
 

İkizce Kaymakamlığımızın başvuruda bulunduğu, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 

ortaklaşa yürütülecek olan "Öğren, Öğret, Yaygınlaştır" adlı 2019-DOKA Teknik Destek 

projesi ile Eğitim 2023 Vizyon Belgesi bünyesinde öğretmen yeterliliklerinin geliştirilmesi 

için pedagoji doğrultusunda öğretmeye hazır öğretmenlere STEM eğitiminin verilmesi 

hedeflenmektedir. Bu eğitimi alan öğretmenler aldıkları eğitim ile diğer ilçelerdeki 

öğretmenlere liderlik ederek, özgün-yaratıcı bilim ve teknoloji üreten nesillerin yetişmesine 

katkı sağlayacaktır. 

 "Öğren, Öğret, Yaygınlaştır" adlı projemiz 24-28 Haziran 2019 tarihlerinde 

Altınordu ilçesinde uygulanacaktır. Katılımcılar Ordu’nun 19 farklı ilçesinde Fen ve 

Teknolojileri, Matematik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Sınıf, Okul Öncesi, Teknoloji Tasarım ve 

Bilişim Teknolojisi branşlarında görev yapan, STEM eğitimi (MEB-hizmetiçi) almış ve eylül 

seminerinde kendi ilçesinde "seminer" vermeye gönüllü öğretmenler arasından belirlenecektir.  

 Bu kapsamda aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde farklı ilçede STEM Temel Seviye 

kursları planlanmaktadır. Öğretmenlerimiz (http://ordu.meb.gov.tr/oba/giris.aspx) sitesinden 

kurslara başvuru yapabilirler.  Kursiyerler farklı ilçelerden başvuru yapabilirler. Kurslarda 

katılımcı sayısı en az 12 en fazla 20 kişi olacaktır. Kursiyerlerin başarılı bir eğitim 

gerçekleştirebilmeleri için kullanacak malzemeleri temin etmeleri gerekmektedir.  

21 Haziran 2019 tarihine kadar ilimizde hizmetiçi eğitim ile STEM Temel Seviye 

kursuna katılmış olan ve eylül ayında kendi ilçelerinde seminer vermeye gönüllü 40 öğretmen 

seçilerek DOKA desteğiyle uzman akademisyenlerden STEM EĞİTİMCİ EĞİTİMİ almaları 

sağlanacaktır. Öğretmenlerimiz 24-28 Haziran 2019 tarihlerinde görevli izinli 

sayılacaklardır. Bu tarihlerde eğitim almak isteyen öğretmenler ekte yer alan dilekçeyi 

imzalayarak okulları aracılığıyla İkizce Kaymakamlığına ulaştırmalıdırlar. 

  

 

 

 

 

 



 

 Ordu İli STEMORDUsu projesi kapsamında planlanacak STEM TEMEL SEVİYE hizmetiçi kurs bilgileri 

Kurslar en az 12 kişi en fazla 20 kişi olacak şekilde planlanacaktır.  

5 günlük 17-21 Haziran tarihlerinde günlük 6 saat (13.00- 17.50) ders olacak şekilde, 
10-14 Haziran tarihlerinde günlük 6 saat (17.00- 21.50) ders olacak şekilde planlanacaktır. 

 

#ÖğrenÖğretYaygınlaştır Çaybaşı İkizce Ünye Altınordu 

Tarih 
17-18-19-20-21 

Haziran 
17-18-19-20-21 

Haziran 

17-18-19-20-21 
Haziran 

(çevre ilçelerden katılacak 
öğretmenler için) 

17-18-19-20-21 
Haziran 

(çevre ilçelerden katılacak 
öğretmenler için) 

Eğitmen 
Mehtap Işıtan- 
Çiğdem Yılmaz 

Süleyman Arif Okutan-
Serhat İleli 

Harun Kaymak Mehmet Akif Ersoy-Mesut Tercanlı 

 

Tarih     
10-14 Haziran  

Saat 17.00’den sonra 
17-18-19-20-21 Haziran 

Eğitmen     Mesut Tercanlı Mehmet Akif Ersoy-Mesut Tercanlı 

Açıklama 

Not: Eğitim 4 ilçede, 7 eğitmenle, 6 kurs ve ortalama 72-120 arası kursiyerle gerçekleştirilecektir. Uygulamalı bir eğitim 
olacağı için malzeme temin edilmesi önemlidir. Malzeme temin etmeyen kursiyerler başarılı olamayacaklardır.Kursiyerlerin 

verilen malzeme listelerindeki malzemeleri kişisel olarak ya da kişi başı ortalama 20 TL verip ortak malzeme alarak temin 
etmesi gerekmektedir. 



EK-1 

 

TC KİMLİK NO 
  : 

 

GÖREVİ :  

OKULU :  

ADI ve SOYADI :  

GÖREV YERİ  (İLÇE) :  

OKULU :  

BRANŞI :  

DOĞUM TARİHİ :  

MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ :  

 

 

 

……………………….………OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 

………………………………………okulunda ……….…………….branşında görev yapmaktayım. 

Hizmet-içi eğitim ile …………….ilçesinde………….tarihlerinde STEM (Temel Seviye-

2.01.01.02.015)-(30 saat) kursunu başarıyla tamamlamış bulunmaktayım. 

Bu kursun devamında 24-28 Haziran 2019 tarihlerinde DOKA Teknik desteği ile “Öğren-

Öğret-Yaygınlaştır” adlı proje kapsamında STEM Eğitici Eğitimine katılmak istiyor, eğitim 

sonrası projenin yaygınlaştırma çalışmaları için ilçemden bu eğitime katılan eğitmenlerle 

birlikte Eylül seminer döneminde bir gün seminer vermeyi kabul ediyorum. 

       Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
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