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ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ŞİDDETE HAYIR DİYORUZ, SEVGİYLE BÜYÜYORUZ
Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yürütülmekte olan “Şiddete Hayır Diyoruz, Sevgiyle
Büyüyoruz” isimli Erasmus+ KA101 okul eğitim personel hareketliliği konsorsiyum projesi
Çukurova kalkınma ajansında gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısı ile çalışmalarına başladı.
Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütülmekte olan ve 115.464 Euro hibe tahsis edilen
“ŞİDDETE HAYIR DİYORUZ, SEVGİYLE BÜYÜYORUZ” isimli Erasmus+ KA101 Okul
Eğitim Personel Hareketliliği Konsorsiyum Projesi Çukurova Kalkınma Ajansında
gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısı ile çalışmalarına başladı.
Okullarda yaşanan şiddetin önlenmesi temasının ele alındığı projede “Eğitimde Çatışma
Yönetimi, Akran Arabuluculuğu ve Zorbalığın Önlenmesi”, “Duygusal Ekoloji” ve “Verimli
İlişki Kurma ve Etkili Çatışma Yönetimi İnşa Etme” konularını içeren 3 yapılandırılmış kurs
eğitimi planlanmış, ilk akış 14-21 Nisan 2019 tarihinde Seville/İspanya’da, ikinci akış 09-16
Haziran 2019 tarihinde Roma/İtalya’da gerçekleştirilmiştir. 15-21 Eylül tarihinde planlanan son
akış ise Berlin/Almanya’da gerçekleştirilecek olup, proje kapsamında 10 konsorsiyum
okulundan toplam 60 eğitim personeli yurt dışında kurslara katılma fırsatı elde etmiş
olacaklardır.

ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK EĞİTİMİ
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı
IX. Bölge Müdürlüğü arasında Biyolojik Çeşitlilik konulu iş birliği protokolü imzalanmıştır.
Bu kapsamda; 22.05.2019 Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü saat 10.00’da, Özel Evrensel
Okulları Konferans Salonunda “Ankara’nın Biyolojik Çeşitliliği” konulu eğitim
düzenlenmiştir.
Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Ekoloji ve Çevre Biyolojisi A.B.D başkanı Prof. Dr.
Latif KURT yürütücülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü’nün
katkılarıyla gerçekleştirilen eğitime ilimiz merkez ilçelerine bağlı tüm resmi ortaöğretim
kurumlarından birer biyoloji öğretmeni ve birer öğrenci katılmıştır.
Protokol kapsamında; 2. eğitim çalışması olarak; "Ankara'nın Biyolojik Çeşitliliği" konusunda
arazi çalışması yapılmıştır.
Bu çalışmada; Ayaş Aysantıbeli biyoçeşitlilik izleme ve koruma alanı, Beypazarı civarında
bulunan jipsli topraklarda yetişen endemik türler ve Nallıhan Kuş Cenneti'nde bulunan bitki ve
hayvan türleri incelenmiştir. Çalışmaya ilimiz merkez ilçelerine bağlı resmi ortaöğretim
kurumlarında görev yapıp TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında
danışmanlık yapan, TÜBİTAK 4004 ve 4007 süreçlerinde son 2 yılda başvuru yapmış olan
biyoloji öğretmenlerimiz öncelikli olmak üzere toplam 27 öğretmenimiz katılmıştır.
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SECULARISM AND RADICALIZATION IN PRISONS - CEZAEVLERİNDE SEKÜLERİZM VE RADİKALLEŞME SERA PROJESİ” TÜRKİYE TOPLANTISI
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak olarak yer aldığı "Secularism and Radicalization
in Prisons - Cezaevlerinde Sekülerizm Ve Radikalleşme" isimli 580247-EPP-1-2016-1-FREPPKA3-IPI-SOC-IN numaralı projenin beşinci ulus ötesi toplantısı 8 - 9 Ocak 2019'da
Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Fransa, Belçika, İspanya ve Malta'dan gelen kurumların misafir
edildiği toplantı kapsamında proje yürütme süreci hakkında genel bilgilendirme yapılarak
önümüzdeki süreçte yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişi yapıldı. Ceza ve Tevkif
Evleri Genel Müdürlüğünde görev yapan psikolog; proje kapsamında hapishanelerde
radikalleşmeyi önlemeye yönelik hazırlanan eğitim modüllerinin Türkiye'deki uygulama süreci
ile ilgili detaylı bilgi verdi.

SERA PROJESİ ULUSLARARASI TELEKONFERANS TOPLANTISI
(29 Mayıs 2019, Ankara)
Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak olduğu, cezaevlerindeki hükümlülerin radikal
davranışlara yol açabilecek fikirleri benimsemelerinin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen
"Secularism and Radicalization in Prisons" isimli 580247-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA3-IPISOC-IN (SERA) "Cezaevlerinde Radikalleşme ve Sekülerizasyon" proje tamamlandı.
Avrupa Komisyonunun hibelendirdiği KA3 Projesi'nin Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesinde düzenlenen kapanış konferansına Adalet Bakanlığı, Ankara Emniyet
Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünden temsilciler katılmıştır.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Uluslararası Projeler Biriminde görev yapan proje koordinatörü
Esma GÜLLÜ EGİN tarafından 2016'da hayata geçirilen proje süresince gerçekleştirilen
faaliyetler anlatıldı.
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Proje, bireylerin radikal davranışlara yol açabilecek fikirleri benimsemelerinin önüne geçmek
amacıyla bazı Avrupa ülkeleri ile eş zamanlı yürütülmüştür. Bu kapsamda cezaevlerinde
insanlık onurunu, özgürlüğü, demokrasiyi, eşitliği, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını öne
çıkaran eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir.
Radikalleşen veya risk altında olduğu düşünülen hükümlülerin kişisel ve sosyal olarak
geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edilen toplantıda; cezaevi yöneticileri, psikologlar, eğitim
uzmanları, akademisyen ve gönüllülerin bulunduğu kaydedildi.
Konferansta, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğünde psikolog olarak
görev yapan Hasan Atmacaoğlu, proje kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermiştir.
Programda, "Ceza İnfaz Kurumları Personeline Yönelik Eğitim Çalışmaları" ile "Hükümlü
Tutuklulara Yönelik Gerçekleştirilen Eğitim ve İyileştirme Faaliyetleri" başlıklı sunumlar da
yapılarak, toplantı sona ermiştir.
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ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ERASMUS+ OKUL EGITIMI STRATEJIK ORTAKLIK ÇOCUK ISTISMARINI
ÖNLEMEYE YÖNELIK ATILACAK AKILLI ADIMLAR
Çocuk İstismarını Önlemeye Yönelik Atılacak Akıllı Adımlar’’ projemiz, öncelikle cinsel
istismar konusunda yerel rehber öğretmenlerimize kapsamlı bir eğitim vermek suretiyle Rodos,
Antalya ve Rezekne şehirlerinde çocuk cinsel istismarı vakalarının azalmasına katkıda
bulunmayı amaçlamaktadır. Projemiz ile rehber öğretmenler, Halk Eğitim Merkezleri ve
okullar için bir okul eğitim modülü oluşturulacaktır. Modül çeşitli uzmanlık alanlarından proje
yurtdışı ortakları ile is birliği içerisinde geliştirilecektir. Bunun yanı sıra, Letonya’dan 5,
Yunanistan’dan 5 katılımcı rehber öğretmen Antalya’da eğitici eğitimi programına katılacaktır
ve daha sonra bu öğretmenler Rodos, Antalya ve Rezekne şehirlerinde 100 ve daha fazla rehber
öğretmenin katılacağı yerel eğitim programını organize edeceklerdir. Eğitim programları
boyunca rehber öğretmenler tanı, yasal prosedür, iletişim teknikleri, önlem metodolojileri gibi
cinsel çocuk istismarının pek çok yönlerini tanıyacaklardır ve modülün bir bileşeni olan sınıf
içi aktivitelerinin uygulayıcısı olarak nitelendirileceklerdir.
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SAYDAM HAYAT
Küresel Isınmaya bağlı olarak, ilerleyen yıllarda, su kaynaklarının daha da azalarak, bölgeyi ve
insanlığı ciddi manada, olumsuz yönde etkiyecek olması, Çocuklarımız ve gençlerimiz başta
olmak üzere; yönetici, öğretmen, velilerimiz ve eğitimin tüm paydaşlarında Su Tasarrufu
konusunda arzulanan bilinci oluşturmak. İl genelinde bulunan her derece ve türdeki resmi –
özel tüm okullarımızda görevli yönetici, öğretmenler ile velileri, işbirliği protokolüne imza
koyan proje ortakları ile bağlı birimleri ve bu birimlerde görevli yöneticiler ve personeli kapsar.
Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, ASAT, Akdeniz Üniversitesi, TEMA ve DSİ 13.Bölge
Müdürlüğü işbirliğinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında 15 Pilot Okulumuzda yürütülmüştür.
Kısa vadeli hedeﬂer: Antalya’da öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinde su tasarrufu
bilincinin oluşturulması, Antalya yöresine özgü mevcut tatlı su kaynakları ve bu kaynakların
kullanımı, varsa su israfı üzerinde diğer kurumlarla işbirliğine giderek gerekli tedbir ve
önlemlerin alınması.
Orta vadeli hedeﬂer: Antalya’da evlerde kullanılan tatlı suyun gereksiz kullanımının önüne
geçmek, ailede ebeveynler ile çocukların katılımıyla su tasarrufu sağlayıcı tedbirlerin alınması
ve Devlet yatırımlarının gerçekleşmesine destek vermek.
Uzun vadeli hedeﬂer: Antalya, Isparta, Burdur illeri dahil olmak üzere tüm Göller Bölgesinde
müşterek tedbirler almak, Mevcut su kaynaklarının zenginleştirilmesi, yeni su kaynaklarının
oluşturulması, Diğer paydaş kurumların da işbirliği ile evlerde ortaya çıkan atık suyun geri
dönüşümünü sağlamak.
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AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOCUK YAZARLAR İMZA GÜNÜ
Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Söke’ de İlçe Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen “Çocuk Yazarlar Projesi” kapsamında 2019 yılında
kitaplarını yazan 473 çocuk yazar için imza günü gerçekleştirildi. Söke Hilmi Fırat Anadolu
Lisesi çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen imza gününe Kaymakam Sayın Tahsin
KURTBEYOĞLU, İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Seyfullah OKUMUŞ ile davetliler,
öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.
2017 yılından itibaren öğretmen ve öğrencilere “Sürece Dayalı Yazma” eğitimlerinin verildiği
Söke’de her yıl yükselen bir değer kazanan “Çocuk Yazarlar Projesi, üç yılda toplam 864 çocuk
yazarı ISBN numaralı ve bandrollü kitap sahibi yaptı. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından
itibaren Aydın genelinde uygulanacak olan proje, sürece dayalı yazma eğitimleri, yazar ve
şairlerle okul söyleşilerini de içermektedir bulunmaktadır.
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BİTLİS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ANNE MİSAFİRİM OLUR MUSUN?
Yatılı bölge okullarında okuyan öğrenci velilerinin tamamına yakını köylerde ikamet
etmektedir. Bu durum okul ve veli işbirliğini etkilemekte, işbirliğinin istenilen düzeyde
olmasını zorlaştırmaktadır. Velilerin özellikle öğrenci annelerinin çocukların okulları ve okul
ile ilgili durumları hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca
öğrenciler ailelerinden uzakta oldukları için aile özlemi çekmektedirler.
PROJENİN AMACI
Genel Amaç: Yatılı bölge okullarının eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkıda bulunarak
eğitimin kalitesini bulunulan seviyenin üstüne çıkarmak. Özellikle devamsız öğrencilerin bu
gönül elçileri sayesinde eğitime erişimini sağlamak

Özel Amaç:
1. Okul ve veli işbirliğini arttırmak.
2. Öğrenci annelerinin okulu tanımalarını sağlamak.
3. Öğrencilerin okula devam oranını arttırmak.
4. Öğrencilerin anneleriyle hasret gidermelerini sağlamak.
5. Okullardaki eğitim - öğretimle ilgili sorunları azaltmak.
6. Öğrenci annelerinde eğitim ile ilgili farkındalık oluşturmak.
Proje, ilimizdeki 20 Yatılı Bölge Okulu’nda 2018-2019 eğitim-öğretim yılı boyunca
uygulanmıştır.
Proje kapsamında toplamda 571 öğrenci annesi gün boyunca okulda misafir edilmiştir. Öğrenci
annelerine okul rehber öğretmeleri tarafından aile eğitimi hakkında (aile içi iletişim, çocuk
ihmali, çocuk istismarı, anne-baba tutumu, okul başarısı vb.) sunum yapılmıştır. Pansiyonlar
gezilmiş, böylece anneler öğrencilerin son derece iyi ve temiz bir ortamda yatılı olarak
eğitimlerine devam ettiklerini birebir görme imkânını bulmuşlardır. Bütün günlerini
çocuklarının yaşam alanlarında (pansiyonda, yemekhanede, dersliklerde) geçiren annelerin
okula karşı pozitif bir bakışında artış sağlanmıştır. Velilerden okul hakkında geri bildirim
alınması ve bu bildirimlerin olumlu olması okul yönetimi, öğretmen ve personel için büyük
motivasyon kaynağı olmuştur. Veli, öğrenci ve okul arasında olumlu gelişmeler olduğu
gözlemlenmiştir. Veli olarak çoğu zaman babaların ve erkeklerin okul ile iletişimde olması
sebebiyle geri planda bırakılan anneler ile okul arasındaki iletişim güçlendirilmiştir.7. Eğitim
ve öğretimin kalitesini arttırmak.
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ÇANAKKALE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SEN İSTE YETER PROJESİ
Sen İste Yeter, Çanakkale geneli resmi eğitim-öğretim kurumlarına devam eden anne/babası
hayatta olmayan 7-18 yaş aralığındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin evlerinde uygun fiziki
şartların sağlanması, kendilerine ait bir alan veya oda oluşturulması için evlerinin donatılmasını
amaçlayan bir projedir.
Bu amaçla, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında planlaması yapılan projemizde, hedef
öğrencilerimiz belirlenmiş olup proje kapsamında hediye edilecek mobilyaların yapımları
tamamlanmıştır.
Projenin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da devam ettirilmesi hedeflenmektedir.
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ERZURUM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE’NİN İLK TEMATİK KODLAMA KİTABI YAYINLANDI
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün
katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin ilk tematik
kodlama
kitabı'
ERZURUMLA
KODLUYORUM' yayınlandı. İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından desteklenen kitapta bütün
Python Kodlama Örnekleri, Erzurum yemekleri,
Erzurum kültürü ve Erzurum tarihi esas ve odak
alınarak oluşturuldu. Erzurum'un kültürel ve tarihi
tanıtımına katkı sağlaması açısından şehrimizin
hem eğitim hem de sosyo-kültürel hayatına çok
önemli faydaları olacaktır. Erzurum’da yapay
zekânın ilk adımı olan kitap ilk etapta 5.000 adet
basıldı ve öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtıldı.
Matematik ve Bilişim Teknoloji öğretmenlerimize
ise kodlama ve yapay zekâda matematiğin önemi
konulu seminer düzenlendi.

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BEDENİM ANLATIYOR
Bu yıl uygulamaya koyduğumuz projemiz, Şahinbey
ve Şehitkamil ilçelerimizden 7 İlkokul, 4 Ortaokul,
3 lise türünde eğitim veren 14 okulda faaliyet
gösterdi.
Projemizin amacı öğrencilerimizi, öğrencilerimiz
için en iyi kaynak konumunda olan öğretmenleri
aracılığında iletişimin büyük oranını kapsayan
(%60-65) beden dili ve etkili iletişim üzerine
bilgilendirip bunların uygulanabilirliğini sağlamak
oldu.
Yetenekleri olan öğrencileri tiyatro alanlarında değerlendirmek, öğrencilerimizin kendilerini ve
yeteneklerini fark etmelerini sağlayarak özgüven duygularını açığa çıkarmak, okullarımızda
sosyal faaliyet hareketliliği sağlamak, eğitimi tekdüzelikten kurtarmaktır.
Projemiz öğretmen eğitimleri ile başladı, öğretmen eğitimlerimiz diksiyon, iletişim, beden dili
eğitimleri üzerine uygulamalı olarak yapıldı. Akabinde aynı eğitimler öğrencilerimize verilerek
okullardan etik değerler temalı pandomimler (sözsüz oyun) çıkarıldı.
Yapılan çalışma ve provaların ardından 10 Haziran 2019 Pazartesi Günü öğrencilerimiz
velilerinin de katıldığı programda pandomimlerini sergilediler.
Bazı okullarımızda veli eğitimlerine başlandı. Projemizden 14 okulumuzdan toplam 283
öğretmenimiz ve 450 öğrencimiz faydalanmıştır.
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ENGELSİZ SODES ORKESTRASI
Özel Eğitim Uygulama Okullarında öğrenim gören öğrencilerin sosyalleşmesini, bulunduğu
çevreye uyum sağlamalarını ve hobi edinmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
Okullarımıza ses yalıtımlı 3 adet müzik sınıfı yapılmıştır. Ayrıca halkoyunları kıyafetleri
okullara hediye edilmiştir. Proje kapsamında 150 öğrenci belirlenmiştir. Belirlenen öğrenciler
ritm ve halkoyunları kursu almışlardır. Kurs süresince öğrendiklerini şenliklerde ve topluma
açık yerlerde uygulamışlardır. Ayrıca belirlenen öğrencilerle yemek organizasyonu, sinema
organizasyonu yapılmıştır. Tüm öğrencileri ödüllendirmek amacıyla spor ayakkabısı hediye
edilmiştir.
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HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ENGELSİZ MOUSE PROJESİ
Hatay'da lise öğrencilerinin geliştirdiği, gözlüğe takılan ve baş hareketleriyle kullanılabilen
"engelsiz mouse", kas hastalarına umut oldu.
Hassa Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, fiziksel
yetersizliklerinden dolayı bilgisayar kullanmakta zorlanan engellilere kolaylık sağlayabilmek
amacıyla geçen yıl, 100 lira harcayarak "engelsiz mouse" adını verdikleri cihaz geliştirdi.
Ahmet Karaosman'ın rahatsızlığından haberdar olan öğrenciler, kişiye özel ayarlamalar
yaptıktan sonra evinde ziyaret ettikleri engelli gence cihazı hediye etti. Karaosman, gözlüğe
takılan ve baş hareketleriyle kullanılabilen cihaz sayesinde bilgisayarda işlemlerini rahatça
yaptı.
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HATAY’DA SANAT VAR

İl
genelindeki
müzik
öğretmenlerinin
birlikte
hareket ederek ortak bir sinerji
ile Hatay İl Kültürünü
tanıtması, unutulmuş halk
müziği ezgilerini derleyerek
notaya alıp arşivlemesi, Milli
değerler ilkesine sahip çıkarak
kaliteli bir müzik eğitimi
sahası
oluşturması
amaçlanmıştır.
Proje
kapsamında
yapılması
planlanan faaliyetler:
İldeki
tüm
müzik
öğretmenlerinin katılımı ile
Türkiye`de
bir
ilki
gerçekleştirerek Hatay İl Milli Eğitim Korosu oluşturulacak ve bu koro Milli Değerler İlkesi ile
Halk Müziği Ezgilerini seslendirerek örnek oluşturmayı hedefleyecek.
Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel enstrümanların yeniden Türk Halk Kültürüne
kazandırılması hedefi ile ÇALGI YAPIM ATÖLYE çalışmaları yapılacak. Zanaat kolunun
oluşturulması ile ilgili Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğreticiler yetiştirilerek yeni bir iş sahası
oluşturulacak. (ARGUN-REBAB-KAVAL)
Derleme çalışmaları özellikle çok kültürlü bir sahaya sahip Hatay ilimizde etkin bir mirastır.
Bundan hareketle tüm köy ve kasabalarda ilgili denetmen müzik öğretmenleri ile alanlarda
yaşlılarla köy ozanları ile iletişim kurularak türküler kayıt altına alınacak. Notaya alınan bu
türkülerden oluşacak bir İl Milli Eğitim arşivi oluşturulacak. İlerleyen zamanlarda kitap haline
getirilecek.
Gezici sanat atölyeleri ile pek çok etkinliğe gidemeyen, ulaşamayan köy çocuklarına müzik ve
sanat kültürü götürülecek.
Her okul Türkü Söylüyor Projesi ile ortak repertuar oluşturularak yılda bir defa tüm okul çocuk
korolarından oluşacak bir etkinlik düzenlenecek ve çocukların dünyasını renklendirebilecek bir
müzik sahası oluşturulacak.
Maddi durumu yeterli olmayan ulaşım koşullarına sahip olmayan yetenekli öğrenciler kendi
yaşadıkları köy ve beldelerde lokal sanat eğitimlerini ilgili ve gönüllü müzik öğretmenleri
tarafından alacaktır.
‘Eğitimde Sanatla Nefes’ başlığı altında sanat branşı dışındaki öğretmenlere iş motivasyonlarını
arttıracak sanat workshopları yapılacak.
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İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İÇİMDEKİ HAZİNE PROJESİ
İçimdeki Hazine Projesi, otizm spektrum bozukluğu olan çocukların gelişimi için engel
tanımayanlar çatısı altında Millî Eğitim Bakanlığımızla Turkcell himayesinde hayata geçirildi.
Projenin iki ayağı var; otizmli çocukların eğitim gördüğü okullarda eğitim sınıfları ve İçimdeki
Hazine mobil uygulaması.
İçimdeki Hazine Projesinin detayları, Rehberlik ve Özel Eğitim Hizmetleri Genel Müdürümüz
Sayın Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Turkcell Pazarlama Direktörü Sayın Ömer Barbaros
Yiş’in katılımıyla İstanbul İTO Özel Eğitim Uygulama Okulunda paylaşıldı.

ÖZEL EĞİTİMDEKİ GELİŞMELER
Otizmli çocuklar için özel olarak geliştirilen İçimdeki Hazine uygulamasının tanıtımında
konuşan Rehberlik ve Özel Eğitim Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Emre
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Bilgili projenin önemine değindi. Projenin yenilikçi boyutuyla katkılar sağlayacağını belirten
Bilgili, “İçimdeki Hazine hem otizmli çocuklar hem de ebeveynler açısından, çocuğun öğrenme
kabiliyetini arttıran veya eksik kalan eğitimleri tablet ve akıllı telefonlar aracılığı ile mobil
uygulama üzerinden veren bir platform olması bakımından oldukça değerli.” şeklinde konuştu.
Ahmet Emre Bilgili, Türkiye’nin, özel eğitim konusunda hem eğitim ve sosyal destek boyutuyla
dünyayla yarışır konuma geldiğini belirterek, eksiklikler olsa da, geçmişe bakıldığında çok iyi
noktada bulunulduğunu söyledi. Bilgili, şunları kaydetti: “Biz Bakanlık, Müdürlük, bütün
çalışanlar olarak özel eğitimin içeriğini içselleştirmeye çalışıyoruz. Eğer bu içeriği
içselleştiremezsek başarılı olacağımızı düşünmüyoruz. Yaptığınız işe gönlünüzü
katabiliyorsanız, orada başarılı olma ihtimaliniz çok yüksek. Bakanlık ve Müdürlük olarak, özel
eğitimin tüm alanlarında hem kendimizle hem dünya ile yarışıyoruz. Turkcell de, bu işe
gönlünü veriyor.
Bu projenin iki önemli boyutu var. Birincisi, şu anda 10 okulda faaliyette ancak el birliğiyle
çok kısa sürede bunu tüm okullara ulaştıracağız. İkinci boyutu ise İçimdeki Hazine mobil
uygulaması aileleri de aktif davranmaya itiyor. Türkiye’nin geleceği için büyük önem taşıyan
bu projeye destek verenlere teşekkür ediyorum.”
ENGEL TANIMAYANLAR ÇATISI
Turkcell Pazarlama Direktörü Sayın Ömer Barbaros Yiş, “Beethoven, Jane Austen, Nicola
Tesla, Mozart, Thomas Edison gibi isimleri ve elde ettikleri başarıları hepimiz biliyoruz.
Dünyada sanat, edebiyat ve fizik alanında dengeleri altüst eden bu isimlerin bir ortak noktaları
var, o da otizmli olmaları. Bir ortak noktaları da, kişiliklerin uygun şekilde doğru eğitimden
geçirilmeleri ve yeteneklerini geliştirme fırsatı bulmaları. Neden Türkiye’de de bir Mozart ya
da Tesla yetiştirmeyelim? Biz bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerle, Engel
Tanımayanlar çatısı altında 1 milyon çocuğumuzun hayatına dokunduk. 25 yıllık teknoloji
deneyimimizi insanların iyiliği için geliştiriyor, onların hizmetine sunmaya devam ediyoruz.
Teknolojik girişim ve projelerin desteklenmesi amacıyla gerekli platformları ve yapıları
kurarak bu girişimlerin daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlayacağız. Daha çok çocuğumuza
ulaşacak ve destek vereceğiz. Şu an itibarıyla İçimdeki Hazine sınıflarıyla; 10 ilde, 11 sınıfla
1000 çocuğumuzun hayatına dokunuyoruz. Ancak İçimdeki Hazine uygulamasıyla
Türkiye’deki 1 milyon otizmlinin birçoğuna hızlıca ulaşmayı hedefliyoruz. İçeriklerimiz ve
ulaştığımız birey sayısı çok yakında Millî Eğitim Bakanlığı ve Tohum Otizm Vakfı iş birliğiyle
katlanarak artacak.” dedi.
MİMARİ DONANIM VE EĞİTİM MATERYALLERİ
Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitim gördüğü
okullarda otizmli çocuklar için oluşturulan sınıflara; öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda
mimari donanım ve çeşitli eğitim materyalleri temin edilmektedir. Öğrencilerin bireysel
özellikleri dikkate alınarak hazırlanan eğitim programlarında kullanılmak üzere çeşitli
materyaller sınıflarda yerini almaktadır.
Eğitim materyallerinin çeşitliliği ile gelişim alanlarının eğitim-öğretim sürecine dâhil edilmesi
sağlanıyor. Eğitim materyallerinin, alıcı ve ifade edici dil, öz bakım, büyük-küçük kas, sosyal,
fiziksel ve bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitlilikte olmasına özen gösteriliyor.
Bireysel eğitim programlarında yer alan gelişim alanları öğrenciler arası farklılık göstermekle
birlikte materyallerin kullanım şekilleri de farklılık gösterebiliyor. Öğrencilerin teknolojiye
olan ilgisinin öğretim amaçlı kullanılabilmesi için öğrenci ve öğretmenlere tabletler veriliyor.
Mimari donanım düzenlemeleri ile fiziksel şartların otizmli öğrencilerine uygun olarak
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tasarlanması sağlanıyor. Aydınlatma, yalıtım, oda ısısı düzenlemelerinin yanı sıra sivri
köşelerin oluşmaması, pencerelerin yukarıdan açılması ve prizlerin kapaklı olması da eğitim
ortamının güvenliğini sağlamak için yapılmaktadır.

FUAT SEZGİN’İN İZİNDE PROJESİ KOORDİNATÖRLERİ EĞİTİMİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından İslâm bilim ve teknoloji tarihini tanıtmak amacıyla
hayata geçirilen Fuat Sezgin’in İzinde Projesi kapsamında İstanbul İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü iş birliğiyle 39 ilçe koordinatörlerine İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesinde
eğitim verildi.
Geçen yıl vefat eden İslâm bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, Cumhurbaşkanlığı
genelgesiyle ilan edilen “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” çerçevesinde, bir yıla yayılacak
etkinliklerle çeşitli yönleriyle anlatılmaya devam ediyor.
Bu kapsamda, elli yılı aşkın bir süre araştırmalar yaparak hayatını İslâm bilim ve teknoloji
tarihini tanıtmaya adayan Fuat Sezgin’i tanımak ve tanıtmak amacıyla İstanbul Milli Eğitim
Müdürlüğünce hayata geçirilen Fuat Sezgin’in İzinde Projesi kapsamında 39 ilçe
koordinatörlerine İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesinde eğitim verildi.
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı konferans salonunda başlayan
eğitimin açılışına İstanbul İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İstanbul İl Kültür
ve Turizm Müdürü Sayın Coşkun Yılmaz, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi
Bölümünden Sayın Prof. Dr. Mustafa Kaçar, İstanbul Teknik Üniversitesi emekli öğretim üyesi
Sayın Prof. Dr. Atilla Bir ve proje koordinatörleri katıldı.
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FUAT SEZGİN YILI
Gülhane Parkı’ndaki İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni kurulduğu dönemde Bilim
Tarihçisi Fuat Sezgin’le yakından çalışma şansı bulduğunu anlatan İl Kültür ve Turizm Müdürü
Coşkun Yılmaz, Fuat Sezgin’in hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2019’un
Cumhurbaşkanlığı tarafından “Fuat Sezgin Yılı” ilan edilmesine de değinen Yılmaz, bu
davranışın insanların değerler üzerinden, ülkeye kattıkları ve hizmetleriyle anıldığının en üst
ifadesi olduğunu kaydetti.
Fuat Sezgin’in ömrünün son günlerini ülkesinde geçirmek için özel bir çaba sarf ettiğini ifade
eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fuat Sezgin, ömrünün son günlerini bu ülkede
geçirmek için özel bir çaba sarf etti, bu müzeyi kurmak için çok özel bir çaba sarf etti.
Ülkesinden sürgün edilmiş hâlde, 1960 darbesinde 147 üniversite hocası üniversiteden atıldı.
Bunlardan biri de Fuat Sezgin’di. Hiç unutmuyorum müzenin açılış konuşmasında ağlayarak
şunları söylemişti: ‘Ben iki defa ağladım bu şehirde. Birisi sisli ve puslu bir kış günü Galata
sırtlarından İstanbul’a veda ederken, gurbete çıkarken hüzünle ağladım.
İkinci ise bugün ağlıyorum, sevinçten. Çünkü bu ülkenin başbakanı, devlet ricali beni
karşılamış ve bana bir müze kurma imkânı sağlamış. Anladım ki siz vefasızlık etmezseniz bir
gün hak yerini bulur. Bu topraklardan gidip Almanya’da görev yaparken, hayatının her
safhasını Müslümanların bilim tarihine, Müslümanların bilim adamlarına, Müslümanların
dünya ilmindeki yerine vakfediyor. 40 sene, 50 sene önce Avrupa’da, Amerika’da anlatıyor.
Avrupa’ya şunu söylüyor: Siz bugünkü bilimsel gelişiminizi ve geçmişinizi Müslümanlara
borçlusunuz, dünya bilim tarihini yazarken Müslümanları görmezden gelemezsiniz. Bunu
meydan okuyarak değil, bilimsel bir üslupla yapıyor. Müslümanların kendisini ezik, geri
hissettiği bir zaman diliminde yapıyor bunu.” Dünyada çoğu şeyin geçici fakat ilim ve irfanın
kalıcı olduğunu söyleyen Coşkun Yılmaz, “Bilgi güçtür fakat hangi noktada güçtür? Bilginin
ahlakı, edebi, tevazuu, vatanı varsa güçlüdür.” değerlendirmesinde bulundu. Yılmaz, Fuat
Sezgin Yılı’nda düzenlenen bu eğitim etkinliğinin öğrencilerimizin Fuat Sezgin’i yakından
tanımalarına katkı sunması temennisinde bulundu.
KURUMSAL İŞ BİRLİKLERİ VE KÜLTÜR MİRASIMIZ
İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı yaptığı konuşmada Prof. Dr. Fuat Sezgin’in İslâm
bilim ve kültür tarihinin ortaya çıkarılması sürecinde en önemli isimlerden biri olduğunu
kaydetti.
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Sezgin’in bilim tarihi alanındaki çalışmalarının değerinin farkına varılarak yeni nesillere
ulaştırılmasının önemli olduğunu ifade eden Yazıcı, “Ancak bu sayede 2023 Eğitim Vizyonu
doğrultusunda kültür mirasımızın yeni nesillere doğru bir şekilde aktarılabileceğini
düşünüyoruz. Alanında yetkin rol modelleri öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve akademik
yönlerden bütünlüklü gelişmesine katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.
Fuat Sezgin gibi Fuat Sezgin’in İzinde Projesinin de çok boyutlu olduğunu belirten Yazıcı,
proje ile Sezgin’in ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki öğrencilere tanıtılması ve
onların bilim, tarih, teknoloji ve kültürle ilgilenmeye teşvik edilmesinin hedeflendiğini bunun
için de müze ziyaretlerinin çok önemli olduğunu kaydetti.
Çoklu ve kurumsal iş birliklerinin önemini hatırlatan Yazıcı, şimdiye kadar düzenlenen ve
bundan sonra da artarak yapılacak etkinlikler kapsamında İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi
Müzesi ziyaretleri de bulunması gerektiğini anlatarak, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri
ve tasarım güçlerini geliştirmelerine destek sağlanmasının amaçlandığını dile getirdi.
İstanbul ölçeğinde yıl boyunca Fuat Sezgin’in hayatı, eserleri ve modellerine dair farkındalık
kazandırılacağını söyleyen Yazıcı, şöyle devam etti: “2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda
kültüre duyarlı bilime meraklı öğrenciler yetiştirmek amacıyla ilçelerimizde çeşitli etkinlikler
gerçekleştiriliyor. İslâm bilim ve kültür tarihi mirasının farkına varılması için bilim tarihi odaklı
çalışmalarından karşılaştırmalı okumalar yapılması da ihmal edilmemeli. Müzede eğitim
uygulamalarını geliştirerek, estetik anlayışın ama aynı zamanda bilimsel süreçlere dair
farkındalığın güçlendirilmesi sağlanmalı. Projeyle hedefimiz Fuat Sezgin hocamızı, çalışma
prensiplerini, onun hayata bakış açısını, çalışmalardaki motivasyonunu, özelliklerini dikkate
alarak öğrencilerimizde bilim ve araştırma becerilerinin gelişmesine katkı sağlanması. Bunun
için de öğrencilerimize ilham veren öğretmen olmayı daima önde tutmalıyız. Elbette bunun
yolu da bizlere ilham veren ortamlarda bulunmak ve öğrenme yolculuğumuzu sürdürmektir.
Bugün ilham alabileceğimiz çok güzel bir ortamdayız. Buradaki birikimler yarınlarımıza çok
yönlü umut olarak yansıyacak. Bu çalışmaya katıldığınız için her birinize teşekkür ediyorum.”
BİLİMLER TARİHİ MİRASININ FARKINA VARMAK
Fuat Sezgin’in hayatını ve çalışmalarını anlatan belgesel gösteriminin ardından Fatih Sultan
Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümünden Sayın Prof. Dr. Mustafa Kaçar bir
konferans verdi. Sezgin’in bilim tarihi çalışmalarını anlamak için Avrupa’da 19. yüzyıldan
itibaren başlayan İslâm- bilim tartışmalarını bilmek gerektiğini belirten Kaçar, düşünce tarihi
odaklı bir sunum yaptı.
Sezgin’in İslâmî ilimler sahasındaki çığır açıcı kitaplarını ise oryantalist iddialara verilen
kapsamlı bir cevap olarak ele almak gerektiğini kaydetti. Kaçar, “ Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm
ve Türk dünyasında yeni bir uyanışın temsilidir. 19. Yüzyılın ortalarından itibaren Batıda
gelişmiş olan pozitivist, natüralist ve materyalist düşünce akımlarının etkisi altında öğrenilmiş
çaresizlik içinde hayatımızı devam ettirmek zorunda kaldık. Batı, bizde modernleşme demek.
Bu çaresizlik bizi öz kültürümüzden uzaklaştırmıştır. Fuat hoca, bu uyanışın Batıya meydan
okumasının temsili olmuştur.” dedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi emekli öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Atilla Bir ise, hem Fuat
Sezgin’i hem de kendi çalışmalarını bir arada sundu. Bu çerçevede 1977 yılından başlayarak,
İslâm mekanik tarihini incelemeye başladığını, bu konudaki araştırmalarını bildiri olarak
sunduğu anlattı. Bilim tarihinin sadece araştırmacılara, tarihçilere, mühendislere teslim
edilecek bir alan olmadığının altını çizen Bir, bugünün özüyle, eski kitaplara bakıp,
değerlendirmek gerektiğini ifade etti. Bir, Fuat Sezgin’in yaptığı gibi klasik bilim kitaplarının
çevrilmesinin çok önemli olduğunu söyledi
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BİR YÜREK PROJESİ
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent
Yazıcı ise çeşitli projelerle farkındalık
oluşturmaya
çalıştıklarını
söyledi.
Çocukların eğitimlerinin hastane ortamında
da çok yönlü devam etmesi gerektiğinin
altını çizen Yazıcı, “Hayatın karmaşıklığı
içinde gözden kaçırdığımız birçok şey var.
Duygu ve eylemi bir araya getiren bu
projenin yarattığı farkındalık çok değerli.
Şurası çok net: Çocuk, anlaşıldıkça çok
daha iyi öğrenir. Oyun ve merak burada
temel önemdedir. Hastane ortamlarında
uzun süre tedavi gören çocukların, şartlarının değiştirilip yeniden düzenlenmesi şart. Eğitim ve
hastanenin bir estetikte buluşmasını sağlayan düzenlemelerle çocuklarımızın kaldığı ortamların
eğitimle bütünleştirilmesi gerekiyor. Küçük dokunuşlarla daha iyi öğrenmenin imkânları
bulunacaktır. Biz bu noktada üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Aynı şekilde
öğretmenlerimizle de gerekli planlamaları yapacağız. Şuna inanıyorum: Bu en temelde bir
yürek
projesi…
Çocuklarımızın
öğrenme arzularını canlı tutabilirsek
büyük bir adım atmış oluruz.
Çocuklarımızın
eğitimle
bağı
kuruldukça umutları da güçlenecek.
Çocuklarımızın eğitimle olan gönül
bağını desteklersek onların iyi oluş
süreci de hızlanacak. Ortak platformlarla
bu süreci etkin hâle getireceğiz.”
ifadelerini kullandı.
Programda,
amansız
hastalıkları
yenenlerle, yakınları bu ölümcül
hastalıklarla mücadele eden aileler
yaşadıklarını
anlattı.
Kronik
hastalıklardan kurtulup iyi oluş hâlini etkileyen sanatsal yaratıcı faaliyetlerin deneyimlenmesi
sağlandı. “Çocuk, Çocuk Olunca İyileşir” paneli katılımcıları ayrıca ritim, drama, ebru ve
seramik etkinliklerini deneyimlediler. Program, konuşmacıların birlikte hatıra fotoğrafı
çektirmeleriyle sona erdi.
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İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MİSAFİRİM ÖĞRETMENİM PROJESİ
Çocukların eğitimlerinde ailenin ve okulun rolünün önemli olduğu düşünüldüğünde, ilimizdeki
öğrencilerin başarısının istenilen düzeye gelebilmesi, birey olarak daha duyarlı ve bilinçli bir
şekilde yetiştirilmeleri için “Okul Aile Elele, Yön Verelim Geleceğe” temasından hareketle
resmi/özel okul ve kurumlarda okul-aile işbirliğinin
geliştirilmesi ve eğitim kalitesinin artırılması
amacıyla Misafirim Öğretmenim projesi Kasım 2017
itibariyle uygulanmaya konulmuştur.
Proje, Müdürlüğümüz bünyesindeki resmi/özel
(anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) tüm kurumların
öğrencilerini kapsamakta olup; şehit, gazi yakınları,
hastalığı, engeli bulunan, sosyal ekonomik düzeyi
düşük, sporda, sanatta, akademik alanda başarılı
öğrenciler öncelikli olarak değerlendirilecektir.
Okulların planlaması doğrultusunda yılsonuna kadar
sürdürülecek olan proje ile ev ziyaretleri, veli
seminerleri,
öğrenci
eğitimleri
faaliyetleri
yapılacaktır.
Proje kapsamındaki faaliyetlere yönelik kısa bilgi,
ziyaretlerde yaşanan anlamlı hikâyeleri ve görselleri şahsi/kurumsal sosyal medya
hesaplarından paylaşılmakta olup proje kapsamında şu ana kadar elli iki bine yakın ev
ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

KIRŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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HAYALLERİNLE BÜYÜRSÜN HAYALLERİN KADAR BÜYÜKSÜN
Okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıklarının desteklenmesi önemlidir. Çünkü okul öncesi
dönem çocuğun ilk kez yaratıcı öğeler ortaya koyduğu dönemdir ve yaratıcılığın gelişmesindeki
en kritik yaş dilimi 5-6 yaştır. Küçük yaştaki çocukların kendi başlarına veya arkadaşlarıyla
oynadıkları oyunlar incelendiğinde yaratıcılık yetenekleri görülebilir. Fakat çocuk büyüdükçe
yaratıcı yetenekleri dışarıdan etkilerle başka yeteneklerin altında örtülü kalmaya başlar.
Öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek her öğretmen ve okulun
başlıca görevleri arasında yer almalıdır. Yaratıcı problem çözme, karmaşık durumlarla başa
çıkmak için bir sistem, plan ve yöntem içermektedir.
Fatoş Çetin Anaokulu olarak yaratıcılığın her insana en azından potansiyel olarak verilmiş bir
yetenek olduğu kanısındayız. Yaratıcılık, bireysel, sosyal ve ekonomik farklılıklardan dolayı
bireyden bireye çeşitlilik ve farklılıklar gösterebilir. Ancak, her ne kadar çeşitlilik ve farklılıklar
da olsa yaratıcı olmayan insan yoktur düşüncesine sahibiz. Burada önemli olan her bireyde az
ya da çok bulunan bu yeteneğin nasıl ortaya çıkarılacağı ve geliştirileceğidir. Okulumuz Proje
Ekibinin yaptığı araştırmalar sonucunda SCAMPER tekniği okul öncesi öğrencilerde
yaratıcılığın ortaya çıkarabilmemiz açısından bizim için önemli bir fırsattır. Okul öncesi
eğitimin amaçlarından birinin de çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek olduğunu
özellikle göz önünde bulundurmamız gerekmektedir.
SCAMPER, öğrencilerin yaratıcılığını ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmede
kullanılabilecek uygulaması kolay ve eğlenceli bir yapılandırılmış beyin fırtınası tekniğidir.
Çocuklara farklı düşünme hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma
şansı verir. Tekniğin özelliği tek bir nesne veya kişinin ele alınarak daha önceden belirlenmiş
olan adımlar üzerinden o nesne hakkında beyin fırtınası yapılmasıdır. Ancak bu beyin fırtınası
klasik beyin fırtınası tekniğinin aksine belirli basamaklar izlenerek gerçekleştirilir. SCAMPER
ile seçilen nesne değiştirilir, geliştirilir, parçalara ayrılır ya da başka nesneler ile birleştirilir.
Fikirlerin ortaya çıkması için çocuğa sorular yöneltilir. Bu sorular çocuğun daha önce
düşünmediği yönleri düşünmesine, yaratıcılığını ve düşünme becerilerini geliştirmesine olanak
tanır.
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PROJE KAZANIMLARI
Eğitim personelimizin SCAMPER tekniği konusunda yeterlilik kazandırmak için İspanya da da
7 günlük SCAMPER Tekniği ve Uygulamaları kurs faaliyetine katılmıştır. Proje faaliyetlerinin
sonucunda elde edilen kazanımlar şu şekildedir:
1-SCAMPER tekniği ve uygulama şekli konusunda yeterlilik kazanılmıştır
2- SCAMPER tekniğinin uygulama alanları ve hangi gelişim alanlarına katkı sağladığını
öğrenilmiştir
3-Yaratıcı başarıya yönelik olumlu tutum geliştirmiştir,
4- Yaratıcı düşünme eğitimini destekleyen başka teknikler ve yöntemleri tanınmıştır
5-Öğretim materyallerinde ve eğitim-öğretim teknikleri konusunda çeşitlilik sağlanmıştır,
6- Dil becerisi kazanılmıştır
7-Farklı kültürler tanınmıştır
8- Yenilikçi müfredat, öğretme-öğrenme ortamlarını inceleme olanağı bulunmuştur
9- Avrupa'daki okul öncesi eğitim kurumlarının iş ve işleyişini görme olanağı bulunmuştur
PROJE SONRASI YAPILAN ÇALIŞMALAR
Proje sonrası yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında;
Okul web sitesi, yerel basın yayın kuruluşları vasıtasıyla proje çıktılarını paylaşılmıştır.
• Okulumuzda SCAMPER tekniğini tanıtan ve yurtdışı hareketlilik sırasında çekilen
fotoğrafların yer aldığı bir pano oluşturulmuştur,
• İl Milli Eğitim Müdürlüğü bilgisi ve organizasyonuyla ilimizdeki okul öncesi eğitim
kurumlarına Projemizi tanıtılmış ve uygulama tekniğiyle ilgili eğitimler verilmiştir.
• Okulumuz velilerine ve velilerimiz dışındaki istekli kitle için "SCAMPER Uygulama
Atölyesi" açılmıştır.
• İlimizdeki üniversiteyle işbirliği yaparak "Eğitim fakültesi Okul öncesi öğretmenliği bölümü
öğrencilerine" teknikle ilgili sunum yapılmıştır.
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MARDİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MAZIDAĞI CUMHURİYET ORTAOKULU “KİTAPLARA SES VER” PROJESİ
Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, İngilizce Öğretmeni Sercan KALAFAT ve Türkçe
Öğretmeni Mehmet DUYAR eşliğinde görme engelliler için "KİTAPLARA SES VER"
projesini gerçekleştirdiler.
Projeye katılan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.
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MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KA3 ERKEN OKUL TERKİNİN ÖNLENMESİ PROJESİ
Ekim 2018’de projenin final toplantısı Bulgaristan’da yapılmış olup, proje kapsamında erken
okul terkinde öğretmenin önleyici rolü üzerine pilot olarak uygulanan hizmet içi eğitim
faaliyetinin Milli Eğitim Bakanlığı hizmet içi eğitim standart programları arasına dâhil edilmesi
için gerekli çalışmalar ve yazışmalar yapılmıştır.
Proje kapsamında gerçekleştirilen konferansa, 14 ülkeden 41 farklı şehirden 250'den fazla kişi
katılmış olup; konferans süresince 2 genel oturum, 7 eş zamanlı oturum, 6 atölye çalışması, 1
öğretmen paneli, 4 poster sunum gerçekleştirilmiştir.
Proje çıktılarının ve konferansta elde edilen bulguların Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşılması
için Politika Öneri Raporu oluşturulmuş ve Bakanlığımızın ilgili birimlerine gönderilmiştir.
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MUĞLA BİLİM İLE ELELE
Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK´tan hibe almaya hak kazanan
Muğla Bilim İle Elele ilimizdeki öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla 10-12 Nisan 2019
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Muğla Bilim İle Elele, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademisyenleri, İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün Ar-Ge Biri-mi Öğretmenleri ve Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda görev
yapan öğretmenlerimizden oluşan 62 kişilik proje ekibimizle özenle hazırlanmıştır. Lise,
ortaokul, ilkokul, okul öncesi öğrencileri ve öğretmenleri içeren 7 hedef kitleye hitap eden
şenlikte 18 atölye,8 deneysel uygulama, 7 içeriği oyunlar yoluyla kazandırılan etkinlikler, 2
mobil uygulama, 3 artırılmış gerçeklik uygulamaları, 2 içeriği sanatsal faaliyetlerle kazandırılan
etkinlikler olmak üzere toplamda 41 etkinliğe yer verilmiştir.
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AKADEMİK DANIŞMANLIK PROJESİ

Akademik Danışmanlık aracılığı ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi fen lisesi,
sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, mesleki
ve teknik Anadolu liselerinin 12. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaokul 8. sınıf
öğrencilerinin hedeflenen başarı düzeyine ulaşmaları için akademik, kişisel, sosyal ve kültürel
gelişimlerinin izlenmesini ve süreç içerisinde ortaya çıkan/çıkması muhtemel sorunların
olabildiğince erken tespit edilmesi hedeflenmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve proje
kapsamında bulunan okul yöneticilerine proje tanıtım toplantısı yapılmıştır.
Okul yöneticileri tarafından, öğretmenlere ve öğrencilere bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
6-10 öğrenci akademik danışman öğretmenlerine atanmıştır. Danışman öğretmenler danışanı
olduğu öğrencilerinin yetenek ve ilgi haritalarını incelemişlerdir. Veli telefonları ile bire bir
görüş-meler yapılmıştır. Her öğretmen danışanı olduğu öğrencisi ile ilgili verileri toplamış,
öğrenciler ile bire bir ilgilenmişlerdir. Modül yazılımı yapılmıştır. Proje sonucunda 12.393
öğrenciye 3026 öğretmen danışmanlık yapmıştır.

erkenSTEM İLE 21. YÜZYIL YAŞAM BECERİLERİ
erkenSTEM ile 21.Yüzyıl Yaşam Becerileri” projesi kapsamında; öğretmenlerin okulların-da,
yenilikçi eğitim yaklaşımlarını uygulayabilmeleri, 21 yüzyıl becerilerini kazanmaları ve
niteliklerini artırarak, öğrencilerinin bu özellikleri kazanmalarını sağlayacak etkinlikleri ve
çalışmaları yapmaları planlanmaktadır. Muğla ilindeki öğretmen ve öğrenci niteliklerinin
artırılması ile okul öncesi ve ilkokul döneminden başlanarak bireylerin olumlu gelişiminin
tamamlanması hedeflenmiştir.
27-28 Ekim 2018 tarihlerinde STEM Vadisi Çalıştayı: 168 öğretmene eğitim verilmiştir.
1-30 Kasım 2018 tarihlerinde STEM İlçe Eğitimleri: 1171 öğretmene STEM eğitim verilmiştir.
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11-15 Mart 2019 tarihlerinde Temel ve İleri STEM ” hizmet içi eğitimleri; 13 ilçe lider
öğretmenlerinden oluşan 36 öğretmenimize verilmiştir.
24 Nisan 2019- 03 Mayıs 2019 tarihlerinde Güney Ege Kalkınma ajansı tarafından destek
kapsamında; 50 öğretmenimiz STEM ve Kodlama eğitimi alarak STEM Eğitici Eğitimi
almıştır.
Projemiz kapsamında Fethiye STEM Vadisi, Hizmet içi Temel ve İleri seviye, GEKA ve
ilçelerde düzenlenen eğitimlerle 1426 öğretmenimiz STEM eğitimi almıştır. 22.398 öğrencimiz
STEM temelli eğitim almışlardır.13 ilçemizde düzenlenen STEM sergi ve atölyelerine 13.400
ziyaretçi katılmıştır.
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MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
OKUL TERKİNİ AZALTMAK VE ÖĞRENCİ BAŞARISINI ARTIRMAK

"Okul terkini azaltmak ve öğrenci başarısını arttırmak" yerel Projemiz kapsamında öğrencilerin
okulu terk etme nedenleri ile ilgili konularda öğret-menlerimizin ve okul idarecilerinin mesleki
kapasitelerinin arttırılmasına yönelik bir dizi seminer veril-di. Seminerler Muş Alparslan
Üniversitesi'nde öğretim görevlileri tarafından Muş Öğretmen evinde birer gün olarak verildi.
Böylece öğrencilerin okul devamsızlıklarının azaltılması ve okullarda öğrenci başarısının
arttırılması hedeflenmiştir. Toplam 262 öğretmen ve idareciye aşağıdaki eğitimler verildi.
1. 20 Mart Çarşamba 2019'da "Kariyer Rehberliği - Meslek Seçimi, Sınav Kaygısı" Arş Grv.
Sedat Gelibolu
2. 3 Nisan 2019'da "Öz güven yetersizliği, dersi sev-meme, okulun cazip gelmemesi,
öğretmenlerden korkma/çekinme gibi sorunlarla nasıl başa çıkılır? Dr. Öğr. Üyesi Yunus Akan
3. 4 Nisan 2019'da "Çocuk ve Gençlerde Madde Bağımlılığını Önleme" Dr. Öğr. Üyesi Selami
Kardaş
4. 2 Mayıs 2019 'da "Akran Zorbalığı/ Şiddetin Nedenleri ve Şiddete Karşı Alınabilecek
Önlemler" Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Çam
5. 3 Mayıs 2019'da "Ergenlerle İletişim / Ergenlik-te Davranış Bozukluklarını Tanıma ve
Önleme" Öğrt. Üyesi Yavuz Koşan
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“OKULLARDA AKRAN ZORBALIĞININ ÖNLENMESİ” PROJESİNİN EĞİTİM
HAREKETLİLİĞİ

Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği kapsamında, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
koordinatörlüğünde ilimizdeki dört okuldan öğretmen ve idareciler Portekiz’de bir haftalık
eğitime katıldılar.
2018’te kabul edilen “Okullarda Akran Zor-balığının Önlenmesi Projesi” Muş Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde Merkeze bağlı Türk Telekom Ortaokulu, Çöğürlü
Ortaokulu, Yaygın Ortaokulu ve Suvaran Ortaokulu’nun ortaklığında yürütülmektedir.
Okullarımızda öğrenciler arasında yaşanılan akran zorbalığının önlenmesi için gerekli
tedbirlerin alınması ile ilgili Portekiz’in Lizbon kentinde 20-26 Nisan tarihleri arasında 7
günlük eğitim alınarak, okullarımızın öğretmen ve idarecilerinin konu ile ilgili ayrıntılı
bilgilendirilmesi sağlandı. Eğitimler süresince;
Akran Şiddeti/ Zorbalığı
Akran Çatışması
Okullardaki şiddet türleri ve sonuçları
Fiziksel ve psikolojik ceza
Cinsel ve cinsiyete dayalı zorbalık
Öğrenciler, okul personeli, ebeveynler ve toplumu kapsayan bütüncül bir yaklaşım
Zorbalığı önlemede öğrencilerle işbirliği
Yapıcı disiplin teknik ve metotları
Zorbalık önleme ve çatışma çözme becerileriyle ilgili gerçekçi çözümler konusunda detaylı bir
eğitim alındı. Öğretmenlerin eğitim süresince aktif katılımı sağlanarak, bilgi ve tecrübelerini
arttırmaları sağlandı.
Proje kapsamında ayrıca iyi uygulamaların yerinde görülmesi amacıyla, Evora kentinde Manuel
Ferreira Patricio okuluna gezi düzenlendi. Proje kapsamında okullarında devam eden “Akran
Zorbalığının Önlenme-si” faaliyetleri ile ilgili incelemelerde bulunan ekip, ülkenin eğitim
sistemi ve okullar-da yürütülen eğitim, öğretim faaliyetleri ile ilgili bilgi sahibi oldular. Okul
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gezi programı süresince öğretmen ve idareciler okulun iş ve işleyişini yerinde görerek, okul
yetkililerinden bilgi sahibi aldılar. Ayrıca
“Okullarda Akran Zorbalığının Önlenme-si” ile ilgili okuldaki idareci ve rehber öğretmenler
bilgi ve tecrübelerini paylaşmak suretiyle bir sunum yaptılar.
Konu ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Projemizin ortak
kurumlarının temsilcileri Portekiz’de “Akran Zorbalığın Önlenmesi” konusunda uzmanlardan
eğitimler alarak okul gezisi yapmışlardır. İki farklı kültür-deki öğrencilerin akran zorbalığı,
akran çatışması ve davranış bozuklukları ile ilgili karşılaştırmalar yapılmış, ortak çözüm
bulunmasına yönelik yapılan faaliyetler hakkında bilgi alışverişi ve deneyim paylaşımları
yapılmıştır. Bu proje sayesinde farklı eğitim sitemlerini ve kültürleri öğrenme imkânı bulan
eğitimciler ve öğrenciler, tecrübelerini paylaşarak, projenin amaçlarına ulaşmasına katkıda
bulunulmuştur” denildi.
Bu projeyle uzmanlar tarafından öğrencilere, eğitim çalışanlarına, okul idarecilerine, velilere
seminerler ve eğitimler verilerek bilgilendirme ve paylaşım toplantıları yapılacaktır. İl içinde
eğitim toplantılarının yanı sıra, konuyla ilgili bilgilendirme materyalleri paylaşarak, yurt dışına
eğitim gezisi düzenlenerek karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılmış-tır.
Portekiz’in tarihi ve turistik alanlarını da gezen öğretmenler, karşılıklı çeşitli hediye takdimleri
ile eğitim gezisinden güzel hatıralarla ayrıldılar.
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ORDU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Englısh In Street (İngilizce Sokakta)
English In Street (İngilizce Sokakta) projesi
25.11.2018’de proje kurucusu Ünye Ordu Mehmet
Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İngilizce Öğretmeni Muhammet Aydın’ın, İngilizce
neden öğrenemiyoruz sorusundan ziyade İngilizce
neden öğretemiyoruz, neden konuşturamıyoruz
sorularından yola çıkarak yazdığı, Avrupa Dilleri
Ortak Çerçeve Programı’nda belirlenen ve Bakanlığımızın Ortaöğretim Yabancı Dil
Müfredatında yer verilen kazanımlarını baz alarak hazırladığı Avrupa’dan İtalya, Polonya,
Romanya, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile Türkiye’den yedi bölgenin dahil olduğu
toplamda aktif olarak 52 okulun çalıştığı uluslararası bir e-Twinning projesidir. Projenin hedef
kitlesi 16 - 19 yaş grupları ortaöğretim grubudur. Toplamda 64 öğretmen ve 801 öğrenci ile
birlikte çalışılmıştır.
English In Street projesi temelinde yabancı dil
yeterliliğini arttırmaya yönelik üç ana başlıkta
yoğunlaşan sosyal, kültürel ve kendi dalında özgün bir
projedir. Ünye’den tüm dünyaya yayılan uluslararası dil
hareketi rüyasıyla yola çıkılan projeyle öğrencilere dil
becerileri kazandırma konusunda bir çığır açmak,
öğrencilerin 21.yy becerilerine sahip olmalarını sağlamak, Ulusal ve uluslararası anlamda
okullar arası takım ruhunu ve iş birliğini pekiştirmek amaçlanmaktadır. 2023 Eğitim
Vizyonu’nda belirtilen yabancı dil eğitimi hususunda yapılacak olan çalışmalara da projenin
EBA içerik havuzunda yayımlanan tüm ürünlerinin özgün bir kaynak olması da
planlanmaktadır. Bu bağlamda her ay gerçekleştirilen uygulamalı etkinliklerle Millî Eğitim
Bakanlığının Yabancı Dil Vizyonu hedeflerinden birisi
olarak gösterdiği TRT ile yapılacak olan iş birliğine de
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. English In Street
Projesi kuruluş felsefesi ve bol içerikli uygulamalarıyla
yediden yetmişe herkesin gönlünü fethetmiştir. Projenin
çıkış noktasının toplumda kendilerine ön yargıyla bakılan
meslek lisesinin olması ve bu öğrenci grubunun olağanüstü
performanslarıyla herkesin hayranlıkla takip etmeye
başladığı bir öğrenci grubu olarak ön plana çıkması ulusal
ve uluslararası basının da dikkatini çekmiş ve özellikle
Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan TRT
HABER ve çeşitli ulusal ve yerel gazeteler defalarca bu
öğrenci grubunun başarı hikâyelerini bültenlerine taşımış
böylelikle bir proje sayesinde meslek lisesi öğrencilerine
karşı oluşturulmuş önyargılar kırılarak bu öğrencilerin ara
eleman statüsünden aranan eleman statüsüne geçişleri
sağlanmıştır.
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English In Street Projesi’yle birlikte Avrupa da ve tüm
Türkiye’de okulların koridorlarında, bahçelerinde
öğrenciler el becerileri ile hayal güçlerini birleştirerek
yabancı bir ülkeye gidildiğinde içlerinde havaalanı,
kafe, otel, banka, kütüphane, sinema, hediyelik eşya
dükkânı, hastane, postane, taksi durağı, turizm
danışma bürosu, büfe gibi hayatın içinden ortamları
gerçeklerine birebir benzer olarak tasarlamış ve bu
mekânlarda İngilizce olarak yaşanması muhtemel
diyalogları yaratıcılıklarını kattıkları oyun ve sahne
sanatlarıyla sergilemişlerdir. Uygulanan diyaloglar
yine öğrencilerin Bilişim Teknolojileri Web 2
araçlarını kullanarak izleyen herkesi mest eden kısa
filmler hâlinde videolara alınmış ve youtube platformunda paylaşıma sunulmuştur. Böylelikle
okul koridorlarında tasarlanan sokaklarda öğrencilerin ders dışı vakitlerde de İngilizce
konuşmaları sağlanmış, projeyle birlikte öğrenmeler dört duvarla sınırlanmayıp okulların her
köşesi gönüllü öğrenme merkezlerine dönüştürülmüştür. İngilizce gramer bazlı öğretim
sınırlamasından kurtarılmış ve öğrencilerin kendi tasarımları olan sokaklarda dramalar yoluyla
eğlenirken öğrendiği öğrenirken mutlu olduğu bir etkinliğe dönüştürülmüş, ortak okullar
arasında gerçekleştirilen canlı webinar görüşmelerinde yurt dışındaki öğrenciler ile İngilizce
pratik yapma imkânları sağlanmıştır.
Projenin bir diğer ayağı olan değerler eğitimi
kapsamında sene başında Ortaöğretim
Değerler Eğitimi Müfredatı baz alınarak
içeriğe dahil edilen değerlerden sevgi, dostluk
ve hoşgörü değerleri uluslararası anlamda
okul koridorlarında web2.0 araçlarıyla
hazırlanmış görsellerle kutlanmış ve bu
görsellere ilaveten her bir değere ait filmler
belirlenerek öğrencilere izletilmiş ve ardından
öğrencilerin filmleri projenin twinspace sayfasında İngilizce olarak yorumlamalarına,
tartışmalarına olanak verilmiştir. Bir dil en iyi o dilin edebiyatından öğrenilir gerçeğinden yola
çıkılarak İngiliz Edebiyatı ile disiplinler
arası geçiş yapılmış ve dünya edebiyatının
duayenlerinden William Shakespeare’in
soneleri, Lord Byron’ın şiirleri proje
öğrencileri tarafından öyküleştirilerek
seslendirilmiş ve bu şiirlerin çekimleri
doğada yapılmış böylelikle öğrenmeler
doğaya da taşınarak bilişsel, duygusal,
dilsel ve ruhsal gelişim açısından pek çok
olumlu etkisi olduğu bilinen doğada
öğrenme etkinlikleri doğayla şiirler
vasıtasıyla
bağ
kurularak
gerçekleştirilmiştir.
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21. yy’da küreselleşen dünyada yabancı dil olarak İngilizcenin evrensel bir değer olduğu
gerçeği baz alınarak millî ve manevi değerlerin yanı sıra evrensel niteliği olan gün ve
haftalardan Dünya Kadınlar Günü, Dünya Şiir Günü, Dünya Otizm Farkındalık Günü gibi
günler projeye dâhil edilerek her ortak okul öğrencilerinin bu gün ve haftalarla ilgili
bulundukları bölgelerde doğada farkındalık çalışmaları yapmalarına olanak sağlanmıştır. Tüm
faaliyetlerde kurucu okul olan Ünye Mehmet Necati Vidinli MTAL öğrencilerinin projeye
adanmışlıkları, İngilizcede gösterdikleri üstün performansları, proje bünyesinde okul için
tasarladıkları ve ziyaret eden herkesi kendini harikalar diyarında hissettiren Yabancı Dil
Tasarım ve Beceri Atölyeleri, projenin eTwinning Türkiye grubunda 2018-2019 eğitim ve
öğretim yılı içinde yürütülen projeler içerisinde dikkatleri üzerine çekmiş ve projeyi ilham
alınan bir vizyon projesine dönüştürmüştür.
Proje ekibi olarak Ünye MNV MTAL
proje ekibi 30/04/2019'da Ordu
Üniversitesi, Ordu İl Millî Eğitim
Müdürlüğü, AR-GE Birimi eTwinning İl Koordinatörlüğü iş
birliğinde Bakanlığımız 2023 Eğitim
Vizyonu ışığında, e-Twinning il
koordinatörü Burçak Özyurt Çankırılı
tarafından
yıl
boyu
projelerin
çalışmalarının sergilenip çalışmaların
yaygınlaştırılması amacıyla organize
edilen e-Twinning Proje Sergisine
katılım sağladı ve Ordu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerine de proje koordinatörü Muhammet AYDIN tarafından
da konferans verildi. 23 Mayıs 2019’da Ünye Sanayi ve Ticaret Odasındaki Ünye Galasına,
projenin İzmir ayağından ortağı Balçova Anadolu Lisesi öğrencileri koordinatör öğretmen Ebru
BAŞARAN ile Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesi öğrencileri ile koordinatör öğretmeni
Şakir ADIGÜZEL de katılarak ortaklar arasında muhteşem bir iş birliği de sağlanmış oldu.
Projenin galasına KTÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Zeki Çıraklı
da konuşmacı olarak katılarak
projenin başarısını kutladı ve
yabancı dil alanında böylesine üstün
ve akademik bir dil projesinin bir
meslek lisesinden yürütülüyor
olmasını
da
hayranlıkla
karşıladığını belirtti. Projenin Ünye
Galasından sonra İzmir İl Millî
Eğitim Müdürlüğünün davetlisi
olarak Ünye MNV MTAL proje
ekibi 30 Mayıs 2019’da da İzmir’de
projenin
Türkiye
finalini
gerçekleştirdi. Gala haberleri ulusal
basında yer aldı. Ortak şarkı
etkinlikleri, ebook, ortak okul proje
dönüt videoları ve sokak faaliyetleri
gibi
ortak
ürünlerini
de
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tamamlayan, okuldan kaçmak değil
okullara
kaçmak
felsefesini
yaşatarak hayata geçiren English In
Street
Projesi’nin
kurucu
Muhammet AYDIN tarafından
kalite etiketine başvurusu da
yapılmış ve bir sonraki yıl
Erasmus+ projesine dönüştürülmek
üzere ürünleri proje için açılmış
facebook, twitter, instagram, webblog
sitesi
ve
youtube
platformlarında halka açılmıştır.

Geleceğin Ordusu “Ordu Öğretmen Akademisi”
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin
38.maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 18.
ve 20. maddeleri hükümleri doğrultusunda; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik
formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni
beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan
problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve
çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları
hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden
temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden
derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma
programında belirtilen sürelerde mesleki çalışma yapılır.
Bu çerçevede, çağın gereksinimlerini karşılayacak eğitim anlayışına uygun fikir alışverişlerinde
bulunmak, ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek amacı ile Geleceğin
Ordusu Projesi ilimizde Valilik onayı ile hayata geçirilmiştir.
Proje hazırlanırken ilgili literatür incelenerek ülkemizde yapılan bilimsel araştırmalar
sonucunda tespit edilen öğretmen ihtiyaçlarının yanı sıra, benzer illerde yapılan çalışmaların
sonuçları
göz
önünde
bulundurulmuştur. Ayrıca ilimizde
bulunan yetkili sendikalardan resmi
yazı yolu ile öğretmenlerde tespit
edilen eğitim ihtiyaçları konusunda
fikir alınmıştır. Proje kapsamında
belirlenen eğitim ihtiyaçlarının
eğitim verebilecek yeterlilikteki
öğretmenlerimizden
karşılanması
planlanmıştır. Öğretmenlerimizden
faydalanılamayacak
eğitim
konularında Ordu Üniversitesiyle
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Eğitimde İş Birliği Protokolü hükümleri doğrultusunda, Ordu Üniversitesinden gerekli desteğin
sağlanması amaçlanmıştır.
Ayrıca öğretmenlerimizin eğitim almak istedikleri konuları, aynı zamanda eğitim verebilecek
yeterlilikte oldukları konuları belirlemek amacı ile “Eğitim İhtiyacı Belirleme Anketi”
hazırlanmıştır. Proje uygulama dönemleri süresince öğretmenlerimiz “Eğitim İhtiyacı
Belirleme Anketi”ni doldurmuş, kendi istedikleri eğitimlere gönüllü olarak katılım
sağlamışlardır.
Projemiz 2017-2018 eğitim - öğretim yılı haziran ayı mesleki çalışma dönemi ve 2018-2019
eğitim - öğretim yılı eylül ayı mesleki çalışma dönemi uygulanmasının ardından mesleki
çalışma dönemlerine bağımlı olmaktan çıkarılmış, öğretmenlerimizin niteliklerini artırıcı
çalışmalara yer vermek adına ilgili eğitim ve öğretim yılı içerisinde de projemizin
uygulanmasına karar verilmiştir.
Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Çalışmaları programına ek olarak Ordu İl Millî Eğitim
Müdürlüğü olarak projelendirerek hayata geçirdiğimiz “Geleceğin Ordusu Öğretmen
Akademisi Projesi” kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim dönemi haziran mesleki gelişim
çalışmaları döneminde yapılan ihtiyaç anketi analizi sonucunda 35 ayrı başlıkta 28 farklı yerde
49 eğitimcimizin katılımı ile 90 eğitim düzenlendi. 90 eğitimle 2072 öğretmenimize ulaşıldı.

SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Geleceğe Kendi Rengini Kat SEMAN Yeteneğe Dayalı Eğitim Modeli
Bu projenin temel amacı, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine bağlı olarak eğitim ortamları
oluşturmak ve bu doğrultuda eğitim planlaması yapmaktır. Böylece:
1. Anaokulundan liseye çocukların baskın yetenek ve ilgi haritalarını çıkarmak
2. Öğrencilere baskın yetenek alanları hakkında farkındalık kazandırmak
3. Velilere yetenek danışmanlığı yapmak,
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4. Okulda, öğrencilerin yetenek
alanlarına yönelik yapılacak ek
çalışmalara yol göstermek
5. Öğretmenlerin, öğrencilerinin
yetenekleri hakkında bilgi sahibi
olmalarını sağlamak
6.
Sakarya
Milli
Eğitim
Müdürlüğü’nün çocukların yetenek
gelişimini destekleyici politikalar
geliştirmelerine katkı sağlamak.
Projenin Hedefleri
Projenin temel amacına hizmet
edecek aşağıdaki hedeflere bu proje
ile ulaşılması beklenmektedir.
- Uluslararası düzeyde rekabet
edebilecek öğrenci niteliklerinin
öğretim kademelerine özgü olarak artırılması,
- Yapılan uygulamaların sınıf içi eğitim öğretim süreçlerine ve öğrencilerin öğrenme çıktılarına
etkilerinin artırılması,
- Öğretmen ve Yöneticilerin, öğrencilerin yeteneklerine, öğrenme stillerine uygun eğitim
ortamı ve yöntemi oluşturabilecek mesleki gelişim ve/veya hizmet içi eğitim programlarının ve
atölye çalışmalarının yapılması,
- Eğitim öğretim hizmetlerinde etki
analizleri ve araştırma çalışmaları
yapılması.
Proje Özel Hedefleri
- Anasınıfı düzeyinden başlayarak
öğrencilerin bir üst öğrenime geçtiklerinde
yetenek ve ilgi raporlarının oluşturulması,
- Sınıf öğretmenlerinin gelen raporlar
doğrultusunda öğrencilerini tanımaları ve
onların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda
eğitim yöntemleri uygulamaları,
- Ortaokul ve liselerde sınıfların bu raporlar
doğrultusunda oluşturulması,
- Öğrencilerin seçmeli derslerinin ilgi ve
yeteneklerini
destekleyici
alanlarda
oluşturulması.
Projenin Hedef Kitlesi
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Proje hedef kitlesinde öğrenciler, öğretmenler, eğitim yöneticileri ve veliler yer almaktadır.
Projenin Uygulanacağı Yerler:
Proje Sakarya ilinde uygulanacaktır.
Beklenen Sonuçlar:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇISINDAN
• Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğrencilerin yetenek alanları ile ilgili veri tabanı
oluşturulmuş olacaktır.
• Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün geliştireceği eğitim politikalarına katkı sağlanmış
olacaktır.
• Ülke genelinde bu modelin yaygınlaşması açısından örnek bir çalışma olması beklenmektedir.
OKULLAR AÇISINDAN
• Okulun rehberlik hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi sağlanmış olacaktır.
• Öğrencilerin tespit edilen yetenek alanları kapsamında yetenek geliştirme programları
geliştirmesine alt yapı oluşturulmuş olacaktır.
• Okul-aile işbirliğinin gelişmesine katkı sağlanmış olacaktır.
AİLELER VE ÖĞRENCİLER AÇISINDAN
• Öğrencilerin yetenek alanları ile ilgili 14 sayfalık raporlar elde edilmiş olacaktır.
• Öğrencilerin okul rehberlik hizmetlerinden daha etkin şekilde yararlanmaları sağlanmış
olacaktır.
• Öğrencilerin erken yaşlardan itibaren baskın yetenek alanları keşfedilecek; yetenek
danışmanlığı desteği almaları sağlanmış olacaktır.
• Ebeveynlerin çocuklarını daha iyi tanımaları ve çocuklarının geleceğine dair daha sağlıklı
kararlar vermesi sağlanmış olacaktır.
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ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
UNESCO WORLD CULTURAL HERİTAGES
Kuruculuğunu yaptığımız, Türkiye’den 11 şehir
ve 7 farklı ülke ile ortaklaşa yürüttüğümüz
Uluslararası etwinning projesidir. Projenin amacı
ortak üyelerin illerinde bulunan UNESCO Dünya
Kültürel Mirası listesine girmiş tarihi eserlerin
farklı şehir ve ülkedeki öğrenci ve öğretmenlere
tanıtarak farkındalık oluşturmaktır. Şanlıurfa
olarak tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe’yi
öğrencilerimizle birlikte Web2 araçlarını
kullanarak tanıtımı yaptık, farklı kültürlerle
etkileşimde bulunduk, projenin dili İngilizce
olduğu için öğrencilerimiz akranlarıyla yabancı
dillerini geliştirme imkânı buldular.
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