
“EĞİTİMDE KARABÜK” ADLI DERGİNİN HAZIRLANMASI İLE İLGİLİ 

DUYURU 

 

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yayımlayacağımız “Eğitimde Karabük” adlı 

derginin hazırlık çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Dergi, Karabük ili çapında eğitimle 

ilgili her türlü konuyu barındıracağından bünyemizdeki bütün okul ve eğitim kurumlarının 

katkıda bulunması önem arz etmektedir. Derginin içeriği ile ilgili belirlenen konular aşağıda 

belirtilmiş olup bunların haricinde dergide yer almasının faydalı olacağını düşündüğünüz 

konular olması durumunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimiyle fikirlerinizi 

paylaşabilirsiniz.  

 

Dergide Yer Verilebilecek Konular: 

       

 Eğitim-öğretim ve eğitim bilim konularında çeşitli yazı ve makaleler 

 Okullarımızın ve diğer eğitim kurumlarımızın tanıtımı 

 İlçelerimizin tarihi, sosyal, kültürel yönden tanıtımı 

 Öğrenci meclis başkanlarının tanıtımı ve görüşleri 

 Yabancı uyruklu öğrencilerin ilimiz ve ülkemiz hakkındaki görüşleri 

 İlimizde geçmişten günümüze sosyal, sportif, kültürel, sanatsal ve eğitimle ilgili 

alanlarda öne çıkmış kişilerin tanıtımı ve bu şahıslarla yapılan sanatsal röportajlar 

 Öğretmen ve yöneticilerin okullarında gerçekleştirdikleri farklı uygulamalar  

 Öğrenci kulüp çalışmalarında yapılan farklı etkinlikler 

 Yürütülen sosyal sorumluluk projeleri 

 Eğitime katkı sağlayan şahıs (hayırsever) ve kurumların tanıtımları, kurum 

yöneticileri, ortakları vb. yapılan röportajlar 

 Bilim, sanat veya diğer konularda açılan sergiler 

 “Hayalimdeki Eğitim” adlı bölüme; öğrencilerimizin eğitimin geleceği ile ilgili 

yazıları 

 Topluma mâl olmuş önemli şahsiyetler, yaşayanlarla yapılan röportajlar 

 Öğrenci ve öğretmenlerimizin yazdığı çeşitli şiirler  

 Dergide olmasını istediğiniz diğer konular 

 İl Millî Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren 

öğrencilerin isimleri ve eserleri 

 Ulusal ve uluslararası çeşitli yarışmalarda bireysel ve takım olarak elde edilen 

başarılar 

 

 

Yukarıda bahsi geçen konulardan biri veya birkaçı ile ilgili hazırlanacak materyallerin en geç 

17.12.2015 tarihine kadar  arge78@meb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dergi 

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlığımız birimleri ile 80 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

gönderileceğinden ve dolayısıyla İlimizin eğitim alanındaki resmi olacağından konuya 

hassasiyet gösterilmesini rica ederiz. 

 

Not: Gönderilen verilerin Word ortamında satırbaşından başlayıp, paragraf girintisi ve “tab”            

olmadan düz bir şekilde yazılması gerekmektedir. 
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