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AR-GE BİRİMİMİZ
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminin mevcut yapısı, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının
08.05.2014 tarih 1843555 sayılı AR-GE Birimleri yönergesi doğrultusunda Araştırma, Stratejik Planlama ve
Kalite Geliştirme Ekibi (ASKE) ile Projeler Ekibi (PEK) olmak üzere iki ekip oluşturularak yeniden
yapılandırılmıştır.
Stratejik yönetim ve planlama, iç kontrol sistemi, idareyi geliştirme, hizmet niteliklerini arttırma ve proje
geliştirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri-1 bölümü
bünyesinde, Müdür Yardımcısı İlker ERARSLAN ve Şube Müdürü Mustafa OKUR’ a bağlı olarak ARGE
birimi oluşturulmuştur.
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ASKE
TEMMUZ 2020 – ARALIK 2020 ÇALIŞMALARI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Çalışmaları

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının planlarında uyumu yakalamak üzere Cumhurbaşkanlığının 17/08/2018
tarihli ve 78059895-CB001 sayılı Cumhurbaşkanlığı yazısıyla ve Bakanlığımızın 18/09/2018 tarihli ve 2018/16
sayılı Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Konulu Genelgesi doğrultusunda hazırlanan 2019-2023 Stratejik
Planımızın 2019 Yıl Sonu İzleme ve Değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür.
7 Amaç, 22 Hedef, 76 Performans Göstergesi bulunan 2019-2023 Stratejik planımızın 2020 / 1 izlemesi
Temmuz ayında ilgili birimlerimiz üzerinden toplanan verilerin işlenmesiyle yapılmıştır. Bu süreç boyunca İlçe
Milli Eğitim Müdürlüklerimizin izleme çalışmalarına rehberlik yapılmıştır.
2020 /2 yıl sonu izleme ve değerlendirme ön hazırlıkları yapılmış, tablolar hazırlanmıştır.
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İZMİR VALİLİĞİ
İL KALİTE KOORDİNASYON KURULU
KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ;

İzmir Valiliği İl Kalite Koordinasyon Kurulunun Kalite Değerlendirme Sistemi ( KALDES ) Çalışmaları
kapsamında 2019 yılı çalışmalarına ait rapor hazırlanıp İl Kalite Koordinasyon Kuruluna sunuldu. KALDES
üzerinden 2020 yıl sonu, “Çalışan Memnuniyet Anketi”, “ Hizmet Alan Memnuniyet Anketi ” ve “ Toplum
Memnuniyet Anketi ” veri girişlerinin ilgili paydaşlar tarafından yapılmasını sağlayabilmek için ;
İl Milli Eğit
İlgili anketler web sayfamızda yayımlanmış,
Anket doldurulması için kılavuz hazırlanmış,
Tüm kurumlarımıza duyurular yapılmıştır.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE ÇALIŞMALARI

Kalite geliştirme çalışmaları kapsamında İl Milli
Eğitim

Müdürlüğümüzün

yürütmekte

olduğu

hizmetlerden memnuniyetlerin ölçülmesi amacıyla
Müdürlüğümüz binasına yerleştirilen Kiosk cihazı
verileri üç aylık periyotlarda izlenmektedir.
Kiosk cihazımızdaki anketler sayesinde hizmet alan
bireyler

ilgili

birimleri

değerlendirme

imkanı

bulmuştur, 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında
hizmet alan vatandaşımızın değerlendirmelerine
göre genel memnuniyet oranı 5 üzerinden 4,01
olmuştur.
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MESLEKİ GELİŞİM AKADEMİSİ
Eğitim sürekli olarak kendini geliştirmek üzerine kuruludur. Bu nedenle eğitim alanında her öğretmenin;
eğitimle ilgili yayınlardan, mesleki seminer çalışmalarından, hizmet içi seminerlerden ve diğer her türlü
imkânlardan yararlanması, mesleği ile ilgili yenilikleri ve gelişmeleri takip etmesi, meslek hayatı boyunca
bilgilerini yenilemesi, kendini yetiştirmesi, çağın insanını hazırlaması açısından zorunludur. Bu düşünce ile
“Kendini yenile geleceğe artı kat” sloganı ile yola çıkılan projede eğitimin her aşamasında görev alan eğitim
yöneticileri, öğretmen ve tüm eğitim çalışanlarının

mesleki gelişimlerinin desteklenmesini, motivasyonun

artırılmasını ve hizmet kalitesinin yükseltilmesini hedeflemektedir.
Mesleki Gelişim Akademisi’nin bir diğer hedefi de teori ile uygulamayı birleştirmektir. Alanlarında uzman
isimlerle planlama içerisine girilerek çalışmaların yürütülmesi amaçlanmıştır.

Dünya çapında yaşanan korona virüs salgını nedeni ile öğrencilerimiz uzaktan eğitime devam ederken,
Müdürlüğümüz yaşanan bu süreçte öğretmen, veli ve öğrencilere yönelik çevrimiçi eğitim buluşmalarını etkin
bir şekilde sürdürüyor.
4 yıldır devam eden Mesleki Gelişim Akademisi, İlham Veren Buluşmalar ve Veli Akademisi kapsamında
yürütülen çalışmalar dijital platforma taşınarak alanında uzman isimleri eğitim paydaşlarıyla buluşturuyoruz.

Mesleki Gelişim Akademisi İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörlüğünde ilçelerimizde de
eğitimler yapılmaktadır.
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GERÇEKLEŞEN EĞİTİMLER
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İnovasyon ve Girişimcilik Akademisi ile İzmir Genç Liderler Eğitim Atölyesi kapsamında öğrencilerimize yönelik çevrimiçi gençlik kampı gerçekleştirilmiştir. Bu kampta lise öğrencilerimiz alanında uzman kişilerle bir araya gelerek Dijital
Girişimcilik, Teknoburjuva, Geleceğin Meslekleri, Geleceğin Tasarımı, Girişimcilik Ruhu ve Başarılı Olma Motivasyonu konuları üzerine çalışmışlardır.
Katılımla ilgili öğrencilerin ilgi ve motivasyonu yüksek olduğu görülmüştür.
İnovasyon ve Girişimcilik alanında çalışmalar yıl
boyunca uygulanmaya devam edecektir.
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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İngilizce öğretmenlerine yönelik olarak 4 yıldır gerçekleştirilen atölye çalışmaları devam ediyor. Aralık ayında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinlikler şu şekildedir.



Dr. Bahar Gün “Professional
Development for ELT teachers”


Doç. Dr. Evrim Üstünlüoğlu
“21st Century Student Profile” “Next
Generation Pedagogy”


Jacqueline Peterson “ Virtual
Gamification: Motivating Students
to Speak Online”



Haldun Kaya- “Student Engagement and Collaboration”



Jennifer Lacano - “How to Get Students Writing”



Anita Yavaşer - “How to Get Students Writing”



Beatrice Yavaser - “Assessing Speaking”

12
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DANIŞMEM ÇEVRİMİÇİ REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ
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Projenin amacı, insani değerlerini mesleğine yansıtan eğitimli profesyoneller aracılığıyla, teknoloji devriminin insana sunduğu olanakları kullanarak daha çok kişiye daha az maliyet ile kaliteli
kamu hizmeti sunarak rehberlik hizmetlerinin gelişimine katkı sağlamak. Ayrıca; anne/babaların, çocuklarıyla etkili, doğru ve çözüm odaklı bir iletişim içerisinde onların beklenti ve ihtiyaçlarını bilerek
sorunlarına pedagojik çözüm yolu bulabilecekleri; 0-18 yaş döneminde yaşanabilecek sorunların
önüne geçerek hem ruhen hem de akademik yönden sağlıklı ve başarılı bireyler yetiştirmelerine yardımcı olmak.
Projenin hedeflerinde belirtilen tüm faaliyetler gerçekleştirildiği gibi, mesai saatleri içinde bir uzmana ulaşma fırsatı bulamayan kişiler için kolaylık sağlandı. Uzman bulunmayan daha küçük bir yerde yaşayanlar, psikolojik danışana istediği zaman ve sıklıkta ulaşma şansı buldu. Duyma ve konuşma
sorunları yaşayan kişiler için yazılı olarak çevrimiçi danışmanlık sağlandı. Teknoloji devriminin insana
sunduğu olanaklar ile daha çok kişiye daha az maliyet ile ulaşmak ve insani değerlerini mesleğine
yansıtan eğitimli profesyoneller ile kaliteli kamu hizmeti sunmak mümkün oldu. En çok ihtiyaç duyulan konu başlıkları belirlenerek alanında uzman akademisyenler tarafından çevrimiçi eğitimler düzenlendi.

14
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Ayrıca; anne/babaların, çocuklarıyla etkili, doğru ve çözüm odaklı bir iletişim içerisinde onların
beklenti ve ihtiyaçlarını bilerek sorunlarına pedagojik çözüm yolu bulabilecekleri; 0-18 yaş döneminde yaşanabilecek sorunların önüne geçerek hem ruhen hem de akademik yönden sağlıklı ve başarılı
bireyler yetiştirmelerini sağlayacak adımın atılmasında işbirliği sağlandı. 694 Okul yöneticisi, 12391
Öğrenci, 7638 Öğretmen ve 28519 Veli olmak üzere 49400’den fazla kullanıcıdan gelen yaklaşık
9155 sorun, 118 Gönüllü Danışman tarafından çözüme kavuşturuldu.

DANIŞMEM, Covid 19 sebebiyle sosyal uzaklaşma ve evde kalma sonucu korku, kaygı,
depresyon, can sıkıntısı, öfke, hayal kırıklığı, sinirlilik vb. duyguların yaşandığı bu zor günlerde

yaşanabilecek olumsuz duygularla “nasıl başa çıkılır?” sorusuna çözüm üretmek için öğrenci, veli,
öğretmen ve idarecilerimizin yanında
olmuştur. Bu süreçte de çevrimiçi
rehberlik hizmetlerini sürdürmenin yanı
sıra DANIŞMEM gönüllüsü uzman
psikolojik danışman ve rehber
öğretmenlerimizle çevrimiçi uzaktan veli
ve öğrenci eğitimleri düzenlenmiştir.
İlimizde yaşanan deprem sonrası İzmir

İl Milli Eğitim Müdürlüğü DANIŞMEM Acil
Durum Destek ve Koordinasyon Merkezi
oluşturularak uzman psikolojik danışman
ve rehber öğretmenlerimiz ile
depremden etkilenen öğrenci veli ve
öğretmenlerimize aktif hizmet vermeye
devam etmiştir.
https://www.sabah.com.tr/egeli/2019/10/02/izmir-milli-egitim-mudurlugu-ile-veliler-danismenrahatladi
https://twitter.com/izmir_ilmem/status/1256623217516728322?s=19
http://icer2019.idu.edu.tr/
http://izmirarge.meb.gov.tr/danismem/
15
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ÇEVRİMİÇİ KİTAP/DERGİ BULUŞMALARI SÖYLEŞİ PROJESİ

Eğitimi yalnız okullarda ve sınıflarda sınırlandırmayan, eğitimin dönüştürücü gücü, çözümsüz

problemlere düşünsel bir aksiyonla çözüm üreten, Milli Eğitim Bakanlığının aktüel ve entelektüel
yüzü YA DA dergisi üzerine Türkiye’de ilk defa çevrimiçi söyleşi gerçekleştirdik. Milli Eğitim
Bakanımız, Ziya Öğretmenimizin: “Okumayan öğretmen, anne baba kalmasın” isteği doğrultusunda
okumaya annelerimizle başladık ve İzmir’in anneleriyle ilk dergi buluşmamızı gerçekleştirdik.
Çalışmaya ilgi gösteren okullarımız sayesinde yaygınlaştırma çalışmalarımız hızlanmış ve bir çok
okulumuz söyleşi ekipleri oluşturarak çevrimiçi kitap/dergi buluşmalarını gerçekleştirmeye
başlamıştır.

16
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UZAKTAN EĞİTİMDE İZMİR MODELİ

Tanıma
Eğitimin ilk günü akademisyen/hoca katılımcılarla çevrimiçi ortamda buluşur. Kendini tanıtır ve
eğitim planı hakkında katılımcıları bilgilendirir. Bu aşama kısa süreli tanıtma ve tanışma aşamasıdır.
Bilgi/Kavrama
Modelimizin ikinci aşaması bilgi/kavrama aşamasıdır. Bireysel öğrenme ön plandadır. Bu aşamada Flipped Learning öğrenmeye uygun olarak bilginin aktarımı, akademisyen tarafından hazırlanan
ders videoları, görseller ve PowerPoint slaytları gibi tamamlayıcı materyaller yardımıyla gerçekleştirilecektir. Hazırlanan materyaller AR-Ge birimi tarafından katılımcılara iletilir. Eğitim içeriği ve kapsamına göre bu aşama iki gün olarak da planlanabilir. Her gün için akademisyen tarafından oluşturulan
yansıtma soruları ekibimiz tarafından dijital forma dönüştürülerek katılımcılara iletilir.
Geri Bildirim/Dönüt
Bilgi ve kavrama aşamasından sonra her gün için uygulanan dijital formlardan elde edilen veriler
bağlamında çevrimiçi buluşma gerçekleştirilir. Bu aşamada akademisyen tarafından katılımcı soruları
çözüme kavuşturulur.
Uygulama
Modelimizin son aşamasında akademisyen tarafından, katılımcıların kavramları uygulayacakları
ve yaratıcı bir şekilde tasarımlarını ortaya koyarak konuyla bütünleşecekleri biçimde yönlendirildiği
yüz yüze ortamda eğitim tamamlanacaktır. Uygulama aşamasıdır. Modelde tek yüz yüze buluşmanın
gerçekleştiği aşamadır.
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2020/2021 Eğitim öğretim yılında hayata geçirdiğimiz modelimizle iki eğitim gerçekleştirilmiş,
katılımcı görüşlerine başvurulmuş, kalıcı öğrenmenin ve %100 memnuniyetin gerçekleştiği bir
model olarak ilgi görmüştür.
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YENİLİKÇİ ÖĞRETMEN ÖDÜLLERİ
Yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesini teşvik
etmek ve bu sayede yenilikçi çalışmaları eğitim sistemine kazandırmak amacıyla düzenlenen “Yenilikçi
Öğretmen Ödülleri” sahiplerini buldu. 3 farklı kategoride düzenlenen yarışmada farklı fikirler yarıştı.

Kurum

Proje Adı

Ali Bayırlar İlkokulu

Özel Eğitim Gereksinimi Olan Çocuklarda Evrensel Dil
Konuşma Terapisi Yöntemlerinin Okuma Yazma Becerilerine
Etkisi

Büyükçiğli Anadolu Lisesi

Dijital Oyun Tasarımı Atölyesi ile Karacaoğlan’ın Macerası
Adlı Öğretici Oyun Uygulaması

Harmandalı İlkokulu

Bilgeliğin Yedi Rengi

Atatürk Lisesi

Bir Uygulamalı Girişimcilik Projesi: AGİ

Çamkıran Ortaokulu

Geleceğimi Planlıyorum

Nezahat Ertan Anaokulu

Doğa Benim Okulum

Özdere Tahir Çamur MTAL

Yaşayan Okul, Üreten ve Dönüştüren Nesil

Uluğbey İlkokulu

Kalp Bağı Çemberi
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ANADOLU MEKTEBİ YAZAR OKUMALARI PROGRAMI

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları, gönüllülük ruhu ile başlayan ve devam eden bir okuma
faaliyetidir. Faaliyetler, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde yürütülmektedir.
Anadolu Mektebi faaliyetleri kapsamında okutulacak yazarlarımız; Mustafa Kutlu, Cengiz Aytmatov, Tarık Buğra, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cengiz Dağcı, Samiha Ayverdi, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Sezai Karakoç, Cemil Meriç ve Nurettin Topçu’dur.
Okuma faaliyetimiz, seçilen yazarın belirlenen kitaplarının ve yazar hakkında yazılan eserlerin
okunması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve konuşma metni hazırlanarak panellerde sunulması
esasına dayanmaktadır. Bu yöntemle yazar okumaları yapan öğrenciler, okudukları yazarları derinlemesine tanıyacaklar ve hayata daha farklı pencerelerden bakma imkânı bulacaklardır.
Düzenlenen programlarda panellerin yanı sıra yaz kampı, yazar-akademisyen-öğrenci buluşması,
şiir dinletisi, fotoğraf, resim sergisi, şehir gezisi ve konser gibi etkinliklerle öğrencilerin kültür ve
edebiyat gelişimine bütünleştirici katkı sağlanmaktadır.

20
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İlimizde Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programına katılacak okullarımız;


Şehit Ömer Halis Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi/ Konak



Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi/ Urla



Nevval Salih İşgören Anadolu Lisesi/ Gaziemir



Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi/ Karabağlar



İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi/ Karabağlar

“Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı Bilgilendirme Toplantısı” 27.10.2020 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.

“Anadolu Mektebi Yazar Okumaları” kapsamında ilimizde 24.11.2020 tarihinden itibaren 53 lise
öğrencimizle birlikte Mustafa Kutlu okumaları yapılmaktadır.
21
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ANADOLU MEKTEBİ YAZAR OKUMALARI PROGRAMI


Anadolu Mektebinin düzenlemiş olduğu “Öğretmen Seminerleri” kapsamında, Gülkız Turan’ın konuşmacı olduğu 12 hafta sürecek olan “Anadolu Mektebinin Yazarlarıyla Hikâyenin
Yolculuğu” başlıklı programa ilimizden de 6 öğretmenimiz katılımcı olmuştur.



19.11.2020 tarihinde yine Öğretmen Seminerleri kapsamında Mustafa Kutlu’nun “Kambur
Hafız ve Minare” adlı hikâyesi üzerine konuşulmuştur.



26.11.2020 tarihinde Öğretmen Seminerleri kapsamında yapılan çevrimiçi etkinliğin konusu
Tarık Buğra’nın “Havuçlu Pilav Meselesi” ve “Hayat Böyledir İşte” adlı hikâyeleriydi. İlimiz
olarak bu programa da katılım sağlanmıştır.



30.11.2020 tarihinde Anadolu Mektebi 2020-2021 Tamamlayıcı Faaliyetlerin ikincisi olan
“Mektebin İlkleri: Tevarüs Eden Gelenek” başlıklı programa Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu
Başkanı Sami Güçlü, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Batman Valisi Hulusi Şahin, Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Mustafa Akış, Anadolu Mektebi Danışma Kurulu Üyesi ve Eski Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü
İsmail Çolak, İl Milli Eğitim Müdürleri, Eğitim Ateşeleri ve Eğitim Müşavirleri katılmıştır. Bu
programa ilimiz adına Şube Müdürümüz Mustafa Okur ve Anadolu Mektebi Yazar Okumalarına katılan tüm öğretmen ve öğrencilerimiz katılmıştır.



03.12.2020 tarihinde Anadolu Mektebi Yazar Okumaları kapsamında düzenlenen Öğretmen
Seminerlerinin konusu Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendinin Rüyaları” adlı hikâyesiydi. İlimizde, Anadolu Mektebine mensup olan öğretmenlerimizle programa katılım sağlanmıştır.



07.12.2020 tarihinde Anadolu Mektebi 2020-2021 Tamamlayıcı Güz Faaliyetlerin üçüncüsü
olan “Mektebin Akademisi Yazar Öğrenci Buluşması” başlıklı programda Prof. Dr. Beyhan
Kanter “ Mustafa Kutlu Hikâyelerinde Modern Hayatın Eleştirisi” konusunu ele aldı ve bu
programa öğretmen ve öğrencilerimiz katılım sağlamıştır.



10.12.2020 tarihinde Öğretmen Seminerleri kapsamında düzenlenen programda Cengiz Aytmatov’un “Yüz Yüze” adli eseri üzerine konuşuldu. İzmir ili olarak öğretmenlerimizle bu programa katılım sağlanmıştır.



14.12.2020 tarihinde” Mektebin Tavsiyesi Sorunlarla Başa Çıkma” başlığı altında düzenlenen
“Hedeflerim, Hayallerim, Geleceğim” adlı konferansın konuşmacısı Klinik Psikolog ve PDR
Uzmanı Raşide Yılmaz’dı. Bu programa Anadolu Mektebi mensubu olan tüm öğretmen ve
öğrencilerimiz katılmıştır.
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İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM DESTEK NOKTALARI

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de yaşanan ve ülkemizi yasa boğan depremin ardından hiç vakit
kaybetmeden çalışmalara başlayan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, felaketin yıkıcı etkilerini en aza
indirgemek amacıyla tüm birimlerini harekete geçirdi.
İzmir'in

Seferihisar

ilçesi

açıklarında

kodlama, sportif ve sanatsal faaliyetler, kukla

meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem

gösterileri gibi çalışmalarla öğrencilerin acılarını

sonrası çadırkentte kalan öğrenciler için gönüllü

hafifletmeye çalıştı.

öğretmenler seferber oldu.
Gönüllü

ayrıca

alandaki Mobil Eğitim

çadırkentlerde

Otobüsü'n de EBA portalından yararlanma

yaşamını sürdüren depremzede öğrencilerin

imkânı bulan çocukların çadırlarında da uzaktan

eğitim öğretim faaliyetlerine destek oldu.

eğitime devam edebilmesi için tablet dağıttı.

İzmir

öğretmenler,

Yetkililer

İl

Milli

Eğitim

Müdürlüğü'nün

organizasyonu ile gönüllü öğretmenler, eğitim
ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra açık havadaki
görsel sanatlar, akıl ve zeka oyunları, robotik
23
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Karşılık beklemeden
Depremzede
derslerinden

öğrenciler
geri

bu

sayede

kalmazken

yapılan

faaliyetlerle de eğlenme imkânı buldu.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer
Yahşi, depremde 15 dakika gibi kısa bir
sürede okulların tahliyesinin yapıldığını,

hiçbir öğrencinin burnu kanamadan bu
süreci atlattıklarını söyledi. Şimdi de
evlerine giremeyen ve çadır kentlerde
kalan çocukların eğitim ve öğretime devam

oyunlarından tutun mantık oyunlarına, taş
boyamaya kadar yüzlerce aktiviteyi rehber
öğretmenlerimizin
havada

rahat

kontrolünde
bir

Öğretmenlerimizin

şekilde

açık

yapıyor.

gerçekten

hiçbir

karşılık beklemeden görev almaları bizi
mutlu

ediyor.

öğrencilerimizin
bedensel

Bu

süreci

ruhsal,

anlamda

inşallah

psikolojik

zarar

ve

görmeden

atlatacağına yürekten inanıyorum" dedi.

edebilmesi için çalışma yürüttüklerini ifade

eden Yahşi, öğretmenlerin gönüllülük
esasına göre sahada olduğunu aktardı.
Ömer

Yahşi,

"Yaklaşık

300

öğretmenimiz şu anda çadır kentlerde
görev yapıyor. Öğretmenlerimiz gönüllülük
esasına dayanarak sahadalar. Gece gündüz
buradalar
yapıyorlar.

ve

çok

güzel

Öğrencilerimiz,

faaliyetler
akıl

zeka

24

| İZMİR ARGE

ARGE BÜLTENİ

25

| İZMİR ARGE

OCAK 2021

OCAK 2021

ARGE BÜLTENİ

Bu projenin amacı; resmi/özel okullarımızda iyilik ikli-

4. Bilinçli tüketimi destekleyen öğretmen: Market,

mi oluşturarak iyiliğin dalga dalga yayılması, sevgi ve

bakkal ve eczanelerde satılan maske, dezenfektan,

hoşgörü zemini oluşturarak öğretmenlerimizin toplu-

gıda vb malzemelerin alımında bilinçli alışverişin des-

ma örnek davranışlar sergilenmesini ve rol model

teklenmesi

olmasını sağlamaktır.

5. Öğrencilerimize okul dersleri, sağlık, sosyal vb.

Öncelikli olarak proje çerçevesinde aşağıda belirtilen

konularında rehberlik ve destek çalışmaları yapan

8 ana başlık belirlenmiştir.

öğretmen: Öğrencilerin okul dersleri, sağlık, sos-

1. Apartmanındaki yaşlılar ve sağlık çalışanlarının
ihtiyacını karşılayan öğretmen: Sosyal mesafe ve

yal vb. konularda online platformlar üzerinden buluşmalar gerçekleştirilmesi ve onlara rehberlik edilmesi.

izolasyona dikkat ederek komşumuz olan sağlık çalı-

6. Sağlık Hizmetlerine katkı amacıyla maske, eldi-

şanı ve yaşlılarımızın ihtiyacını karşılama.

ven vb. üreten öğretmen

2. Sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılayan öğret-

7. Geri dönüşümü destekleyen ve çevre kirliliğini

men: Sokakların boş olduğu bugünlerde sokak

engelleyen öğretmen: Malum salgın döneminde

hayvanlarına yönelik sosyal izolasyona dikkat ederek

çevrenin, sokağın ve apartmanın temiz tutulması; ev

evimizde kapı önüne, balkona vb. mama, su vb. bıra-

çöplerinin kağıt, cam, plastik, metal vb. maddelerin

kılması.

geri dönüşümlerinin yapılması amacıyla ayrı poşetler-

3. Su ve enerji israfını engelleyen öğretmen: Top-

le paketlenmesi ve çöp konteynerına atılması.

lumsal kullanımların artacağı düşünülerek gereksiz

8. İhtiyaç sahipleri gıda yardımında bulunan öğ-

su ve enerji tüketiminin önüne geçilmesi.

retmen: İhtiyacı olan evsiz, kimsesiz vb. kişilere

gıda yardımı vb. yardımlar yapılması
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İZMEM Eğitim Platformu kurularak Youtube kanalı

alanlarında

hazırlanan

oluşturuldu. Bu kapsamda

içeriklerinden

oluşturduğumuz

-Online Eğitimler
-Akıl ve Zeka Oyunları,
-Bilim Etkinlikleri,
-Eğlenceli Matematik

-Rehberlik ve İnovasyon
-Masal anlatımları,
-Tiyatro gösterimleri,
-Tasarım Beceri Etkinlikleri,
-Halk Oyunları, Eğlenceli Matematik ,
-STEM Etkinlikleri,
-Türkçe’nin Doğru Kullanımı ve Diksiyon Eğitimi,

-Hızlı Okuma Teknikleri,
-Robotik Kodlama

27
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birbirinden
dijital

kaliteli
platformu

öğrenci, öğretmen ve velilerimizin erişimine sunduk.
7 de 7

Masal Saati Uygulamasıyla haftanın her

günü Youtube kanalımız aracılığıyla her akşam
19.00 da Masal Saati olarak belirleyip o saate Masal
paylaşımları yapıldı.
Rehber öğretmenlerimiz tarafından hem öğrencilere
hem velilere yönelik mevcut süreç, sınav kaygısı
iletişim vb. birçok konuda bilgilendirme videoları
hazırlandı.
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DİJİTAL ÇAĞDA TÜRKÇE-DİKSİYON
TRT spikeri Emre Şimşek tarafından özellikle
teknolojiyle iç içe olan gençlerimizin unutulmaya yüz
tutan dilimizin gerçek kimliğini tekrar ortaya çıkarmak
adına yapılan video çalışmalarıdır.

Temel amaç;

Türkçenin doğru kullanımının sağlanması ve doğru
bilinen yanlışlarının düzeltilmesi olmuştur. On tane
video çekiminin gerçekleştiği videolarda öğrencilere
dilimizin kimliğimiz olduğu vurgusu yapılmıştır.
BİLİMSEL DENEYLER
Çiğli

Bilsem

Fen

Bilgisi

öğretmeni

H.Namdar

Gürsönmez tarafından öğrencilerimize evde basit
malzemelerle
çekilmiştir.

yapabilecekleri

Videolarda

deneyler

öğretmenimiz

videolara
tarafından

müfredata uygun konu başlıkları belirlenerek bunlara
uygun

deneyler

seçilmiş

ve

öğretmenimizin

atölyesinde çekimleri gerçekleşmiştir.

EĞLENCELİ MATEMATİK
Çiğli

Bilsem

öğretmenlerinden

Emre

Bayrak

tarafından matematiği daha eğlenceli hale getirmek
üzere beş video çekilmiştir. Videolarda öğretmenimiz
ilgi çekici matematik konularını görsellerle anlatmış
ve bunlarla ilgili sorular ve çözümlemelerini de
yayınlamıştır.
HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

Buradaki video çalışmalarımız Türkçe Öğretmenimiz
Hakan Çildan tarafından gerçekleştirilmiştir. Uzaktan
eğitim

mantığıyla

hazırlanan

videolarımızda

öğretmenlerimizin hızlı okuma teknikleri hakkında
bilgi

edinmesi

amaçlanmıştır.

Videolarda

hızlı

okumanın ne olduğu, nasıl uygulanacağı örneklerle
verilmiştir,

alıştırmalarla

Öğretmenlerimizin

da

evlerinde

desteklenmiştir.
uygulama

yapabilecekleri yararlı dört videodan oluşmaktadır.
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen genel amaçlar çerçevesinde, Zekâ oyunları dersinde öğrencilerin
zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı
ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesi, zekâ oyunları kapsamında bireysel, takım
halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum
geliştirmesi amaçlanmaktadır.
Zekâ oyunları öğ-rencilerin problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesini, farklı
bakış açıları oluşturabilmelerini, problemle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmelerini, bir konuya ve

çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmelerini, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini
geliştirmelerini sağlayacaktır. Öğrenciler zekâ oyunlarıyla bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında kendi
yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanıyacak, geliştirecek ve özgüvenlerini artıracaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaşanan pandemi sürecinde
öğrencilerimizin uzaktan eğitimlerine destek olmak amacıyla youtube kanalımız üzerinden Öğretmen
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı Zeka Oyunları Eğitimi Çalışma Kitabını temel
alarak farklı kategorilerdeki oyunların kurallarını anlatan videolar oluşturduk. Akıl ve Zeka Oyunlarına yönelik
videolar ile öğretmen ve öğrencilerimizin pandemi sürecinde zihinsel faaliyetlerini artırmanın yanısıra kaliteli
vakit geçirmeleri hedeflenmiştir.
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ANADOLUNU’NUN KÖKLERİ HAYAT BULUYOR PROJESİ
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünü
yaptığı “Anadolu’nun Kökleri Hayat Buluyor” projesi masal,
hikaye, efsane, destanlar gibi sözlü geleneklerimizi dinleme,
yorumlama,

yazma

eğitimi

ve

uygulamaları

ile

öğrencilerimize öğretmek ve onların da kendi masallarını ve
hikayelerini

yazmalarını,

anlatmalarını,

resmetmelerini

sağlamak için oluşturularak Kasım ayında uygulamaya

konulmuştur.

Proje,

2023

Eğitim

Vizyonu

Belgesinin

eylemlerinden biri olan çocukta farkındalık oluşturma,
yaşadığı çevreyi ve kültürel değerlerini tanımasını sağlama
amacını taşımaktadır. “Anadolu’nun Kökleri Hayat Buluyor”
projesi, öğrencilerin masalları ve diğer anlatıları tarihi mekanlar, doğal ortamlar ve müzelerde öğrenir, anlatır
ve yazarken aynı zamanda kültürünü tanıması, milli, manevi değerlerine sahip çıkması amacını taşımaktadır.
Bu proje. çocuğun sadece okulda değil aynı zamanda çevresinde bulunan doğal ortam, müze ve tarihi
mekanlarda öğrenim görmesini, aktif bir uygulayıcı ve üretici olmasını sağlamaktadır. Öğrenci bu ortamlarda
hayallerini çeşitli şekillerde ifade ederken çevresini gözlemekte, tanımakta, farkındalığı artmakta ve
yeteneklerini keşfetmektedir.
Bu proje kapsamında gönüllü öğretmenlerimiz bir
ay süren masal anlatıcılığı, yaratıcı drama, orff,
yaratıcı yazma, origamili masallar, müzede, tarihi
mekanlarda ve doğada anlatıcılık eğitimleri almıştır.
Eğitim alan öğretmenlerimiz her hafta birer saatini
ayırarak

okullarında

uygulamalar

yaparak

ve

çevrelerindeki okul dışı öğrenme ortamlarını da
kullanarak

geleneksel

anlatıcılığın

yayılımını

sağlamışlardır. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle
öğrencilerimiz

uzaktan

eğitime

tabi

tutulmuş

dolayısıyla proje ile ilgili uygulamalara da online
ortamda devam edilmesine karar verilmiştir. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü youtube kanalında ve twitter
sayfasında proje etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimizin, eğitim sürecine geleneksel anlatılarımızla
katkıda bulunmak, aileleriyle yapacakları masal anlatımı etkinlikleri aracılığıyla aile içi iletişimi güçlendirmek ve
bu süreçte kültürel değerlerimizi anlatılar yoluyla öğrenmelerini sağlamak için öğretmen, öğrenci ve veli işbirliği
ile masal ve efsane anlatımları gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler, öğretmenleri ve aile bireyleri ile Anadolu
masallarını, efsaneleri ve kendi yazdıkları masalları anlatırken kendi çizdikleri resimlerle de çektikleri videoları
süslemişlerdir.
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SİROMA
Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) ortaklığında Avrupa
Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 4. Bileşeni IPA 4 kapsamında “ Roman Vatandaşlarımızın
Yoğun Olarak yaşadığı Bölgelerdeki Dezavantajlı Bireylerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi
Operasyonu” projesinin tamamlanmasının ardından proje kapsamındaki okullarda etkinlikler
yürütülmeye devam etmektedir.

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.
Pandemi sürecinde öğretmenlerimiz ziyaretlerini çevrimiçi olarak gerçekleştirmişlerdir.
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ÖGRENCİ ARGE

İl Milli Eğtim Müdürlüğü olarak en önemli görev ve sorumluluklarımızdan biri olan
“öğrencilerin okul dışı etkinlik ve öğrenmelerine ilişkin çalışmalar yapmak ve yaptırmak”
temelinde amacımız; medeniyetin temel unsurları olan bilim, kültür, eğitim, spor, sanat ve
insanlığın faydasını esas alan benzeri alanlara yönelik özgün yetenek ve yaratıcı
çalışmalarıyla

fark

yaratan

öğrencileri

bir

araya

getirerek

21.Yüzyıl

öğrenci

becerileri ,düşünme ve öğrenme stilleri ile yenilikçi ürünler ortaya koyabilen, toplumsal
sorumluluk bilinciyle evrensel değerler ışığında geleceğe yön vermek ve değer katmak için
var gücü ile çalışan bireyler olarak yetiştirilmelerine katkı sağlamaktır. Bu amaç
doğrultusunda İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Ar-Ge Projemizi hayata geçirdik.
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AB PROJELERİ ÇALIŞMALARI
ERASMUS + KA 120 AKREDİTASYON BAŞVURULARI
Erasmus+ Akreditasyonu, kurum ve kuruluşlara
Erasmus+ Programı kapsamındaki hedeflerini ve
hareketliliklerini daha uzun vadede planlama ve
gerçekleştirme imkanı tanır. Erasmus Akreditasyonu
ile özellikle daha önce programa katılmış ve bu

deneyimlerini arttırmak isteyen kurum/kuruluşlara
farklı faaliyetleri bir arada ve daha uzun dönemde
uygulamaları

için

fırsat

sunulur.

Erasmus

Akreditasyonunun genel hedefi; Avrupa öğretim ve öğrenim boyutunun güçlendirilmesi
amacıyla içerme, çeşitlilik, hoşgörü ve demokratik katılım değerlerinin teşvik edilmesi ile
Avrupa mirası ve çeşitlilikteki zenginlik hakkında bilgi edinmek ve Avrupa genelinde
profesyonel ağların geliştirilmesini desteklemektir.

Bu kapsamda İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 29 Ekim 2020 son başvurulu teklif
çağrısı için farklı konsorsiyumlar oluşturarak Okul Eğitimi ,Yetişkin Eğitimi ve Mesleki
Eğitim alanlarında 3 akreditasyon başvurusu yapmıştır.

2020 YILI İÇİN "DİJİTALLEŞME" VE "YARATICILIK" KONULARINDA YENİ KA2
TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURUSU
Avrupa Komisyonu, "Dijitalleşme" ve "Yaratıcılık" konularında 2020 yılı için Yeni KA2
Teklif Çağrısı yayınladı. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu tarafından mevcut KA2 bütçesine
ilaveten ek kaynak tahsis edilmiştir.
2020 yılında istisnai olarak aşağıdaki alanlarda başvuru alınmıştır ;
1) Dijital Eğitime Hazırlık için Ortaklıklar (Okul eğitimi, Mesleki eğitim ve Yükseköğretim)
(KA 226 )
2) Yaratıcılık için Ortaklıklar (Gençlik, Okul eğitimi, Yetişkin eğitimi) (KA 227 )
Son başvuru tarihi 29 Ekim 2020 olan ve Covid19 salgınıyla ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar

üzerine açılan bu ek teklif çağrısı kapsamında
tarafından 2 farklı proje başvurusu yapılmıştır.
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ERASMUS+ PROGRAMI ANA EYLEM 1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ 2020
YILI PROJE BAŞVURULARI SONUÇLARINA


İlimizden 34 Kurumumuzun Projesi onaylanmış ve toplam 1.145.452 Avro hibe alınmıştır .

ERASMUS+ PROGRAMI ANA EYLEM 2 OKUL DEĞİŞİM ORTAKLIKLARI 2020 YILI
BAŞVURU SONUCUNA GÖRE ;


İlimizden 64 Kurumumuzun Projesi onaylanmış ve toplam 1.768.227 Avro hibe alınmıştır .

Ayrıca ERASMUS+ PROGRAMI KA 201 OKUL EĞİTİMİ PROGRAMI BAŞVURU
SONUCUNA GÖRE ;


İlimizden 2 Kurumumuzun Projesi onaylanmış ve toplam 349.341 Avro hibe alınmıştır .



2020 sonuçlarına onaylanan 100 Proje için toplam hibe 3.263.020 Avro olup İlimiz diğer
yıllarda olduğu gibi bu yıl da AB Projelerinde ülkemizin en başarılı illerinden biridir.

ERASMUS GÜNLERİ 2020 ETKİNLİKLERİ

Erasmus+ Programı'nın tanınırlığını ve bu programa yönelik projelerin görünürlüğünü artırmak,
potansiyel yararlanıcıları Erasmus+'tan yararlanmaya teşvik etmek amacıyla 2018 yılından bu yana
ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı içerisinde Erasmus Günleri (#ERASMUSDAYS) etkinlikleri
düzenlenmekte; ülkemiz ile birlikte tüm Avrupa'da
çeşitli görünürlük, yaygınlaştırma ve
bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.2019 yılında Ülkemiz 523 etkinlikle en çok katılım
sağlayan ikinci ülke oldu.
Erasmus Günlerinin bu yıl 15-16-17 Ekim 2020 tarihlerinde tüm Avrupa'da yararlanıcı kurumların
gerçekleştirdiği etkinliklerle kutlanmıştır. Bu kapsamda ilçelerimizde farklı etkinlikler yapılmıştır.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bu tarihlerde Erasmus+ İyi Örnekler Sanal Sergi etkinliğini
gerçekleştirerek aktif bir katılım sağlamıştır.
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İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Eurodesk Türkiye Temas Noktaları, TC. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, AB
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından, gençlere ve
gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş
kuruluşlardır.

2010 yılından itibaren resmi Eurodesk Temas Noktası olan Müdürlüğümüz, Ulusal Ajans
tarafından organize edilmiş olan 16 - 19 Kasım 2020, Çorum'da gerçekleştirilen ''BİLGİ
İLETİŞİM TEKNOLOJİ ARAÇLARI EĞİTİMİ OTURUM İÇERİKLERİ'' konulu tematik eğitime ve
08 - 11 Aralık 202 tarihinde,Ankara'da gerçekleştirilen "Eurodesk Değerlendirme Toplantısı”
na aktif katılım sağlamıştır.
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İzmir Valiliği ve İzmir İl Milli
Eğitim

Müdürlüğü

Noktaları

Temas

olarak

ortaklaşa

organize ettiğimiz

''Time to

Move'' kapsamında iki etkinlik
organize edilmiştir.15 Ekim 2020
tarihinde,

lise ve üniversite

öğrencilerine yönelik Erasmus+
Gençlik projeleri ve Gençler için
Avrupa Fırsatları

bilgilendirme

semineri

yapılmıştır.

Zoom

platformu

üzerinden

online

olarak

düzenlenen

çevrimiçi

etkinliğe AGÜ Öğretim Görevlisi/Avrupa Komisyonu Eğitmeni Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç
konuk olmuştur. Potansiyel Erasmus Katılımcısı gençlerimize

değerli bilgiler vermiştir.

Etkinliğimize 64 kişi katılmıştır.
16 Ekim 2020 tarihinde ise, çoğunluğu
lise/üniversite

öğrencileri,

gençlik

çalışanları ve yurtdışı akademik eğitim
planlayanlara yönelik , Jean Monnet
Bursu

&

Erasmus

Entrepreneurs

for

Young

konulu

Zoom

platformu üzerinden online olarak
düzenlediğimiz çevrimiçi etkinliğe 40
kişi katılmıştır. Etkinliğimizde, Jean
Monnet Bursu & Erasmus for Young
Entrepreneurs Programı yararlanıcıları
bizzat kendi tecrübelerini aktararak
deneyim

paylaşımı

yapmışlardır.

Ayrıca AB Başkanlığı Jean Monnet Bursu Uzmanı Deniz Arıcan konu ile ilgili soruları
yanıtlamıştır.
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İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ek olarak, Müdürlüğümüz
Eurodesk Temas Noktası olarak, gençler için Avrupa Fırsatları konusunda yüz yüze ofis
bilgilendirmeleri ve online bilgilendirme seminerleri süreklilik arz etmektedir.
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eTwinning - Avrupa'daki okullar için çalışan bir çevrim içi topluluktur.
Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması,

önemi

vurgulanmakta,

insan

hakları,

öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojileri

sürdürülebilirlik, çevre, medya okuryazarlığı,

yeterliliklerinin ve yabancı dil becerilerinin

tarih ve kültür konularında okullarımızın

artırılması

projeler ve etkinlikler yapmalarına destek

Faaliyeti

amacıyla

yürütülen

Türkiye'de

Yenilik

eTwinning
ve

Eğitim

Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ulusal Destek
Servisi

(UDS)

eTwinning

tarafından

yürütülmektedir.

kapsamında

gerçekleştirilen

projeler, ulusal çapta Ulusal Kalite Etiketi,
Avrupa çapında ise Avrupa Kalite Etiketi ile
ödüllendirilmektedir.

bir çevrim içi topluluktur. eTwinning, işbirlikçi
okul

idaresi,

öğrenciler

ve

öğretmenlerin aktif katılımını teşvik eder.
Genişleyen okul ağıyla, eTwinning daha büyük
adım atarak, okullar, ebeveynler ve yerel
topluluklar

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak
öğrencilerimizi bilgi, kültür, dil ve dijital
becerileri en üst düzeyde olacak şekilde
donanımlı birer birey olarak yetiştirmeye
gayret ediyoruz. Bu tür etkinlikler ve projelerle

öğrencilerimizi daha iyi yerlere getireceğimize

eTwinning Avrupa'daki okullar için çalışan
etkinliklerle

verilmektedir.

arasında

etmektedir.

Konuyla

okullarımız

ile

da

diyalogu

teşvik

proje

yapan

ilgili

demokratik

farkındalık

çalışmaları yapılarak, demokratik katılımın

olan inancımız tamdır.
Bu bağlamda yapılan çalışmalar sayesinde
Müdürlüğümüze bağlı okullarımızın "Avrupa
Kalite Etiketi Levhası", ve "Ulusal Kalite Etiketi
Levhası" alma oranları her yıl katlanarak
artmaktadır. Öğretmenlerimiz gerçekleştirmiş
oldukları eTwinning projeleri ile toplam 622
“Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Sertifikası”

almaya hak kazanmıştır.
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İlimizin bu alandaki başarı da her yıl bir kat

English Beyond Ability (EBA) projesiyle Eba

artmaktadır. eTwinning Ulusal-Avrupa Kalite

Kategorisinde "En İyi Proje" ödülü almaya

Etiketi

alan

sonuçlarına

öğretmen

ve

bakıldığında

okul

sayısı

hak kazanan Seferihisar / Muharrem Gülpınar

ilimiz

yine

Ortaokulu öğretmeni Bahriye Kaya, Değişen

Türkiye’nin en başarılı illerden biri olmuştur.
2017

yılında

başlanan

44

ülkede

‘eTwinning

Okulu’

uygulanmaya
uygulaması

kapsamında tüm kriterleri yerine getirip
başvurusu kabul edilen okullara eTwinning
Okulu

ünvanı

verilmektedir.

2019-2020

eğitim-öğretim yılında 34 okulumuz daha

eTwinning Okulu ünvanı ile ödüllendirilmeye
hak kazanmıştır. 2017 yılından bu yana
ilimizde 65 okulumuz ‘eTwinning Okulu’
ünvanı

almaya

hak

kazanarak

Türkiye

genelinde bu alanda da büyük bir başarı
sergilenmiştir.
Özel ödül alan öğretmenlere belge...
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi,
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İklim, Değişen Dünya (Changing Climate,
Changing World) projesiyle İklim Değişikliği
kategorisinde "En İyi Proje" ödülü almaya hak
kazanan Aliağa Anaokulu öğretmeni Hayriye
Doğan, eTwinStory projesiyle 7-11 Yaş
Kategorisinde "En İyi Proje" ödülü almaya
hak

kazanan

Ödemiş-Bademli

Şükrü

Saraçoğlu İlkokulu Gülden Balkan, Değişen
İklim, Değişen Dünya (Changing Climate,
Changing World) projesiyle İklim Değişikliği
kategorisinde "En İyi Proje" ödülü alan
Menderes-Alpaslan

İlkokulu

öğretmeni

Zeynep Bulat ve 7-11 Yaş Kategorisinde ''En
İyi Proje'' Ödülü almaya hak kazanan Ödemiş
Zafer İlkokulu öğretmeni Sevgi Kavakçı'yı
makamında kabul ederek ödüllerini verdi.
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Yenilik

ve

Eğitim

Teknolojileri

gerçekleştirilen projeler, ulusal çapta Ulusal

Genel Müdürlüğü Ulusal Destek Servisi (UDS)

Kalite Etiketi, Avrupa çapında ise Avrupa Kalite

tarafından

Etiketi ile ödüllendirilmektedir.

yürütülmekte

çalışmalarında

olan

İzmir'den

eTwining
ödül

alan

Avrupa'nın En Büyük Okul Ağı Olan

öğretmenlere başarı belgelerini veren İl Milli

eTwinning Ulusal ve Avrupa Kalite Ödülleri

Eğitim Müdürü Yahşi; " İzmir İl Milli Eğitim

Sahiplerine Ulaştı. İzmir İl Milli Eğitim

Müdürlüğü olarak öğrencilerimizi bilgi, kültür,

Müdürü Dr. Ömer Yahşi konuyla ilgili duygu

dil ve dijital becerileri en üst düzeyde olacak

ve düşüncelerini belirterek, "Çocuklarımızı

şekilde

olarak

akademik anlamda ileriye taşımak ve çok

yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu tür etkinlikler

yönlü gelişimlerini sağlamak amacıyla gece

donanımlı

birer

birey

ve hazırlanan projelerle öğrencilerimizi daha iyi
yerlere getireceğimize olan inancımız tamdır.

gündüz çalışıyoruz. Biz, akademik olarak
sadece İzmir'de ya da Türkiye'de değil,
dünyada yarışıyoruz. Eğitimin her daim

kurulması,

yenilendiği, her gün yeni buluşların olduğu,

öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojileri

teknolojinin hızla geliştiği bir dünyada,

Avrupa'da

okul

ortaklıklarının

yeterliliklerinin ve yabancı dil becerilerinin
artırılması

amacıyla

eTwinning

faaliyetleri

yürütülen

bizim yabancı dil öğrenimi ve teknoloji
kullanımı

ile

ilgili

problemi

kesinlikle

çözmemiz gerekiyor.

kapsamında
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Öğretmenlerimiz gerçekleştirmiş oldukları
eTwinning projeleri ile toplam 622 "Ulusal ve
Avrupa Kalite Etiketi Sertifikası" almaya hak
kazanmıştır. İlimizin bu alandaki başarı da her
yıl bir kat artmaktadır. eTwinning UlusalAvrupa Kalite Etiketi alan öğretmen ve okul
sayısı sonuçlarına bakıldığında ilimiz yine
Türkiye'nin en başarılı illerden biri olmuştur.

Yahşi, "Bizler İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
olarak öğrencilerimizi her anlamda donanımlı
birer

birey

olarak

yetiştirmeye

gayret

ediyoruz. Bizim çocuklarımızın kumaşı, bilgisi,
görgüsü ve kültürü üst düzeyde. Gençlerimiz,
dünyadaki

pek

çok

akranından

daha

yetenekli ve daha bilgili. Bu tür etkinlikler ve
projelerle evlatlarımızı daha iyi yerlere
getireceğimize olan inancım tamdır." diyerek

emeği geçen tüm öğretmenlere, eğitim
2009 yılında ülkemizin de dâhil olduğu bu
platformda, proje sayımız her geçen yıl
artıyor.

eTwinning

etti.

bilişim

eTwinning çalışmalarına 2 bin 541 okul ve 10

teknolojileri ve yabancı dil temelli projeler

bin 623 öğretmenin kayıtlı olduğunu belirten

olduğu için bu projeleri çok önemsiyoruz.

Yahşi;

Bakanlığımızda da bildiğiniz gibi bu projeler,

yapıldığını

Yenilik

Genel

çalışmaları ile 235 Avrupa Kalite Etiketi, 387

kurulmuş Ulusal

Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazandığını

Destek Servisi tarafından yürütülüyor. Bütün

söyledi. Çalışmaya katılan öğretmenlerden

bağlantılar ağ üzerinden kurulduğu için ve

150 öğretmenin Avrupa Kalite Etiketi, 226

iletişim

tüm

öğretmenin ise Ulusal Kalite Etiketi aldığı

okullarımız eTwinning projesi yaparsa bu iki

belirtilirken Ulusal Proje Sayısının 253,

sorunu da kökten çözmüş olacağız." diyerek

Avrupa Proje Sayısının ise 155 ayrıca 5

gelecekte

öğretmenin de özel ödül almaya hak

ve

Eğitim

projeleri,

yöneticilerine ve tüm öğrencilere teşekkür

Teknolojileri

Müdürlüğü bünyesinde

dili

İngilizce

söz

çocuklarımızın

sahibi
yabancı

olduğu

için

olabilmek
dil

ve

için

teknoloji

kullanımı konusunda üst seviyede yeterliliğe
sahip olması gerektiğinin altını çizdi.
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6 bin 148 proje çalışmasının
ve

öğretmenlerin

kazandığını ifade etti.

yaptıkları
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İZMİR FAALİYETİ 2020 YILI İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ

KAYITLI OKUL SAYISI

KAYITLI ÖĞRETMEN SAYISI

PROJE SAYISI

2.393

9.459

5.406

1. Bahriye KAYA
Seferihisar / Muharrem Gülpınar Ortaokulu
English Beyond Ability (EBA) projesiyle EBA Kategorisinde "En İyi Proje" ödülü
2. Hayriye DOĞAN
Aliağa Anaokulu
Değişen İklim, Değişen Dünya (Changing Climate, Changing World) projesiyle İklim Değişikliği
kategorisinde "En İyi Proje" ödülü
3. Gülden BALKAN
Ödemiş-Bademli Şükrü Saraçoğlu İlkokulu
eTwinStory projesiyle 7-11 Yaş Kategorisinde "En İyi Proje" ödülü
4. Zeynep BULAT
Menderes-Alpaslan İlkokulu
Değişen İklim, Değişen Dünya (Changing Climate, Changing World) projesiyle İklim Değişikliği
kategorisinde "En İyi Proje" ödülü
5. Sevgi KAVAKÇI
Ödemiş Zafer İlkokulu
7-11 Yaş Kategorisinde ''En İyi Proje'' Ödülü
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