Gençlik Merkezi Müdürü Ercan 
Şirin, Kros Otomotiv Genel Müdürü 
Onur Gül ve misafirler katıldı.

Kütüphanemizin okulumuz ve köyü-
müze hayırlı olmasını temenni ediyor 
,buradan yetişecek çocuklarımızın 
zihninde güzel anılar bırakabilmek 
umuduyla çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.

Tokul İlkokulu Kütüphanesi Açıldı

Kütüphanemizin onarımdan önceki hâli. Kütüphanemizin onarımdan sonraki hâli.
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ÇAVDARHİSAR

Zafer Kalkınma Ajansı tara-
fından 2019 YENEP projesi 
kapsamında desteklenen Çav-

darhisar Kendin Yap Atölyemizde fa-

aliyetlerimiz ve öğrenci eğitimlerimiz 

tüm hızıyla devam ediyor. 

Çavdarhisar Kendin Yap Atölyemizin 

genel amacı: İlçemizde eğitim gör-

mekte olan ilk ve ortaokul kademesin-

deki öğrencilerin yenilikçi düşünme 

ve ürün tasarlayabilme becerilerini 

artırarak ilgili öğrencilerin ilçemiz 

turizm ve üretimine destek sağlaya-

cak kapasiteye ulaşmalarına katkıda 

bulunmaktır.

Çavdarhisar Kendin Yap Atölyemiz: 

Çavdarhisar merkezinde bütün okul-

lara eşit uzaklıkta bulunan ortak 

buluşma noktası Çavdarhisar İmam 

Hatip Ortaokulunda faaliyetlerini sür-

dürmektedir. Çavdarhisar Kendin Yap 

Atölyemiz;

• Robotik Kodlama 

• 3 Boyutlu Tasarım

• Mobil Uygulama ve Geliştirme 

olmak üzere 3 istasyondan oluş-

maktadır. 

Yüz yüze eğitimin tekrar başlamasıy-

la birlikte faaliyetlerine ve eğitimleri-

ne ivme kazandıran atölyemizde aktif 

olarak devam eden 3 kursla birlikte 

öğrencilerimiz öğrenirken eğleniyor 

ve öğrendiklerini uygulama imkanı 

buluyor. 

Atölyemiz bünyesinde bulunan ro-

botik kodlama istasyonunda; öğren-

cilerimiz el becerilerini, algoritmik 

düşünme yeteneklerini, kodlama 

becerilerini geliştirmektedirler. 3 bo-

yutlu tasarım istasyonunda ise tasa-

rım becerilerini ve 3 boyutlu düşün-

me yeteneklerini geliştirmektedirler. 

Son istasyonumuz mobil uygulama 

ve geliştirme istasyonunda ise çağın 

gereklerine uygun güncel ve popüler 

uygulamalar ve oyunlar geliştirmek-

tedirler. 

Atölyemizde verilen eğitimler ve uy-

gulanan faaliyetlerle; eğitimde fırsat 

eşitliği ilkesine uygun olarak ilçemiz-

deki öğrencilerin algoritmik düşün-

me, bilişim teknolojilerini etkili bir 

şekilde kullanabilme, öğrendiklerini 

gerçek hayata aktarabilme gibi özel-

liklerinin geliştirilmesi hedeflenmek-

tedir.

Bilim, Eğlence ve Tasarımın Buluşma Noktası: 
Çavdarhisar Kendin Yap Atölyesi
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DOMANİÇ

Domaniç Şehit Ömer Halisde-
mir Anadolu Lisesinin sınıflar 
arasında düzenlediği müna-

zara etkinliği final yarışması ilçemiz 
kaymakamı Muhammet Enes İPEK’in 
katımıyla 23 Aralık’ta gerçekleştirildi.
Finale kalan sınıflarımızdan 9/A sı-
nıfı “Eğitim gördüğün alanda başarılı 

bir insan olmak daha önemlidir.” ko-
nusunu savunarak birinci olmuştur. 
İkinciliği ise sosyal medya fenomeni 
olmak daha önemlidir düşüncesini 
savunan 12/A sınıfı almıştır. Yarış-
mada birinci olan sınıfımıza ödülünü 
Sayın Kaymakamız Muhammet Enes 
İpek, ikinci olan sınıfa İlçe Milli Eği-

tim Müdürü Mehmet Şentürk, üçüncü 
olan sınıfa Garnizon Komutanı Erdo-
ğan Yüksel ödüllerini vermiştir. Ayrı-
ca okulumuz sınıflarında akıllı tahta-
larından münazara yarışmaları canlı 
olarak örencilerimiz izlemiştir.

Okulumuzda 
Münazara 
Etkinliği

Domaniç ŞÖHAL 
Gelecekten Bir 
Gün Projesi

2020-2021 eğitim-öğretim yılının 
başında okulumuzun idareci, 
öğretmen, hizmetli,veli ve öğ-

rencileri ile iş birliği içinde okulumuz 
bahçesinde tavuk kümesi oluşturul-
du. Öğrencilerimize hayvan sevgisi ve 
yardımlaşma duygusunu aşılamayı 
amaçlayan bu proje ile öğrencilerin 
sorumluluk almaları sağlandı. Tavuk 

kümesi idareci, öğretmen,hizmetli 
personelimizin çalışmalarıyla inşa 
edilip 35 tavuk alındı. Evde ve okulu-
muzda artan yemek ve ekmekler israf 
edilmeden tavuklara veriliyor. Böyle-
ce elde edilen yumurtalar satılarak 
okulumuz ve öğrencilerimizin ihti-
yaçları karşılanıyor.

Domaniç Karaköy İlkokulundan 
Örnek Proje

Okulumuz Domaniç Şehit Ömer 
Halisdemir Anadolu Lisesi (ŞÖ-
HAL) olarak geçen yıl başlattı-

ğımız “Gelecekten Bir Gün “ projesinin 
bu seneki faaliyetleri için ilçemizde 
bulunan 8 kurumla (Emniyet Müdür-
lüğü, Jandarma Komutanlığı, Orman 
İşletme Müdürlüğü, Domaniç Devlet 
Hastanesi Müdürlüğü, Belediye Baş-
kanlığı, Hisar İlkokulu, Devletana 
Anaokulu ve Domaniç Gazetesi)  pro-
tokol imzaladık. Bu hafta öğrencilerin 
tercihlerini alıp kurumlarla paylaşı-
lacak . Geçtiğimiz yıl sadece 12.sınıf-
lara uygulanan proje bu yıl 11 ve 12.sı-
nıflara uygulanacak. Aralık ayında 
12.sınıflar nisan ayında da 11.sınıflar 

proje kapsamında kurumlara misafir 
olacaklar.

“Gelecekten Bir Gün “ projesi meslek 
seçmenin arefesinde olan 12.sınıfla-
rımız için hazırlandı. Öğrencilerimiz 
seçtikleri meslek dalının ilgilendiren 
kurumda bir gün geçirmek vasıta-
sıyla mesleğin bilinmeyen yönlerini 
öğrenme fırsatı bulacaklar ve daha 
bilinçli olarak meslek seçimi yapabi-
lecekler. 12.sınıf meslek seçimi için bi-
raz geç olduğundan dolayı bu yıl 11 ve 
12.sınıflara proje uygulanacak. 2022-
2023 eğitim-öğretim yılından itibaren 
ise 11.sınıflar için uygulanmaya baş-
lanacak.
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DUMLUPINAR

Yönetmen ve oyuncu Müfit Can 
Saçıntı, ilçemiz Dumlupınar 
Anadolu Lisesi öğrencileriyle 
söyleşi gerçekleştirdi.

Mandıra Filozofu adlı film se-
risinin yönetmeni ve başrol 
oyuncusu olarak akıllara 

kazınan Müfit Can Saçıntı, 10 Aralık 
2021 Perşembe günü saat 11.00’de 
okulumuza gelerek öğretmenlerle 
hasbihal ettikten sonra konferans sa-
lonuna çıkarak öğrencilerle bir soh-
bet gerçekleştirdi.
Yönetmen Müfit Can Saçıntı: “Hayal-
lerinizden vazgeçmeyin”

Kariyer planlaması ağırlıklı gerçek-

leşen söyleşide Saçıntı, hayallerden 

vazgeçmemek gerektiğini vurgulaya-

rak: “Oyuncu olmak istiyordum ama 

‘pelteğin var’ olmaz dediler. Hayal 

kırıklığı oluşturdu. Biz de iletişim fa-

kültesine yöneldik. 30 sene sonra ‘sen 

pelteksin denilen çocuk’ oyuncu oldu. 

Şunu söylemek istiyorum; Hepimizin 

hayalleri var. Sizden ricam hayalleri-

nizden vazgeçmeyin.” dedi.

Söyleşide öğrencilerimizin de merak 

ettiği soruları cevaplarken eğlenceli 

anlar yaşandı. Söyleşinin ardından 

fotograf çekimi ile ilçemizden ayrıldı. 

Müfit Can SAÇINTI’dan 
Okulumuza Ziyaret

Geri Dönüşüm 
İçin El Ele 
Verdik
Dumlupınar Anadolu Lisesi 
Değerler Kulübü danışman 
öğretmenlerimiz Esra ALBAYRAK 
ve Burcu KARADAĞ, kulüp 
öğrencilerimiz ile birlikte bu 
ayın etkinliğini “Sıfır Atık” projesi 
olarak belirlediler.

Öncelikle kulüp toplantıların-
da planlama yapılarak görev 
dağılımı yapıldı. Daha sonra 

kulüp öğrencileri kendi sınıflarına 

kendi hazırladıkları sunumlarla bil-

gilendirme yaptılar. Sıfır atık katego-

risine girmeyen atıklar, atıklar nasıl 

ayrıştırılır, sıfır atıklar nedir ? gibi ko-

nularda tüm okula koordineli olarak 

bilgi verildi. 21 Aralık 2021 tarihinde 

okulumuzun girişinde bulunan pano-

ya da “Sıfır Atık” bilgilendirme panosu 

hazırladılar.

Bu tarihten itibaren öğrencilerimiz; 

evlerinde ayrıştırdıkları atıkları oku-

lumuzda belirlenen alanda biriktir-

meye başladılar.

Dumlupınar İmam Hatip Orta-
okulu konferans salonunda 
21.12.2021 tarihinde sekizinci 

sınıf öğrencilerimize yönelik verimli, 
planlı ders çalışma, dikkat, soru çöz-
me teknikleri konularında Rehber Öğ-
retmenimiz Selin ALTINER BOY tara-
fından yaklaşık bir saat süren sunum 
gerçekleştirildi. Sunuma İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Muhammet ŞEHİRLİ, 
okul idaresi, dersi olan öğretmenler 
ve sekizinci sınıf öğrencilerimiz katıl-
dı. Daha çok sohbet havasında geçen 

bir sunumun ardından sunumu ger-

çekleştiren öğretmenimiz öğrencile-

rin sorularını cevaplandırdı.

Sunumun ardından öğrencilerle ger-

çekleştirilen görüşmelerde, sunumun 

öğrencilere kattıkları ve öğrencilerin 

sunumdan ne anladıkları konusunda 

dönütler konusunda olumlu sonuçlar 

alındı. Çoğu konuda başarılı öğrenci-

ler bile yaptıkları hataları görerek bu 

konuya ağırlık verme konusunda gö-

rüş bildirdi:

Sekizinci Sınıf Öğrencilerine 
Yönelik Sunum Gerçekleştirildi

Müfit Can Saçıntı’nın okulumuzu ziyareti
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EMET

Emet’ten Haberler

Kütahya “OKUMA HAREKETİ PROJESİ”  kapsamında 
gerçekleştirilen “Türkiye Anıtları” yarışmasında 6/A sınıfı 

öğrencimiz Gönül CEBECİ, “Gönül Kitabeleri” isimli eseriyle 
Kütahya 1.si olmuştur.

2 Aralık Perşembe günü Emet İHL, 
12. Sınıflara yönelik Dumlupınar 
Üniversitesine gezi düzenledi.

Kütahya “OKUMA HAREKETİ PROJESİ” 

kapsamında ilde düzenlenen kitap ay-

racı hazırlama yarışmasında Gazi Emet 

Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencilerimizden 

Rukiye Özge UZMAN İkinci olarak bizleri 

gururlandırdı.

“Milli Ağaçlandırma 

günü” münasebetiyle 

Emet Orman Mü-

dürlüğü tarafından 

organize edilen “GE-

LECEĞE NEFES OL”  

fidan dikimi etkinliği-

ne öğrencilerimizle 

birlikte katıldık.

Emet 3 Eylül İlkokulu 1/A sınıfı öğrencilerimiz, konserve şişesi, 
bebek yağı, sim ve oyuncaklarını kullanarak

“Kar Küresi” yaptılar.
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GEDİZ

Kültür ve Medeniyet Kulubü’nden 
Dünya Tasarruf Günü Etkinliği

Gediz Altınkent Ortaokulunun 
da ortakları arasında yer al-
dığı İtalya, Portekiz, İspanya, 

Litvanya ve Türkiye ortaklı, IPA (In-
formation Processing Agents) “Bilgi 
İşleme Ajanları” adlı Erasmus+ K229 
(Okullar Arası Değişim Ortaklıkları) 
projesinin Türkiye / Balıkesir, İspanya 
/ Valensiya ve Litvanya / Kaunas ayak-
ları tamamlandı.

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğ-
rencileri Araştırma Projeleri 
Yarışmasında “Spor Robotu” 

projesi ile Bursa Bölge finallerinde 
üçüncü olarak dereceye giren öğren-
cimiz Mehmet AKPINAR ve Danışman 
Öğretmeni Ümit KARADUMAN’a TÜ-
BİTAK tarafından gönderilen belge-
leri takdim edildi. Kendilerini tebrik 
eder, başarılarının devamını dileriz.

Kültür ve Medeniyet Kulübü 
öğrencileri 31 Ekim Dünya Ta-
sarruf Günü kapsamında ilçemiz 
Cumhuriyet Caddesinde yürüyüş 
düzenledi.

Kültür ve Medeniyet Kulübü 
İlçe Koordinatörü Yaşar KAN-
DEMİR, ‘’2021/2022 eğitim öğ-

retim yılından itibaren ilçemizdeki 
liselerin tamamında ortak olarak 
kurulan Kültür ve Medeniyet Kulü-
bü, lise çağındaki gençlerimizle ilçe 
genelinde Sosyal Etkinlikler Yönet-
meliği çerçevesinde ortak etkinlikler 
düzenleyebilmek amaçlamaktadır. Bu 
doğrultuda bilimsel, sosyal, kültürel, 
sanatsal faaliyetlerin çeşitli kamu 
kurum/kuruluşları ve sivil toplum ku-
ruluşları ile de iş birliği yaparak kulüp 
faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 
Faaliyetlerin belirlenmesinde kulüp 
yıllık çalışma planı doğrultusunda 
yıl içerisinde içinde bulunulan hafta 
veya ayın kapsadığı önemli gün veya 
günlere dikkat çekmek ve bu eksende 
etkinlik düzenlenmesi esas alınmak-
tadır. Kültür ve Medeniyet Kulübü-
nün ortak ilk etkinliği olarak, 31 Ekim 
Dünya Tasarruf Günü kapsamında 
farkındalığı artırmak amacıyla ilçe-

miz liselerinde öğrenim gören kulüp 
öğrencileri “zaman, para, gıda, su, 
enerji, elektrik” tasarrufu temalarını 
içeren afiş ve pankartlar hazırlayıp, 
ilçemizin en işlek caddesi olan Cum-
huriyet Caddesinde yürüyüş yaparak 
toplumsal farkındalık oluşturmak is-
tedik.’’ bilgilendirmesi yaptıktan son-
ra Gediz Cumhuriyet Caddesinde saat 
13.00-13.30 arasında yürüyüş düzen-
ledi. Etkinliğe Gediz Belediye Başkanı 
Sayın Muharrem AKÇADURAK, İlçe 
Müftüsü Sayın Nurullah KOÇHAN, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Sayın Mahmut 
BAHADUR ile okul müdürleri, kulüp 
danışman öğretmenleri ve öğrenci-
ler katıldı. Konu ile ilgili konuşma ya-
pan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut 
BAHADUR, tasarrufun ülke ve dünya 
genelindeki önemine dair örnekler 
ve istatistiklere dikkat çekerek katı-
lımcılara teşekkür etti. Gediz Beledi-
ye Başkanı Muharrem AKÇADURAK, 
son günlerde tasarruf konusuna dair 
çeşitli seminer ve forumlara katıldı-
ğını ve konunun önemine dair ilçede 
de öğrencilerin böyle bir yürüyüşle 
farkındalık oluşturmalarını takdirle 
karşıladığını belirtti. Belediye binası 
önünde toplu fotoğraf çekiminin ar-
dından yürüyüş son buldu.

TÜBİTAK’tan 
Spor 
Robotumuza
Ödül

Altınkent 
İlkokulundan 
Erasmus+

Kültür ve Medeniyet Kulubü’nün Dünya Tasarruf Günü kapsamında Cumhuriyet Caddesinde bir yürüyüş düzenledi.
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HİSARCIK

Kütahya Valiliği 
Motivasyon Tırı 
Okulumuzda

Öğrencilerimizle birlikte köyün 
rüzgâra kendini bıraktığı yer-
de uçurtma şenliği gerçekleş-

tirdik. Rengârenk uçurtmalarımız 
öğrencilerimizin mutluluğu eşliğinde 
gökyüzünü süsledi.

Uçurtmalarımızı alarak heyecanla 
yola çıktık. Rüzgârın bol olduğu alan-
da renk renk uçurtmaları gökyüzü-

ne saldık. Hem öğrencilerimizle hem 

öğretmenlerimizle doyasıya eğlendik. 

Doyasıya gökyüzüne baktık, uçurt-

malarımızla birlikte biz de uçtuk. 

Özellikle ilk defa uçurtma şenliğine 

katılan öğrencilerimizin mutlulukları 

gözlerinden okunuyordu. Onların ha-

tıralarına güzel bir uçurtma şenliği 

ekleyerek okulumuza döndük. 

2021-2022 eğitim öğretim yılı iti-
bari ile İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğünün organize ettiği EGEP (Eği-

tim ve Gelişim Programı) kapsamında 
okulumuzda ‘’Denemenin Fatihleri’’ 
isimli projesi başlatılmıştır. ‘’Dene-
menin Fatihleri’’ projesi sayesinde 
her kazanım değerlendirme sınav so-
nuçlarında 9. 10. 11 ve 12.sınıf öğren-
cilerimizden ilk 5 sıralamaya giren 
öğrencilerimizin fotoğrafları okul gi-
rişindeki tanıtım televizyonundan bir 
hafta boyunca yayınlanacaktır. Ayrı-
ca sıralamada ilk beşe giren öğren-
cilere okul idaresi tarafından başarı 

belgesi düzenlenecek ve okul bahçe-

sinde yapılan bir tören ile öğrencilere 

takdim edilecektir. Böylece öğrenciler 

onurlandırılırken diğer öğrenciler de 

teşvik edilecektir.

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Ana-

dolu Lisesi Müdürü İsmail AYDIN: Öğ-

rencilerin ders çalışma ve başarılı 

olmak için motivasyonunun yüksek 

tutulması, öğrenciler arasında ba-

şarılı olmak için rekabet oluşması ve 

derslerin daha verimli işlenmesi için 

“Denemenin Fatihleri” isimli projenin 

başlatıldığını belirtti.

Sayın Kudret Armağan Hocamı-
zın; “Hayaldi, gerçekleşti.” dedi-
ği “Motivasyon Tırı” okulumu-

zun bahçesindeydi. Öğrencilerimizin 
mutluluklarına mutluluk katmanın 
yanında, doyasıya eğlenen öğrenci-
lerimizin zihinlerinde asla ama asla 
unutulmayacak anılara imza atılmış 
oldu.

Öğrencilerimiz gruplar halinde moti-
vasyon tırının içine girip, arkadaşla-
rıyla doyasıya oynamanın mutluluğu-
nu yaşadılar. Tüm stres ve sıkıntılar 
balonlara nefesimizle karıştı sonra 
gökyüzüne salına salına uçtu. Hayal-
ler uçak olup geleceğe göz kırptı. Yap-
bozlarla bol bol şekiller oluşturdular. 
İletişim ve dikkat odaklı oyunlar oy-
nandı. Gülücükler havaya karıştı.

Şehit Fatih Seven İlk/Ortaokulu Müdü-
rü Ali Osman Kılıç, “Öğrencilerimizin 
ve bizlerin isteklerini geri çevirmeyen 
kıymetli Kudret Armağan Hocamızla 
okulumuzda buluşmanın sevincini 
yaşadık. Öğrencilerimiz ve bizler için 
asla unutulmayacak bir gün oldu. 
Enerjisi ve samimiyetiyle okulumuza 
gelerek öğrencilerimizin yüzlerinde 
tebessüm oluşturan Kıymetli Kudret 
Armağan Hocamıza ve muhteşem 
ekibine teşekkür ederim.” dedi.

Şehit Fatih 
Seven İlk/
Ortaokulunda 
Uçurtma Şenliği

Denemenin Fatihleri Projesi 
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PAZARLAR

Kitabımı 
Okuyorum 
Yazarını 
Tanıyorum

İlçemizde
Kütüphanesiz 
Okul 
Kalmayacak

Yazar-okur buluşmasında Pa-
zarlar Ortaokulu ve İmam Ha-
tip Ortaokulu öğrencileri eği-

timci-yazar Erkin Saçar ile çevrimiçi 

buluştu. Öğrencilerin mutluluğu ve 

heyecanı görülmeye değerdi.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan BAŞ-
YİĞİT, İlçe Millî Eğitim Müdürü 
Yaşar Kağan ULU ve Okul Müdür-

lerinin katılımıyla ‘Kütüphanesiz Okul 
Kalmayacak’ Projesi kapsamında Pa-
zarlar İmam Hatip Ortaokulunda kü-
tüphane açılışı gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği ve Aizanoi Gezisi

Sofular İlkokulu ve Ortaokulu 
öğrencileri Kütahya’da düzen-
lenen 4007 Bilim Şenliği Atölye 

gezisi düzenlediler. Dönüş yolunda 
antik kent Aizanoi’da uğramayı ihmal 
etmediler. Öğrencilerin mutluluğu ve 
memnuniyeti gözlerinden okunuyor-
du. 

2021 yılı teknik destek progra-
mı kapsamında Zafer Kalkın-
ma Ajansı tarafından finanse 

edilen ve Pazarlar İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğünün başvuru sahibi 
olduğu ‘’ZAFERE KOŞUYORUM’’ 
projesi sona erdi. Katılım belgeleri 
Belediye Başkanı Bilal DEMİRCİ ve 
Şube Müdürü Ethem URAL tara-

fından takdim edildi. Bilal DEMİRCİ 
proje eğitmeni Petek ÜZÜLMEZ’e 
bu eğitimde katılımcılara verdiği 
emekler için teşekkür etti. Ayrıca 
hibe projelerde Pazarlar İlçesinin 
bundan sonra iddialı olacağını dile 
getirerek eğitime katılanlara da 
teşekkürlerini ileterek program 
sona erdi.

Zafere Koşuyorum 
Projesi
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SİMAV

Simav Şeref KAZCIOĞLU
Kendin Yap Atölyesi Açıldı

Üretiyoruz 
Gururluyuz

Müdürlüğümüz ile Zafer Kal-
kınma Ajansı arasında YE-
NEP  (Yeni Nesil Mali Destek 

Programı)   kapsamında yürütülmek-

te olan TR33/19/YENEP/0033 referans 

numaralı “Şeref Kazcıoğlu Simav Ken-

din Yap Atölyesi” projesi doğrultusun-

da ilçemiz Halk Eğitimi Merkezi Mü-

dürlüğünde kurulumu tamamlanan 

atölyemizin açılışı, 14.07.2021 tarihin-

de Valimiz Sayın Ali ÇELİK’in teşrifleri 

ile gerçekleştirildi. Açılışa  Simav İlçe 

Kaymakamımız Türker Çağatay HA-

LİM, Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü-

müz Mehmet ŞİRİKÇİ, Proje ortakları-

mızdan Simav Ticaret Odası Başkanı 

Şeref KAZCIOĞLU, Proje ortaklarımız-

dan Dumlupınar Üniversitesi Simav 

Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Muammer GAVAS, Simav Belediye 

Başkan Vekili Fatih KALAY ve Simav 

Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet KULAT 

tarafından gerçekleştirildi.

Ayrıca etkinliğe Zafer Kalkınma Ajan-

sı İzleme ve Değerlendirme Birimi 

Başkanı Taylan UYGUN, Simav Sanayi 

ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüse-

yin Raci HAZIROĞLU , Simav İlçe Milli 

Eğitim Şube Müdürümüz Bayram Bü-

lent YILDIRIM, kurum yetkilileri, atöl-

yede demo eğitimine katılan öğrenci-

lerimiz ve misafirler katıldı.

352.387,25 TL ajans desteği ,  50.000,00 

TL hayırsever desteği ve 10.000,00 TL  

Müdürlüğümüz eş finansmanı olmak 

üzere toplamda 412.387,25 TL bütçe 

ile gerçekleştirilen proje kapsamında 

3 istasyondan oluşan bir atölye oluş-

turulmuştur. Şeref Kazcıoğlu Kendin 

Yap Atölyesi 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrenci-

lerimize hizmet vermektedir.

Simav Şeref KAZCIOĞLU Kendin Yap Atölyesinin açılışı Kütahya Valimiz 
Ali ÇELİK’ in teşrifleriyle gerçekleştirildi.

Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü 
ile Destek Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü arasında yapılan protokol 
gereğince, Ders Aletleri Yapım 
Merkezinin (DAYM) siparişlerinin, 
Simav Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi döner sermayesi işletmesi 
tarafından üretimi hızla devam 
ediyor.

Metal Teknolojisi ve Mobilya 
Bölümü öğrencileri ile ortak 
çalışma sonucu yapılan okul 

sıraları, öğretmen masası, öğrenci 
dolabı ve sandalyeler hızla üretilmeye 
çalışılıyor.

Nakliye tırları geldikçe yapmış oldu-
ğumuz okul sıralarını, dolaplarının ve 
öğretmen masalarının ihtiyacı olan 
okullara ulaştırılması için nakliyesini 
yapıyoruz.

Tüketen değil üreten nesil yetiştirmek 
Meslek liselerinin onurudur. “Meslek 
lisesi memleket meselesidir” sloganıy-
la çıktığımız bu yolda ürettikçe güçle-
niyor, memleketçe kazanıyoruz.

Emeği geçen öğretmen ve öğrencileri-
mize teşekkür ederiz. 

İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Mehmet ŞİRİKÇİ, açılışa gelen konuklara atölye hakkında bilgi verdi. DAYM siparişleri Simav MTAL’de özenle yapılmaktadır.
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ŞAPHANE

Amatör Spor Haftası Et-
kinlikleri kapsamında 
Şaphane 75. Yıl Orta-

okulunda masa tenisi, dart 
ve bocce turnuvaları düzen-
lendi. Öğrencilerimiz düzen-
lenen turnuvalarda dostça 
mücadeleler gerçekleştirdi. 
Turnuva sonunda dereceye 
giren öğrencilerimiz Şaphane 
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü 
tarafından ödüllendirildi.

30 Ocak 2019 tarihinde 10 Mil-
yon TL bütçe ile Zafer Kalkın-
ma Ajansı tarafından çağrısı 

yapılan Yeni Nesil Eğitim Mali Destek 

Programına (YENEP) TR33 bölgesinde 

bulunan 4 il ve 60 ilçe başvuruda bu-

lunmuştur. Şaphane İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından oluşturulan 

proje ekibinin çalışması sonucunda 

31 Temmuz 2019 tarihinde 60 proje 

arasından Zafer Kalkınma Ajansı ta-

rafından kabul edilen 34 proje arası-

na projemiz girerek desteklenmesi 

kabul edilmiştir. 

Şaphane İlçesindeki 6-14 yaş arasın-

daki çocukların 21. yüzyıl dijital bece-

rilerine ek olarak üretkenlik, girişim-

cilik, takım çalışması, proje tabanlı 
düşünme yetenekleri de  kazanabi-
lecekleri Şaphane İlçesi Kendin Yap 
Atölyesinin teknik ekipman, müfre-
dat ve nitelikli eğitimci unsurları ile 
birlikte işlevsel hale getirilerek üni-
versite ve özel sektörün de yer aldığı 
Şaphane İlçesi Kendin Yap Eko Siste-
mi oluşturulmuş olup, Şaphane Şe-
hit Ömer Halisdemir Ortaokulıunda 
öğrencilerimizin kullanımına sunul-
muştur. Okulumuzun BT öğretmeni 
rehberliğinde çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

Proje sonucunda kurulan atölyemiz 
ilçemize ve öğrencilerimize hayırlı ol-
masını dileriz. 

Şaphane İlçesi Kendin Yap 
Atölyesi Açıldı

Şaphane 75. 
Yıl Ortaokulu 
Öğrencileri Ebru 
Sanatı İle Tanıştı

Ebru Sanatı, Osmanlı dönemin-
de ciltli kitapların kapakları ve 
içinin süslenmesi için kullam-

nılan bir sanattır. Şaphane 75. Yıl Or-
taokulu öğrencileri bu sanatla tanıştı. 
Öğrencilerimiz geleneksel Ebru Sa-
natı öğrenirken aynı zamanda Ebru 
Sanatının tarihsel gelişimi hakkında 
bilgi edindiler.

Sevgi Varsa 
Engel Yoktur

Amatör 
Spor Haftası 
Etkinlikleri

Öğrencilerimiz 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü 
kapsamında Görsel Sa-

natlar Öğretmenimiz ile birlikte 
köşe hazırladılar.
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TAVŞANLI

Batı Anadolu’nun en büyük Tunç 
Çağı höyüklerinden olan, Kü-
tahya’nın ilk yerleşim yeri Tav-

şanlı Höyük’te arkeolojik kazı çalış-

maları başladı. Kütahya’nın 8 bin yıl 

öncesine ışık tutacak kazı çalışmala-

rında madencilik ve tekstile ait ilk bu-

luntular ortaya çıkıyor.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bu-
lunan, havadan yapılan çekimlerde 
kalp şeklindeki görüntüsü nedeniyle 
“Kütahya’nın Kalbi” olarak nitelendiri-
len Tavşanlı Höyük’te arkeolojik kazı 
çalışmaları başladı. 

Öğrencilerimiz de Sosyal Bilgiler Öğ-
retmenimiz Hacer ÇAKMAK rehber-

liğinde kazı çalışmalarını inceledi, 

kazı çalışmalarına katıldı ve kazıda 

çıkan eserlerin  tasnif edilişini, resto-

rasyonunu yakından inceledi. Öğren-

cilerimize gezi gözlemleri esnasında 

en iyi şekilde yardımcı olan ve onları 

bilgilendiren arkeologlara teşekkür 

ediyoruz.

Öğrencilerimiz Tavşanlı Höyük 
Kazı Çalışmalarına Katıldı

Beden Eğitimi Öğretmenimiz 
Fatma ÖZHAN’ın öncülüğünde 
öğretmen, öğrenci ve persone-

limizle sabah ilk derse girmeden sa-
bah sporu yaptık. “Aktif Ol” sloganı ile 
çocuklarımıza haftanın önemini İngi-
lizce Öğretmeni Remzi YILMAZ anlat-
tı. Çocuklarımız hem eğlendi hem de 
sağlıklı yaşam için sporun önemini 
kavradılar. 

Beşinci sınıf öğrencilerimiz Sos-
yal Bilgiler dersinde ”Kültürel 
öğelerin,insanların bir arada 

yaşamasında rolü” konusunu işler-
ken, günlük yaşantımızda kullanılan 
ve kültürümüzü yansıtan eşyaları sı-
nıflarında sergilediler. 

Kültürel 
Öğelerimiz 
Sınıfımızda

Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri
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