GÜMÜŞHANELER OKUYOR PROJESİ İLE İLGİLİ PANEL DÜZENLENECEK
Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan başkanlığında ikinci dönem alınacak
tedbirlerin değerlendirilmesi ile ikinci dönem yapılacak faaliyetleri içeren
değerlendirme toplantısı yapıldı.
Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen
toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Şube Müdürleri Onur Aydın,
Hüseyin Erden, İlyas Günay ve okul müdürleri katıldı.
Toplantıya Elazığ ve Malatya illerindeki depremde vefat eden vatandaşlarımız
için başsağlığı dileyerek başlayan ve 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci
döneminin hayırlı olması ile sözlerine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Seydi
Doğan, eğitim öğretimin ikinci dönemi akademik takvimin yoğun olduğu, sosyal
etkinlikler ve proje çalışmalarının etkin yürütüleceği bir dönem olacaktır.
Birinci dönem boyunca temel eğitim ve ortaöğretim düzeyinde öğretmen
buluşmalarını gerçekleştirdiklerini bu çalışmalara 600 yakın öğretmen katılmış
olup, yapılan değerlendirme çalışmalarında öğretmenlerimizin eğitim öğretim
çalışmalarına yönelik görüş ve önerilerini aldığını söyledi.
TUBİTAK Bilim Fuarına 69 Başvuru Yapıldı
Müdür Doğan, TUBİTAK Bilim fuarlarına il genelinde 69 başvurunun yapıldığını,
Ortaokul ve lise araştırma projelerine başvurular devam etmektedir. Bu süreç
ile ilgili okul yöneticilerimizin takiplerini yapmalarını, tüm okullarımızın
4006 TUBİTAK ve araştırma proje başvurularını yapabilirler. İlimizde Bilim
Şenliğini gerçekleştireceğiz. Bu ilimiz adına vizyon bir proje olacak. Beş bine
yakın öğrencimiz bu çalışmanın içinde olacak ve farklı üniversitelerden öğretim
üyeleri katılacak. Gümüşkod şenliğimizin üçüncüsünü bu sene gerçekleştireceğiz.
Bu çalışmanın başarısı okul müdürlerinin konuya yaklaşımı ile direkt ilgilidir.
Bu konuda sürece direkt katkı sağlayacağını ifade etti.
Sınav Gerçeği Sistemsel Olarak Önümüzdedir
Sınav gerçeği sistemsel olarak önümüzde olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü
Seydi Doğan, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının öğrencilerin kazanım
eksikliklerinin giderildiği bir ortamda yürütülmesi gerektiğini, Destekleme ve
Yetiştirme Kursları ile ilgili gelecek daha farklı bir uygulama içerisinde
olacağını, sene başında 8 ve 12. sınıflara yönelik seviye sınavı yaparak sürece
başlayacaklarını kurs merkezi olarak ortaokul ve ortaöğretimlerde 2-3 okul
belirleyeceklerini, burada daha iyi bir organizasyon ile hareket edileceğini
belirtti.
Gümüşhaneler Okuyor Projesi Vizyon Bir Projedir
Gümüşhaneler okuyor projesi bizim için vizyon bir proje olduğunu ifade eden İl
Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Okullarımızda bu konuya nitelik kazandırılması
gerekmektedir. 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönemi itibari ile okuma
etkinlikleri ilk olarak dört okulumuzda yazar Mustafa Kutlu ile başlattık. Bu
çalışmamızın devamında Gazeteci Tarık Buğra ile devam edeceğiz. Bu konu ile
ilgili olarak il paneli düzenlemeyi hedefliyoruz.
YKS ve YGS ile İlgili Sınav Takvimleri Oluşturuldu
İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, YKS ve YGS ile ilgili sınav takvimleri
oluşturuldu. Bu kapsamda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.
İnşallah bu yıl güzel başarılar yakalayacağımıza inanıyorum. Okullarımızda bu
çalışmaların aylık yapılan toplantılar ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Okul
zümre başkanları toplantılarını etkin bir şekilde yapılmasını gerektiğini
söyledi.
Her Haftanın Perşembe Günü Veli Ziyareti Gerçekleşecek
Veli ziyaret programı eğitim öğretim yılının ikinci döneminde her haftanın
Perşembe günü uygulanacak olup bu konu ile ilgili standartlar İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüz tarafından oluşturulduğunu ifade eden Müdür Doğan, Bu çalışmaların

velilerin onayı doğrultusunda bir saat olmasını istiyoruz. Yapılan ziyaretlerde
paylaşımların eğitsel olmasını arzu ettiğini söyledi.
2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. Dönem görüş ve önerilerin ardından İl Milli
Eğitim Müdürü Seydi Doğan, toplantıda bulunan herkese katılım ve katkılarından
dolayı teşekkür etti.
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