AYLIK FAALİYET

BÜLTENİ
Haz ran - 2021

HAYAT BOYU ÖĞRENME
HAFTASINI ETKİNLİKLERLE
KUTLADIK

SİZLERİ UNUTMAYACAĞIZ...

TELAFİDE BEN DE VARIM
PROGRAMINA HAZIRIZ

BAŞARILI ÖĞRENCİLERİMİZİN
YANINDAYIZ

ÜRETEN MESLEK LİSELERİMİZ
DENEYİMLERİNİ PAYLAŞIYOR

HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASINI
ETKİNLİKLERLE KUTLADIK

Müdürlüğümüz koord nes nde
gerçekleşt r lecek olan "Üreten Meslek
L seler m z Deney mler n Paylaşıyor" konulu
canlı yayın programları gerçekleşt rd k.

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etk nl kler "
kapsamında Artuklu Halk Eğ t m Merkez ve
Mard n Olgunlaşma Enst tüsü tarafından
düzenlenen Zanaat ve Halk Sanatları temalı
programa katıldık.
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KIZILTEPE ATATÜRK ANADOLU
LİSESİNDE MÜZİK SINIFININ AÇILIŞINI
GERÇEKLEŞTİRDİK

MİNİK ELLERDEN KUŞ EVLERİ
Artuklu Mehmet N hat Mungan İlkokulu'nun
"M n k Ellerden Kuş Evler " etk nl ğ ne
katılarak öğrenc ve öğretmenler m z le
b rl kte okul bahçes ne konulacak kuş
yuvalarını boyadık. Bu anlamlı çalışma ç n
okul yönet m ne, öğretmenler m ze ve m n k
öğrenc ler m ze teşekkür eder z.

Kızıltepe Atatürk Anadolu L ses ne
kazandırmış olduğumuz müz k sınıfının
açılışını Kızıltepe Kaymakamı / Beled ye
Başkan Vek l Hüsey n ÇAM ve Kızıltepe
Cumhur yet Başsavcısı S nan BİTER le
b rl kte gerçekleşt rd k.

-2-

HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ
DEVAM EDİYOR
Hasan Kalyoncu Ün vers tes Ps koloj Bölüm
Başkanı Doktor Öğret m Üyes Sayın Mehmet
DİNÇ tarafından l m zdek ortaöğret m
kurumlarında görev yapan rehberl k ve
ps koloj k danışman öğretmenlere yönel k
"Zor Zamanlarda Mesleğ m zden Güç Almak"
konulu sem ner ver ld .

MAZIDAĞI KAYMAKAMI / BELEDİYE
BAŞKAN VEKİLİ SAYIN MUHSİN DURAN
KALKAN'I MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE AĞIRLADIK

12. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZE
YÖNELİK İL GENELİ ÇEVRİMİÇİ KAZANIM
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
GERÇEKLEŞTİRDİK
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VEFAT EDEN ÖĞRETMENİMİZİN
TAZİYESİNE KATILDIK

SİZLERİ UNUTMAYACAĞIZ...
Nusayb n lçes nde el m b r traﬁk kazası
sonucu hayatlarını kaybeden Suzan BASIN
öğretmen m z Nusayb n'de, Büşra YILDIZ
öğretmen m z de Kastamonu'da dualarla
Hakk'a uğurladık. Mekânınız cennet olsun.

MEB Bakanlık Maar f Müfett şler Sayın Orhan
Sal h POLAT ve Sayın Ahmet ERTÜRK le
b rl kte Nusayb n lçes nde el m b r traﬁk
kazası sonucu hayatını kaybeden
meslektaşımız Suzan BASIN'ın a les n z yaret
ederek başsağlığı d lekler nde bulunduk.

YKS ÖNCESİ "SINAV KAYGISI VE STRESİ
İLE NASIL BAŞA ÇIKABİLİRİM" KONULU
ÇEVRİMİÇİ KONFERANSIMIZ, ANKARA
SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM
ÜYESİ DOÇ. DR. SAYIN MURAT BOYSAN'IN
SUNUMUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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SOSYAL SORUMLULUK
KAMPANYALARIMIZA YENİSİNİ EKLEDİK

OSMANLICA KURSUNA KATILAN
VE BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERE
SERTİFİKALARINI TAKDİM ETTİK

Artuklu Atatürk İlkokulunda öğretmen ve
öğrenc ler n n büyük b r duyarlılık örneğ
göstererek okulda başlattıkları sosyal
sorumluluk kampanyasında öğretmen ve
öğrenc ler m z n yanında yer aldık.
Kampanyaya destek veren öğretmen, öğrenc
ve vel ler m z duyarlılıklarından dolayı
kutluyoruz.

Artuklu Anadolu İmam Hat p L ses nde
Osmanlıca kursuna katılan ve başarılı olan
öğrenc lere sert ﬁkalarını takd m ett k. Bu
anlamlı çalışmada yer alan öğretmen ve
öğrenc ler m z tebr k eder z.

MARDİN FEN LİSESİ ÖĞRETMEN VE
ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADIK
Yıllık olarak çıkardıkları 'Sütlü Kahve' adlı
derg n n 8. sayısının tanıtımı ç n Mard n Fen
L ses öğretmen ve öğrenc ler n
müdürlüğümüzde ağırladık. Öğretmenler m z
ve öğrenc ler m z tebr k ed yoruz.
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AK PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ
SAYIN CENGİZ DEMİRKAYA
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ

TELAFİDE BEN DE VARIM
PROGRAMINA HAZIRIZ

Nusayb n lçes nde el m b r traﬁk kazası
sonucu vefat eden öğretmenler m z ç n
cam amıza başsağlığı d lemek üzere İl M ll
Eğ t m Müdürümüz Sayın Memet POLAT'ı
z yaret eden Ak Part Mard n M lletvek l Sayın
Ceng z DEMİRKAYA'yı müdürlüğümüzde
ağırladık. Naz k z yaretler ç n Sayın
Vek l m ze teşekkür eder z.

“ Te l a ﬁ d e B e n d e Va r ı m P r o g r a m ı ”
kapsamında Artuklu Atatürk İlkokuluna
kazandırılan zeka oyunları sınıfının açılışını
gerçekleşt rd k.

İLİMİZDE "TELAFİDE BEN DE VARIM"
PROGRAMI İL KOORDİNASYON KURULU
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİK
Bakanlığımızın 2023 Eğ t m V zyonu hedeﬂer
doğrultusunda eğ t mde fırsat adalet n
sağlamak, okullar arasındak başarı ve mkân
farklılıklarını azaltmak, Cov d-19 salgını
sürec nde gerçekleşt r len seyrelt lm ş,
uzaktan eğ t m faal yetler n n sona erd ğ yaz
tat l dönem nde çocuklarımızın ﬁz ksel,
sosyal-duygusal ve akadem k gel ş mler n
b l msel, sosyal, kültürel ve sport f eğ t m
faal yetler le desteklemek amacıyla hayata
geç r len "Telaﬁde Ben de Varım" Programı
kapsamında "İl Koord nasyon Kurulu
Toplantısı" gerçekleşt rd k.
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İLİMİZDE “ERKEN ÇOCUKLUK
EĞİTİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI”
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ARTUKLU ANAFARTALAR İLKOKULU
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN
KATKILARIYLA YENİLENEN OKUL
KÜTÜPHANESİNİN AÇILIŞINI
GERÇEKLEŞTİRDİK

M llî Eğ t m Bakanlığı Temel Eğ t m Genel
Müdürlüğü Erken Çocukluk Eğ t m Da re
Başkanlığı le PİKTES Koord natörlüğü
Eğ t m Planlama B r m tarafından l m zde
gerçekleşt r len "Erken Çocukluk Eğ t m
B lg lend rme Toplantısı"na katıldık.
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BAŞARILI ÖĞRENCİLERİMİZİN
YANINDAYIZ

KUYULU İLKOKULU MEZUNİYET
ŞENLİĞİNE KATILDIK

Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hat p
L ses tarafından düzenlenen ve l m z
genel ndek l se ve ortaokul öğrenc ler n n
katıldığı Ramazan Hatıram adlı anı
yarışmasında dereceye g ren öğrenc ler m ze
ve onlara rehberl k eden öğretmenler m ze
ödüller n takd m ett k. Yarışmaya katılan tüm
öğrenc ler m z ve onlara rehberl k eden
öğretmenler m z tebr k eder z.

Artuklu lçes Kuyulu İlkokulunun Mezun yet
Şenl ğ etk nl ğ ne katılarak öğretmen,
öğrenc ve vel ler m zle b r araya geld k. Emek
veren öğretmenler m ze teşekkür eder z.
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ÖĞRENCİLERİMİZLE
BİR ARAYA GELDİK

ADAY ÖĞRETMENLERİMİZLE
BULUŞTUK

Mard n Fen L ses Edeb yat Topluluğunun
yıllık olarak çıkardığı "Sütlü Kahve
Derg s n n" mza tören nde öğrenc ler m zle
b r araya geld kten sonra pans yonda kalan
11. sınıf öğrenc ler yle buluştuk.

Kızıltepe lçem ze bağlı okul ve kurumlarda
görev yapan aday öğretmenler m z le adaylık
sürec le lg l b lg lend rme toplantısı
gerçekleşt rd k. Öğretmenler m ze
görevler nde başarılar d ler z.

AK PARTİ MKYK ÜYESİ SAYIN
ORHAN MİROĞLU MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ
ZİYARET ETTİ
Nusayb n lçes nde el m b r traﬁk kazası
sonucu vefat eden öğretmenler m z ç n
cam amıza başsağlığı d lemek üzere İl M ll
Eğ t m Müdürümüz Sayın Memet POLAT'ı
z yaret eden Ak Part 25. ve 26. Dönem
M lletvek l , Ak Part MKYK üyes Sn. Orhan
MİROĞLU'nu müdürlüğümüzde ağırladık.
Naz k z yaretler ç n Sayın Vek l m ze teşekkür
eder z.
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OKUL ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDİYOR
21 Haz ran - 2 Temmuz tar hler arasındak "Okul Etk nl kler " kapsamında okul önces
öğrenc ler m z n oyunlarına eşl k ett k.
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1000 MESLEK LİSESİ SANATSAL ETKİNLİKLERDE BULUŞUYOR
Bakanlığımız Meslek ve Tekn k Eğ t m Genel Müdürlüğünce yürütülen "1000 Meslek L ses
Sanatsal Etk nl klerde Buluşuyor" projes nde başarı elde eden öğrenc ler m z ve onlara
rehberl k eden öğretmenler m zle buluştuk.Proje kapsamında başarı elde ederek
bakanlığımızca ödüllend r len öğrenc ve öğretmenler m ze ödüller n takd m ett k.
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BAŞARILI ÖĞRENCİLERİMİZİN
YANINDAYIZ

KIZILTEPE AKALIN İLKOKULU'NU
ZİYARET ETTİK

Hokey U16 yaş kategor s nde M ll takıma
davet ed len TÜGVA Mard n sporcusu Ç çek
KAYMAZ ve antrenörü Muhammed ŞAHİN'
müdürlüğümüzde ağırladık. Öğrenc m z ve
antrenörümüzü tebr k ed yoruz.

Kızıltepe Akalın İlkokulu'nu z yaret ederek
öğretmen ve öğrenc ler m z le b r araya
geld k. Okulumuzda yaptıkları güzel
çalışmalardan dolayı öğretmenler m z tebr k
ed yoruz.

MARÇEV DERNEĞİ YÖNETİM
KURULU ÜYELERİ M. SAİT AZ, İBRAHİM
KERELTİ VE ABDURRAHMAN ÇİLENTİ'Yİ
MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE AĞIRLADIK

KIZILTEPE EĞİTİM-BİR-SEN YÖNETİM
KURULU ÜYELERİ İSMAİL ALKAN, YUSUF
SARIYILDIZ VE CEBRAİL ÖZTÜRK'Ü
MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE AĞIRLADIK
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MASA TENİSİ ETKİNLİĞİNE KATILDIK

ARTUKLU SAKARYA AYCAN ÇALTEKİN
İLKOKULU'NU ZİYARET EDEREK ÖĞRETMEN
VE ÖĞRENCİLERİMİZLE SOHBET ETTİK

Müdürlüğümüz ve Gençl k Spor İl Müdürlüğü
tarafından Atatürk Spor Salonunda organ ze
ed len masa ten s etk nl ğ ne Gençl k Spor İl
Müdürü Sayın Had Çomaktek n le b rl kte
katıldık.

ÖMERLİ ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM
SANAT OKULUNU ZİYARET EDEREK
İNCELEMELERDE BULUNDUK

ARTUKLU İLÇESİ SAVURKAPI
MAHALLESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN
24 DERSLİKLİ ORTAOKUL İNŞAATINDA
İNCELEMELERDE BULUNDUK
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YARIN ÇOK GENÇ OLACAK

ÖĞRENCİLERİMİZ ANADOLU
MASALEVİ’NDE

İç şler Bakanlığınca yürütülen "Yarın Çok
Genç Olacak Projes " kapsamında
düzenlenen İç Anadolu Bölges gez
programına katılmak üzere öğrenc ler m z
Ankara'ya uğurladık.

Her gün b r okulumuzun öğrenc ler n
ağırladığımız Anadolu Masalev 'm zde,
Artuklu Şeh t Üsteğmen Seyhan İlkokulu
öğrenc ler n ağırladık. Öğrenc ler m z keman
d nlet s , masal anlatımı, drama çalışması ve
m s kokulu sabunlardan yaz meyveler
yapımı etk nl kler ne katıldı.

YKS'YE GİREN ÖĞRENCİLERİN VELİLERİ
İLE SINAV HEYECANINI PAYLAŞTIK

RESİM SERGİSİNE KATILDIK
"Muğla'dan Mard n'e, Mard n'den Trabzon'a
Meden yetler Buluşması Projes " kapsamında
Artuklu Ün vers tes nde düzenlenen " Ressam
Kübra CİNEL' n Fırçasından ŞEHR-İ GÖNÜL"
yağlı boya res m serg s n gezd k.
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SÖĞÜTLÜ MAHALLESİNE
KAZANDIRILAN KÜTÜPHANEMİZİ
ZİYARET ETTİK

DERİK AMBARLI İLKOKULU/
ORTAOKULU KÜTÜPHANESİNİN AÇILIŞINI
GERÇEKLEŞTİRDİK

Şeh t pol s memuru Oğuzhan BEYAZ'ın
yakınlarının katkılarıyla Der k lçes Söğütlü
Mahalles ne kazandırılan ve şeh t korucu
İdan DİNÇ' n adının ver ld ğ kütüphaney
z yaret ett k.

Der k Ambarlı İlkokulu/Ortaokuluna
kazandırılan kütüphanen n açılışını Der k
Kaymakamı Sayın H cab AYTEMÜR le
b rl kte gerçekleşt rd k.

DERİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİNDE MÜZİK SINIFININ AÇILIŞINI
GERÇEKLEŞTİRDİK
Der k Meslek ve Tekn k Anadolu L ses ne
kazandırılan müz k sınıfının açılışını Der k
Kaymakamı Sayın H cab AYTEMÜR le
b rl kte gerçekleşt rd k.
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DERİK TEPEBAĞ İLKOKULU/
ORTAOKULUNU ZİYARET ETTİK
Der k Tepebağ İlkokulu/Ortaokulunu Der k
Kaymakamı Sayın H cab AYTEMÜR le
b rl kte z yaret ederek okulumuzda
ncelemelerde bulunduk.

DERİK İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
PLANLANAN EĞİTİM YATIRIMLARI İÇİN
DERİK KAYMAKAMI SAYIN HİCABİ
AYTEMÜR İLE BİRLİKTE İLÇE GENELİNDE
İNCELEMELERDE BULUNDUK
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ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
TANITIM GÜNLERİ ETKİNLİĞİ
GERÇEKLEŞTİRDİK

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI
SAYIN ALİ YALÇIN MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ
ZİYARET ETTİ

21-25 Haz ran tar hler arasında düzenlenen
“Doğru Terc h Doğru L se - Okul Tanıtım
Günler ” etk nl ğ n n açılışını gerçekleşt rd k.

Nusayb n lçes nde el m b r traﬁk kazası
sonucu vefat eden öğretmenler m z ç n
cam amıza başsağlığı d lemek üzere İl M ll
Eğ t m Müdürümüz Sayın Memet POLAT'ı
z yaret eden Memur-Sen Genel Başkanı
Sayın Al YALÇIN ve beraber ndek heyet
müdürlüğümüzde ağırladık. Müdürlüğümüze
gerçekleşt rd kler z yaret ç n kend ler ne
teşekkür eder z.
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SAĞLIKLI NESİL SAĞLIKLI GELECEK PROJESİ
MEB Özel Eğ t m ve Rehberl k H zmetler Genel Müdürlüğü ve Türk ye Yeş lay Cem yet şb rl ğ le
yürütülen 'Sağlıklı Nes l Sağlıklı Gelecek Projes ' kapsamında yapılan yarışmada l genel
dereceye g ren öğrenc ler m ze ödüller n takd m ett k.
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