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Müdürümüz Diyor ki!

Eğitim, toplumların gelişiminde ve ilerlemesinde büyük önem arz eden, daima yenilik ve çalışmayla
beslenen en etkili güçtür. Eğitim faaliyetlerinden sürdürülebilir sonuçlar elde etmek de öğretmen ve öğrencilerin
aktif bir şekilde yer aldığı üretim süreçlerine bağlıdır. Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak bu doğrultuda
yürüttüğümüz çalışmalar; öğretmen ve öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini merkeze alan bütünsel ve
sistematik bir yaklaşımın ürünüdür.
Ar-Ge birimimizin çalışmalarını yürüttüğü “Gaziantep Eğitim Akademisi” kapsamında düzenlenen
etkinliklerimiz, pandemi sürecinin başlamasıyla eğitimlerini çevrim içi ortama da aktarmış; uzaktan eğitim ve
teknolojinin avantajlarını devreye sokma gayesini taşımıştır. Erasmus+, TÜBİTAK 4004-4006-4007 projeleri,
Stem ve Kodlama Eğitimi gibi birçok projeyle öğretmen ve öğrencilerimizin yeni beceriler kazanması, kişisel
gelişimlerine katkı sağlaması, bilimsel ve teknik gelişmeleri yakından takip edebilmeleri hedeflenmiştir. Bununla
birlikte öğrencilerin sportif faaliyetler ve kültürel etkinliklerle iç içe; girişimci, dayanışma ruhu içinde ve zengin
hayal gücüne sahip bireyler olarak yetişmesi önemle üzerinde durduğumuz konular arasındadır.
Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda, Müdürlüğümüz
bünyesinde yürütülen tüm çalışmalar; değişim ve dönüşüm ekseninde donatılarak çağın gereksinimine uygun,
beceri temelli ve milli değerlerin içselleştirildiği bir reform sürecine girmiştir. Müfredat, öğrenme ortamı ve eğitim
materyallerinin güncellenmesi temelinde başarıda devamlılığın sağlanması için adımlar atılmaktadır.
Birçok alanda olduğu gibi eğitimde de öncü bir rol üstlenen Gaziantep, duyarlı eğitim paydaşlarının
çalışmalarıyla sürekli kendini yenileyen, en üst düzeyde uyumun ve hassasiyetin sergilendiği güçlü bir ekip
ruhunun merkezi haline gelmiştir. Yürütülen bütün çalışmaların daha önemli başarılara atılacak imzanın teminatı
olduğuna inanıyor, ilimizin kat ettiği bu büyük ilerlemede emeği geçen bütün eğitim neferlerini, eğitim
gönüllülerini kutluyorum.

Yasin TEPE
İl Millî Eğitim Müdürü
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Kemal ÖZDEMİR
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Şeyma DOĞAN
PEK

Zehra KAYA
PEK

Öğrencilere Tablet Desteği

Covid-19 sürecinde yüz yüze eğitime verilen arayla ortaya çıkan tablet
ihtiyacını gidermek için Gaziantep Valiliği öncülüğünde başlatılan “Askıda
Tablet” kampanyasıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 20.000, Şahinbey
Belediyesi tarafından 20.000, Şehitkamil Belediyesi tarafından 10.000 ve OSB
tarafından 10.000 tablet desteğiyle toplamda 60.000 öğrenciye tablet dağıtımı
gerçekleştirildi.
Bakanımız Sn. Ziya Selçuk, Valimiz
Sn. Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri,
Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Fatma
Şahin, protokol üyeleri ve İl Müdürümüz
Yasin Tepe’nin katılımlarıyla Fuat Şimşek
Ortaokulunda
gerçekleştirildi.
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Tablet

Dağıtım

Töreni

Okulum Temiz Projesi
Millî Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve
Teknoloji

Bakanlığı

ve

TSE’nin

“Eğitim

Kurumlarında

Hijyen

Şartlarının
Enfeksiyonu

Geliştirilmesi
Önleme”

iş

ve
birliği

protokolüne göre okullardaki eğitim
faaliyetlerinin
sürdürülmesi,

güvenle
öğretmen

ve

öğrencilerin sağlıklı bir ortamda
derslerine devam edebilmesi için
Gaziantep’teki tüm okulların hijyen malzemesi ihtiyacı karşılanmıştır.
Gaziantep Valiliği ve Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi tarafından
Gaziantep’teki
hijyen

bütün

paketi

okullara
desteğinde

bulunuldu. Valilik tarafından 657,
Büyükşehir Belediyesi tarafından
500 okula verilen destekle bütün
okullarımız (1157 okul) TSE onaylı
“Okulum Temiz” belgesi almaya
hak kazandı. Bakanımız Sn. Ziya
Selçuk ve Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank’ın video
konferans yöntemiyle katıldığı
tören, Valimiz Sn. Davut Gül,
Gaziantep

Milletvekilleri,

Büyükşehir Belediye Bşk. Sn.
Fatma Şahin ve İl Müdürümüz Yasin Tepe’nin katılımlarıyla gerçekleşti.
“Okulum Temiz” belgesi hazırlık sürecinde, Gaziantep’teki bütün öğretmen,
öğrenci ve velilere pandemiyle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.
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TEKNOFEST 2020 Gaziantep

Havacılık, uzay ve teknoloji alanında yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak ve
geleceğin

yıldızlarını

yetiştirmek

amacıyla,

Türkiye

Teknoloji

Takımı

Vakfı

öncülüğünde, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı paydaşlığı ile millî teknoloji hamlesini
gerçekleştirmesi

ve

teknoloji

üreten

bir

topluma

dönüşmesi

hedefi

ile

düzenlenmektedir.
2020 TeknoFest Havacılık,
Uzay ve Teknoloji Festivali 24 – 27
Eylül tarihleri arasında Gaziantep
Orta

Doğu

düzenlenmiştir.

Fuar

alanında

Bu

bünyesinde

festival
düzenlenen

yarışmalara

ilimiz

katılımların

sağlanması

etkinliklerin,
planlaması

genelinde
için

toplantıların
yapılmıştır.

Başvuru

aşamasında 9 ilçede, görevlendirilen öğretmenlere, festival hakkında bilgilendirme ve
yarışmalara

başvuru

aşamalarının

anlatıldığı

bilgilendirme

seminerleri

düzenlenmiştir. Başvurusunu 15 Mart son başvuru tarihine kadar tamamlayan
bütün takımlara ön değerlendirme aşaması hakkında bilgilendirme sunuları
hazırlanarak takımlara ulaştırılmıştır. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde okullardan 2487 proje başvurusu yapılmıştır. Ön değerlendirme
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başvuruları kabul edilen 483 proje detay raporu aşamasına geçmiştir. Proje detay
raporlarının içeriği ve hazırlanırken dikkat edilecek noktalar için hazırlana sunular
takımların e-mail adreslerine gönderilmiştir. Teknofest bünyesinde bulunan
yarışmalarda yarışacak finalist takımlar 1 Temmuz tarihinden itibaren açıklanmaya
başlanmıştır. Gaziantep genelinde 83 proje final müsabakalarında yarışmaya hak
kazanmıştır. Finalist takımlarımız ile uygun koşullarda toplantılar düzenlenmiştir.
Yapılan

değerlendirmeler

sonucunda 8 takımımız çeşitli

kategorilerde

almışlardır. Ödül alan takımlarımız ve dereceleri aşağıda verilmiştir.
Sıra

Takım Adı

1

Takım Kural

2

Pro-İkili

3

Şehrin
Kahramanları

Okulun Adı
Nuray Tuncay Kara
Bilsem
Bahçeşehir Gaziantep
Koleji Ortaokulu
Akkent Ortaokulu

Şahinbey
4

Bilişim

Ayvaz Burçkan Çpl

Yıldızları
5

6

7

8

7

Mezurobo
Radyasyon
Savar
Team Mss

Kategori

İlkokul-Ortaokul

Birincilik

Akıllı Ulaşım Kategorisi

İlkokul-Ortaokul

İkincilik

Akıllı Ulaşım Kategorisi

İlkokul-Ortaokul

Üçüncülük

Lise

Birincilik

Ortaokul

İkincilik

Ortaokul

2 ‘Ncilik

İnsanlık Yararına Teknoloji –
Afet Yönetimi
İnsanlık Yararına Teknoloji –

Üstünel Ortaokulu

Afet Yönetimi

Nuray Tuncay Kara
Bilsem

Trafikte

Nuray Tuncay Kara

Dikkat Ekibi

Bilsem

Derece

Akıllı Ulaşım Kategorisi

Mehmet Emin Zekiye

Özel Sanko Ortaokulu

Seviye

İnsanlık Yararına Teknoloji –
Sağlık Ve İlk Yardım
Akıllı Ulaşım Kategorisi

Lise

Akıllı Ulaşım Kategorisi

İlkokul-Ortaokul

En İyi Sunum
Ödülü
En İyi Sunum
Ödülü

ödül

Temassız Oyunlar
Projenin amacı yeni normalde salgın sürecinin
çocuklar

üzerindeki

olumsuzluklarını
öğrencilerin

ruhsal

en

maske,

konularını

daha

içselleştirerek

yeni

ve

aza

indirmek,

mesafe,
kolay

bir

normale

fiziksel
temizlik
şekilde

eğlenceli

bir

şekilde uyum sağlamalarını desteklemektir.
Hazırlanan
içerikleriyle

temassız

oyunlar

öğretmenlerimize

ders

video
işleme

sürecinde rehberlik yapmaktır.
Bakanlığımız temassız oyunlar kitap
yazarı Prof.Dr. Tolga Erdoğan katılımlarıyla
12-15 Ekim 2020 tarihleri arasında 557
öğretmenimize
verilmiştir.

Bu

temassız
eğitim

oyunlar

eğitimi

sonunda

eğitime

katılan öğretmenlerimiz ve belirli sayıda
öğrencilerimizle

16

ekim

cuma

günü

temassız oyun şenliği yapılmıştır. 90 civarı
temassız oyun içeriği hazırlanmıştır.
Örnek temassız video çekimleri
yapılmıştır. Temassız oyunlar eğitimine
katılan

557

öğretmenimize

temassız

oyunlar kitabı ve eğitim sonunda sertifika
takdim edilmiştir. Müdürlüğümüz ve Özel
Sanko Okulları işbirliği ile ilimizde görev
yapan

öğretmenlerimize

yüz yüze

ve

online olmak üzere temassız salon, bahçe,
sınıf içi oyunlar eğitimi yürütülmektedir.
Temassız oyun vidolarının çekimleri
devam

etmektedir.

ilimizde

ki

okulları

kapsayan

temassız

oyunlar

şenliği planlanmıştır.
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tüm

KODLANTEP
Öğretmenlerimizin

robotik

kodlama ve 3B yazıcı kullanımı
hakkında

bilgilendirilmesi

amaçlanmıştır.
21.

Yüzyıl

becerilerinin

temelinde; Analitik düşünme,
eleştirel

düşünme,

çözebilme,

tasarım

problem
odaklı

düşünme gibi önemli özellikler
yer almaktadır. Bu becerilerin
geliştirilmesi robotik kodlama
eğitimi

ile

mümkündür.

Çeşitli

platformlarda

uygulanan

robotik

kodlama

eğitimlerinin ve 3B yazıcı kullanımının ilimiz öğretmenlerine ulaştırılması ve
okullarda yapılan çalışmaların planlı olarak yapılması bu projenin temelini
oluşturmaktadır. Her kademede görev yapan öğretmenler bu proje de hedef kitle
olarak belirlenmiştir.
Robotik kodlama ve 3B yazıcı eğitimlerimiz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
işbirliğinde yapılmaktadır. Öğretmen eğitimlerimiz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
GOAP merkezinde düzenlenmektedir. 11 Hafta sürecek eğitimlerde Scratch ile
programlama eğitimi, Arduino ile programlama, LEGO programlama dili ve Tinkercad
ile 3B yazıcı kullanımı eğitimleri planlanmıştır.
Kursların saatleri sabah ve öğlen grupları olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin okul
devrelerine uygun olarak dersleri aksatmayacak şekilde planlama yapılmıştır.
Kursiyer sayıları pandemi kuralları çerçevesinde oluşturulmuştur. İlk etapta 50
öğretmenimiz 26/10/2020 tarihinde eğitimlere başlamıştır.
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TÜBİTAK PROJELERİ
4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları
İl

Milli

Eğitim

Müdürlüğü

olarak

Milli

Teknoloji Hamlesi çerçevesinde belirlediğimiz
Bilim

Şehir

Gaziantep

vizyon

hedefi

doğrultusunda bilimi okullardan başlayarak
toplumda

yaygınlaştırmak

amacı

ile

ülkemizin emin adımlarla ilerlediği bilim ve
teknoloji yolculuğunda geleceğimizin
teminatı gençlerimizin bilimsel proje
hazırlama ve sunma deneyimi elde
ettikleri bilim fuarları projelerinin
Bilimi anlayan ve uygulayan, çağın
teknolojisini
sürdürülebilir

yakalayan

ve

kalkınmanın

ancak

bilim ile sağlanabileceği bilincinde olan
bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktayız.
Bu amaç doğrultusunda ilimizde bulunan
1015 öğretmenimize uzaktan eğitim ile
proje

hazırlama

ve

sunma

eğitimi

verilmiştir.
2204-A Lise ve 2204-B Ortaokul
Öğrencileri Araştırma Projeleri
Yarışması
2204 Araştırma projeleri ile genç beyinleri
düşünmeye,
etmeye,

gözlem

merak

yapmaya,

ettiklerini

merak

araştırmaya

teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları
problemlere çözümler üretebilen 21. Yüzyıl
becerilerine sahip bireylerin yetişmesini
sağlamak
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yolunda

emin

adımlarla

ilerliyoruz. Bu bağlamda ilimizde ortaokul kademesinde yıl içerisinde
yarışamaya 172 başvurumuz olup 29 projemiz bölge sergisi finaline davet
edilmiştir. Lise kademesinde ise 291 başvuru yapılmış olup bölge sergisine 26
projemiz davet edilmiştir. 2021 yılında düzenlenecek yarışama için de 1200
öğretmenimize gruplar halinde uzaktan eğitim yoluyla proje hazırlama ve
sunma eğitimi verilmiştir. Son olarak şu an proje hazırlığında olan
öğretmenlerimize Adana Bölge Koordinatörü Prof.Dr.Fatih Yahya AYAZ ve
Prof. Dr. Hüseyin AKILLI tarafından süreç hakkında bilgilendirme toplantısı
yapılmıştır..

Son

başvuru

tarihine

kadar

öğretmenlerimize

bilgilendirmelerimiz devam edecektir.
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri
(4004-4005-4007 Projeleri )
TÜBİTAK bilim ve toplum projelerinde,
bilimin anlaşılır bir dille anlatılması,
yalnızca

karmaşık

denklemlerden

oluşmadığının, çevremizde geçen her
olayın

bilimsel

olduğunun

bir

açıklamasının

vurgulanması

toplumumuzun

genel

bilim

ve
okur-

yazarlığı seviyesini artırabilmek için çok sayıda insanımızın proje çıktılarından
faydalanmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 7’den 70 ‘e her kesime hitap
eden bilim ve toplum projelerine bu dönem 580 öğretmenimize uzaktan eğitim
yoluyla proje hazırlama ve sunma eğitimi verilmiştir.
TÜBİTAK’ın Bilim ve Toplum Ulusal Destek Programları arasında yer alan;
•

4004- Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları,

•

4005- Yenilikçi Eğitim Uygulamaları,

•

4007- Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Gaziantep İl
Milli

Eğitim

Müdürlüğüne

bağlı

kurumlar

tamamlanmıştır.
•

*2019 yılı için toplam başvuru sayısı 7

•

*2020 yılı için toplam başvuru sayısı 21

•

**2021 yılı için toplam başvuru sayısı
28'dir*
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adına

başvurular

Gaziantep Erasmus Günleri
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

(#ERASMUSDAYS)

Günleri

etkinlikleri

düzenlenmekte; ülkemiz ile birlikte
tüm Avrupa'da çeşitli görünürlük,
yaygınlaştırma

ve

bilgilendirme

faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Gaziantep
Yılında

ilinde

2019

ErasmusPlus

Hibesi

almaya hak kazanan okullar ile
Erasmus Günleri bu yıl 15-1617 Ekim 2020 tarihlerinde tüm
Avrupa'da
kurumların

yararlanıcı
gerçekleştireceği

etkinliklerle kutlandı.

Erasmus Günleri etkinlikleri ile Erasmus+ Programının, ilimizdeki
Erasmus+ projelerinin ve yararlanıcı hikayelerinin daha görünür hale gelmesi,
her kesimden Erasmus+ yararlanıcısının projelerinin sonuçları ve hikayeleri
paylaşılmak

hedefiyle

etkinlik

gerçekleştirilmiştir.

Bu

doğrultuda,

ErasmusDays etkinlikleri ile müdürlüğümüze bağlı kurumlarda bulunan tüm

12

hedef

gruplarla

birlikte

deneyim

paylaşımının

yapıldığı

faaliyetlerin

planlanması hedefleniyor.

•

Sosyal

medya

ve

web

sitesi

paylaşım

ve

yaygınlaştırma

için

afiş,broşür,poster görselleri hazırlandı.
•

Okullar ile irtibata geçilerek proje koordinatörleri ile iletişime geçildi.

•

Şablon hazırlanarak ve okullardan fotoğraf ve proje hakkında kısa bilgi
alındı.Uzaktan yapılacak olan etkinlik için sunum hazırlandı.

•

İlimiz farklı ilçelerden 10 okuldan koordinatör ve öğrenci katılımı ayrıca
450 öğretmenin katılımı ile Erasmus+ deneyim paylaşımı yapıldı.

•

Ulusal ajans tarafından düzenlenen Müzik etkinliğine katılarak il
müdürlüğümüz adına müzik öğretmenlerimiz türkü söyledi.

•

Katılımcılara Katılım Belgesi verilerek,etkinliğimiz herkese ilham olacak
şekilde tecrübe paylaşımları ile son buldu.
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eTwinning ve Erasmus Bilgilendirme Toplantıları
2009 yılından itibaren Yenilik ve
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
bünyesinde

kurulmuş

olan

Ulusal

Destek Servisi tarafından yürütülmekte
olan eTwinning Faaliyeti ile
okulların

internet

Avrupa’dan

ortamında

proje

ortaklıkları kurması, öğretmen eğitiminin
yaygınlaştırılması,

öğretmenler

arası

yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerinin
paylaşılması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojileri ve yabancı dili kullanma
becerilerinin arttırılması amaçlanmaktadır.
eTwinning

Projelerinin

hedef

kitlesi öğretmenler ve öğrencilerdir.
Okullar

tarafından

desteklenen

eTwinning

iletişim

kurmak,

projeler

geliştirmek

ülkelerindeki
katılarak

yürütülmesi

işbirliği

yapmak,

,Avrupa

öğrenme

okulların

projeleri
Birliği

topluluğuna

tanınırlığını

ve

görünürlüğünü sağlamak gibi amaçlar
sunmaktır.Bu topluluğun önemli unsurlarından biri olan öğretmenlere becerilerini,
yetkinliklerini ve pedagojik yaklaşımlarını geliştirmeleri için fırsatlar sunuyor
olmasıdır.İlimizde

eTwinning

Projeleri

kapsamında

sergiler,seminerler

ve

bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.Fakat 2020 Mart ayından beri süregelen
pandemi nedeniyle toplantılar çevrimiçi ortamda webinar şeklinde düzenlenmekte
olup Haziran-Aralık 2020 tarihleri arasında toplam 1305 öğretmen katılımı ile
bilgilendirme

toplantıları

gerçekleştirilmiştir.

Proje

yapmaya

istekli

öğretmenlerimizle proje yazma atölye çalışmaları geçekleştirildi. İlçelerde her okuldan
farklı branş öğretmenlerin katılımıyla webinarlar düzenlendi.
Okul

Yöneticilerine

eTwinning

Okul

bilgilendirme

Toplantısı

Label

Bilgilendirme

Öğretmenlerin

Etiketi

idareciler

yapıldı.

Toplantısı

katılımıyla

AB

Yazma Toplantısı gerçekleştirildi.
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yönelik
eSafety
yapıldı.
Projeleri

eTwinning Gaziantep Proje Şenliği
2009 yılından itibaren Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde
kurulmuş olan Ulusal Destek Servisi tarafından yürütülmekte olan eTwinning
Faaliyeti ile

Avrupa’dan okulların internet ortamında proje ortaklıkları kurması,

öğretmen eğitiminin yaygınlaştırılması, öğretmenler arası yenilikçi öğretim yöntem ve
tekniklerinin paylaşılması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojileri ve yabancı
dili kullanma becerilerinin arttırılması amaçlanmaktadır.
4-5-6 Kasım 2020 tarihlerinde ilimizde
eTwinning

projeleri

örnekleri;

öğretmenleri teşvik etmek,ilham vermek
ve

projelerin

nasıl

yürütüleceği

konusunda bilgilendirmek amacıyla daha
önceden projeleri ile ödül almış deneyimli
ve başarılı öğretmenlerin anlatımları ile
proje şenliği gerçekleştirildi.

eTwinning

Gaziantep

Proje

Şenliği

kapsamında EBA-FATİH Entegrasyonu
Kategorisi Türkiye 1.si öğretmenimiz Nida
Demir ‘’Better Together’’ ve ‘’ Be a Breath’’
isimli projeleri ile deneyimlerini paylaştı.
eTwinning

Gaziantep

Proje

Şenliği

kapsamında 0-6 yaş kategorisi Türkiye
1.si

Ülkü

Challenge’’

Kale
Projesi

Karaaslan
ile

‘’STEM

deneyimlerini

öğretmenlerimizle paylaştı.
eTwinning

Gaziantep

Proje

Şenliği

kapsamında 16-19 Yaş kategorisi Avrupa
1.si Ünsal Saper ödüllü 2 proje sunumu
ile

bilgi

ve

deneyimlerini

öğretmenlerimizle paylaştı.
eTwinning

Gaziantep

Proje

Şenliği

etkinliklerine 3 gün boyunca toplam 248
öğretmen katılımda bulunmuştur.
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Öğretmen Akademisi Vakfı Eğitimleri
Bu proje kapsamında Öğretmen Akademisi Vakfı ile iş birliği yapılarak
öğretmenlerin

kişisel

ve

meslekî

gelişimini

destekleyecek

eğitimleri

Gaziantep’te yaygınlaştırmak amaçlanmaktadır.
Pandemi döneminden önce Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından
öğretmenlerimize çeşitli eğitim programları yüz yüze eğitim şeklinde
uygulanmaktaydı. Pandemi sürecinde de öğretmenlerimize uzaktan eğitimler
verilmiş ve projeler sürdürülmüştür.
Öğretmen Akademisi Vakfı eğitimcisi Baysan Banu UZUN tarafından 8
Ekim 2020 tarihinde verilen “Uzaktan Eğitimde Sınıf Yönetimi ve Motivasyon”
eğitimi 132 öğretmenimizin aktif katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitimde
uzaktan eğitim sürecinin nasıl daha etkili hâle getirilebileceği konusunda
paylaşımlarda bulunulmuştur.
Okul Gelişim Programı
Program kapsamında Gaziantep ili Şahinbey ve Şehitkamil Empati
ilkokullarında olumlu bir öğrenme kültürü oluşturmaya yönelik okul gelişim
programı uygulanmıştır. İki okulumuzda toplamda 60 öğretmene uygulanan
program 5 hafta sonu toplamda 72 saat sürmüştür. Okul bahçelerinde şenlik
havasında yapılması planlanan kapanış etkinliği pandemi nedeniyle uzaktan
eğitim yoluyla 28.12.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kapanış programında
eğitim süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi
Projenin ilimizde uygulanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
İlimizde Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi ile Vehbi Dinçerler Fen Lisesinde
uygulanacak

olan

projede

öğretmen

seçimi

tamamlanmıştır.

Proje

kapsamında okullarımızdan birer PDR, üçer branş öğretmeni senkron ve
asenkron şekilde uzaktan eğitim alacaktır. Aldıkları bu eğitimin ardından
öğrencilere kariyer rehberliği alanında destek olacaktır. Proje 2021 Şubat ayı
itibariyle başlayacaktır.

16

“Ben Okuyorum, Gaziantep Okuyor” Projesi
Bu

projenin

Gaziantep’te

tüm

amacı

kesimlerde

kitap okuma oranını arttırmak,
her

bireye

kitap

alışkanlığını

okuma

kazandırmaya

çalışmak, 2023 Vizyon Belgesi
hedefleri

kapsamında

öğrencilerimizin
gelişimini

çok

boyutlu

desteklemek

nihayetinde

ve

okullarda

okuma

bir

ekosistemi

oluşturmaktır.
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğretmenler
arasında kitap okuma halkaları oluşturulmakta, öğrencilerin aileleriyle kitap
okumalarını sağlayacak etkinliklere yer verilmekte, kütüphane gezileri
gerçekleştirilmekte, kitap okuma ile ilgili farkındalık etkinlikleri yapılmakta,
okullarda kitap okuma saati uygulaması gerçekleştirilmektedir.
Pandemi nedeniyle okulların kapanması projenin pek çok etkinliğinin
uygulanmasını güçleştirmiştir. Öğrencilerin evde gerçekleştirdikleri okuma
çalışmaları uzaktan eğitim süreci yoluyla takip edilmektedir.

21 Aralık Pazartesi günü
21.00’de
uzun

Haydi

Gaziantep

geceyi

aydınlatalım!”

en

birlikte
sloganıyla

#benokuyorumgaziantepokuyor
etiketi

kullanılarak

öğretmen,

öğrenci ve velilerin de katılımıyla
sosyal

medya

çalışması yapılmıştır.
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farkındalık

Eğitimde Dijital Dönüşüm Eğitmen Eğitimi Projesi
Bu projenin amacı teknolojik anlamda ve uzaktan eğitim konusunda
donanımlı 30 formatör öğretmen yetiştirmek ve bu öğretmenler vasıtasıyla
diğer gönüllü öğretmenlere eğitim vermektir. Böylece öğretmenlerin teknoloji
kullanım becerilerini geliştirmektir.
İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 2019-2020 Teknik Destek
Programı kapsamında desteklenen “Eğitimde Dijital Dönüşüm Eğitmen
Eğitimi Projesi” ile Gaziantep’teki öğretmenlerimizin teknoloji kullanma ve
uzaktan eğitim süreci becerilerin geliştirmek amaçlanmaktadır.

İpekyolu Kalkınma Ajansı ile proje sözleşmesi imzalanmış olup proje
uygulama süreci devam etmektedir. Proje 2021 Mart ayında uygulamaya
konulacaktır. Proje kapsamında 30 öğretmen 36 saatlik eğitim alacaktır.
Eğitim İçeriği:
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•

İçerik Geliştirme Uygulamaları

•

Uzaktan Eğitim Uygulamaları

•

Etkileşimli İçerik ve sınav oluşturma araçları

•

Çevrimiçi Öğretim Tasarımı

•

Web 2.0 araçları

•

İnfografik Oluşturma

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi
Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, Türk kültür ve medeniyetinin
gelişmesine katkı sunmuş yazarların tüm eserlerinin ve yazar hakkında
yazılmış seçkin eserlerin okumasını, okunan her eser hakkında değerlendirme
yazısı yazılmasını, düzenlenen panel programlarında hazırlanan metnin
sunulmasını amaçlayan bir okuma faaliyetidir. Mensup olduğu aileyi ve
toplumu önemseyen bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Anadolu Mektebi Yazar okumaları, gönüllülük ruhu ile başlayan ve
devam eden,

gönüllü bir okuma faaliyetidir. 2012 yılında Prof. Dr. Sami

GÜÇLÜ’nün Sakarya Üniversitesi’nde 12 kişilik bir öğrenci grubu ile başlattığı
okuma faaliyeti, geçen 8 yılda 30’u aşkın şehre yayılmıştır. 2016 yılı Mart
ayında, dönemin Millî Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI’nın kararıyla Anadolu
Mektebi Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başlamıştır.
Sayın Ziya SELÇUK’ un Milli Eğitim Bakanlığı görevine atanmasının
ardından uygun görüşü neticesinde 14 Şubat 2019 tarihinde yenilenen
protokolle Anadolu Mektebi faaliyetleri, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

19

Kurulu Başkanlığı bünyesine alınmıştır. Mustafa Kutlu, Cengiz Aytmatov,
Tarık Buğra, Sâmiha Ayverdi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cengiz Dağcı, Necip
Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Sezai Karakoç,
Cemil Meriç ve Nurettin Topçu’yu kapsayan külliyat okumaları ile bu
okumalara ilişkin panelleri ve çeşitli kültürel etkinlikleri içeren çalışmalar,
Mart 2016’dan bu yana Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, lise
öğrencilerine yönelik yürütülmektedir.
Proje 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 8 lisemizden 56 öğrencimizin
Mustafa KUTLU ve Sezai KARAKOÇ okumalarıyla devam etmektedir. Pandemi
sürecinde bilgilendirmeler çevrimiçi toplantılar düzenlenerek yapılmış olup
öğretmenlerin

öğrencilerle

bir

araya

gelebilmeleri

için yine

çevrimiçi

platformlardan faydalanılmıştır.
•

Anadolu Mektebi il sorumlusu, programı okul müdürlerine

ve öğretmenlere tanıtmıştır. Tanıtım sonrası programı yürütecek
öğretmenler belirlenmiştir.
•

Sorumlu öğretmenler gönüllü ve istekli öğrencilerden

okuma gruplarını oluşturmuşlardır. Faaliyetler sorumlu öğretmenlerle
birlikte yürütülmüştür.
•

Okunması kararlaştırılan yazarın eserleri İl Milli Eğitim

Müdürlüklerince okullara duyurulmuştur.
•

Okuma çalışmaları Mustafa KUTLU ve Sezai KARAKOÇ

kitapları ile devam etmektedir.
•

Uzaktan eğitim yoluyla düzenlenen «Öğretmen Seminerleri»

ne öğretmenlerimiz katılmakta ve yazma becerilerini geliştirmektedir.
•

Öğretmen ve öğrencilerimiz proje kapsamında düzenlenen

çevrimiçi panel ve söyleşi programlarına katılmaktadır.
•

Öğrenciler yaptığı okumaları kaynak alan bir sunum metni

(10-12 dk. sürecek şekilde) hazırlamışlardır.
•

Okul,ilçe,il

düzeyinde

paneller

düzenlenmiş,sunum

hazırlayan öğrencilerin kendilerini ifade etme becerilerini geliştirme
olanağı sağlanmıştır.
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Anadolu Mektebi (Kitap Okumaları Programı)
Mart 2020’ den itibaren Anadolu
Mektebi

Yazar

Programının

Okumaları
ortaokullarda

yürütülmesine

yönelik

başlatılan

kitap okumaları programı, Anadolu
Mektebinin faaliyet gösterdiği illerde,
gönüllü

ortaokullarda,

gönüllü

öğretmen

ve

birlikte

öğrencilerle

yerine getirilmektedir.
Pandemi

Sürecinde

toplantılar

bilgilendirmeler

düzenlenerek

çevrimiçi

yapılmış

olup

öğretmenlerin öğrencilerle bir araya gelmesi de
yine çevrimiçi platformlarla sağlanmıştır).
Ortaokul Programının amacı; öğrencinin erken
yaşlarda
okuduğunu

okuma

alışkanlığı

anlamasını,

akıl

kazanmasını,
yürütmesini,

yazmaya yönelmesini, değerlendirme yapmasını,
kendi yeteneklerini erken fark etmesini, algısını
açarak emeğin önemini kavramasını ve lise
döneminde

yazar

okuma

programına

hazırlanmasını amaçlar.
1. Hafta: Okulun ilk haftası olan bu haftada planlamalar yapılır.
2-12. Haftalar: Öğrencilerin kitap okuma faaliyetleri yürütülür. Başlangıç ve bitiş
tarihleri belirlenerek öğrencilerin her hafta seçtikleri kitabı bitirmeleri sağlanır.
Gerekli durumlarda kitaplar üzerine toplantılar yapılabilir.
13-17. Haftalar: Okuması tamamlanan kitaplar üzerinde düşünmeye ve kitapları
anlamlandırmaya yönelik etkinlikler düzenlenir.
raporlaştırılması
sağlanır.
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18.Hafta: Yapılan etkinliklerin

Sanal Sınıf Ortamında Sınıf Yönetimi
2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda
Millî

Eğitim

Bakanlığının

Dijital

Becerilerin Gelişmesi için Öğretmen
Eğitimi

Yapılması

öğretmenlerimizin

kapsamında;

kendilerini

dijital

eğitim konusunda geliştirmelerine katkı
sunmak

amaçlı

bir

çalışma

düzenlenmiştir. Sanal Sınıf ortamında
gerçek sınıf ortamında olduğu gibi
kurallar olması gerektiği, kuralların herkes için geçerli olduğu, önceden
belirlenen kurallara uyulmak zorunluluğu olduğu; bu kuralların öğrenciler
üzerinde zamanla alışkanlıklara dönüşerek kazanımlar sağladığı, öğrencinin
öğrenme

sorumluluğunu

kendisinin

üstlenmesi

gerektiği,

kendi

özdenetimlerini yapabildiği öğrenciler yetiştirmektir.
Ünlü eğitim düşünürü JOHN
DEWEY; “Çocuklarımıza bugünü,
dünde öğrettiğimiz gibi öğretirsek,
onların yarınlarını çalmış oluruz.”
demiştir. Yani gelişen ve değişen
imkanları doğru, yerinde ve etkilil
kullanırsak şu an ki nesi kendi
geleceklerine

uygun

yetiştirebiliriz.
kendi
onların

zamanımıza

olarak

Çocuklarımızı
göre

yaşayacakları

değil,

zamana

göre yetiştirmeliyiz.
Covit-19 salgın süreci maalesef hala devam etmekte ve bu dönemde yüz
yüze eğitime geçiş aşamasında tereddütler yaşanmaktadır.Bizler bu süreci iyi
yönetmeli,durumu avantaja dönüştürmek durumundayız. Kimi öğretmenler
bu vesileyle bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrendiler. Dijital öğrenme için
öğretmenin dijital sınıf oluşturma ve bu sınıflardaki rolleri, sınıf yönetimi,
motivasyonu
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sağlama

gibi

alanlarda

eğitim

uygulamalarına

ihtiyaç

duyulmuştur. Öğretmen nasıl ki geleneksel sınıf öğretimi için ders planları
geliştiriyorsa, aynı mantığı sanal sınıflarına da uyarlayabilmelidirler.
Verimli Sanal Sınıf Oluşturmak, eğitim sunumunu gelişen değişen
teknolojiye ve uzaktan eğitim sürecine en uyarlanmış hale getirmek için;
1.Çevrimiçi öğretmenin iletişim becerilerine sahip olmasını sağlamak. Ekran
karşısında

açık

ve

özlü

bir

sunum

tercih

etmeli,

pozitif

enerjisini

sunabilmelidir (Jest,mimik,ses tonu vb. detaylar ekran karşısında daha da
önemlidir).
2.Teknolojik okuryazarlık sahibi olmasına katkı sunmak. Küçük teknik
sorunlarla

karşılaştığında

çözebilmeli

ya

da

nereden,nasıl

yardım

alabileceğini bilmelidir.
3.Zaman yönetimi becerisini geliştirebilmek. Dönüt, düzeltme, pekiştireç,
değerlendirme aşamalarını iyi yönetebilmelidir.
4.Ölçme değerlendirme becerilerini dijital entegrasyona uyumlu şekilde
geliştirebilmek. Dijital öğrenme ortamında akademik başarıyı etkileyen
öğrenme güçlüklerini ya da diğer faktörleri belirlemek için iyi bir ölçe
değerlendirme yapabilecek yeni yöntemler üretebilmelidir.
5.Öğrencilere kavramı uygulamayı öğretmesi yönünde destek sağlayabilmek.
Öğretmenler, öğrencilerin bireysel öğrenme yeteneklerine göre motive
edici,teşvik eden bir ders planı oluşturmalıdır.
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Gaziantep Eğitim Akademisi
2023 Vizyon

Belgesi Temel Politikasında belirtildiği üzere, eğitim öğretimin tüm

paydaşlarının ihtiyacı olan kişisel, sosyal ve mesleki gelişimine katkı sağlamak ve
nihai olarak da öğrencilerin tüm alanlarda ilerleme göstermelerini desteklemektir.
Eğitim Akademisi kapsamında; öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilere yönelik düzenli
olarak eğitimler yapılmaktadır. Verilecek eğitimler, farklı eğitim bölgelerindeki
okullarımızın ihtiyaç analizleri doğrultusunda belirlenerek, eğitimlerin, üniversiteler
ile

işbirliği

içerisinde

alanda

uzman

akademisyenler

tarafından

verilmesi

sağlanmaktadır. Verilen Eğitimler;
•

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı Projeleri Yazım Ve
Uygulama Teknikleri

•

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi Ve Bilim Okulları, 4005 Yenilikçi Eğitim
Uygulamaları Projeleri Yazım Ve Uygulama Teknikleri

•

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destek Programı Tanıtım Toplantısı

•

Salgın Dönemi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı

•

Proje Yazma Eğitimi

•

Matematik Eğitiminde Üst Düzey Düşünme Becerilerine Yönelik Soru
Türlerinin Özellikleri Yabancı Dil Öğretimi
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•

Dünya Eğitimleri Ve Eğitim Modelleri

•

STEM Eğitimi

•

Etkili Öğretmenin İletişimi

•

eTwinning Gaziantep Proje Şenliği Ödüllü Örnek Proje Sunumları

•

Bireysel Farklılıklara Dayalı Öğretimsel Uyarlamalar

•

Kaynaştırma Uygulamalarından Bütünleştirmeye

•

Konuşma Problemi Yaşayan Çocuklara Yaklaşım

•

TÜBİTAK 2204 Araştırma Projeleri Hazırlık Ve Sunum Süreci

Sınıfım Evimde

Salgın döneminde yüz yüze eğitime ara verilmesinden dolayı okul öncesi
eğitim çağındaki öğrencilere yönelik uzaktan eğitim videoları hazırlamak.
Proje ekibi, Okul öncesi
eğitim

İl

koordinatörlüğü

koordinasyonunda gönüllü 42
öğretmenin katılımı oluşturulan
6

çalışma

gurubunda

oluşmaktadır.
Çalışma gurupları Milli Eğitim
Bakanlığı

36-72

Aylık

Okul

Öncesi Eğitim Programı’nda yer
alan kazanımlar doğrultusunda
hazırlanan

planlama

ile

yürütülmektedir.
Şu ana kadar 36 video hazırlanmış
ve yayını devam etmektedir. Ayrıca
8 Okul öncesi origami videosu ve
14 Okul öncesi Deney videoları
hazırlanmaktadır.
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Sosyal Okul Projesi
•

Okul Gelişim Planlarının uygulanmasına yönelik akademik ve sosyal
gelişimleri için destek programlarının uygulanmasına katkı sağlamak,

•

Doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi
okul

dışı

öğrenme

ortamlarının,

müfredatlarda

yer

alan

kazanımlar

doğrultusunda daha etkili uygulanmasını desteklemek,
•

Okul/Mahalle spor kulüpleriyle iş birliği içinde ilgili spor dalında yetenekli
olan öğrencilerin öğleden sonra antrenmanlara katılımı ve eğitimler için
gereken düzenlemeleri yapmak,

•

Okullarda başarılı uygulamalara yönelik örnekleri teşvik etmek,

•

Kurumlarımızda niteliği artırmak, eşitsizliği büyük ölçüde azaltmak, ahlak
telakkisini, sanatı, kültürü, estetiği, sporu gündemimizin en üst sıralarına
taşımak,

•

Etkinliklerin bilim, sanat, spor ve kültür odaklı bir şekilde yapılandırılması
çerçevesinde “Tasarım-Beceri Atölyeleri” geçişine zemin hazırlamak,

•

Çocuklarımızın sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesiyle “eportfolyo” uygulamasına geçişi desteklemek,

•

Okulun ve çocukların kendi mahallesinin bir parçası olarak geliştirilmesi
amacıyla okul-mahalle spor kulüplerinin sayısını arttırmak,

•

Kurumlarımızdaki eğitimin, Gazi şehrimizin kültüründe var olan bilgi,
deneyim ve değerlere göre şekillendirilmesine olanak sağlamak.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm kademelerdeki resmi okullarda
uygulanmakta olan “Sosyal Okul” projesi, akademik başarının yanı sıra sosyal,
kültürel, sportif, sanatsal, mesleki faaliyetler, uluslararası ve yerel projeler vb.
başlıklar altında okul ve öğrencilerin yeterliliklerini ve farkındalıklarını en üst
seviyeye taşımayı hedeflemektedir.
“Sosyal Okul” projesi okullarda gerçekleştirilen sosyal, kültürel, enerji tasarrufu,
okul-aile iş birliği, sportif, sanatsal, proje ve okuma faaliyetleri alt başlıklar altındaki
bir dizi çalışmayı içermektedir.

Sosyal Okul projesi kapsamında okullar arası

farklılıkların azaltılmasına yönelik yapılan örnek çalışmaların yaygınlaştırılması,
desteklenmesi ve proje sonucunda da başarılı okulların ödüllendirmesi ile eğitimde
kalitenin arttırılması amaçlanmaktadır.
İkinci uygulama dönemi olan 2018-2019 eğitim öğretim yılında projeye il genelinde
her kademeden ortalama %81’e oranında katılım sağlanmıştır.
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Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var

Hedef: Mesleki, sosyal ve kültürel becerilere yönelik hayat boyu öğrenme programları
güncellenerek çeşitlendirilecek, hayat boyu öğrenme süreçlerine yönelik toplumsal
farkındalığa ilişkin çalışmalar yapılacaktır.
Hedef: Gençlerin, eğitim-öğretim süreçlerinde sosyal girişimcilik ile tanışarak
toplumsal problemlere çözüm arama motivasyonu kazanması ve ilgili beceri, araç ve
ortamlarla desteklenmesi sağlanacaktır.
Her sınıfın kendi akranı olan bir yetimin ihtiyaçlarını karşıladığı bu kampanya ile
dünyanın farklı noktalarına “iyilik köprüleri" kuruluyor. Köprünün bir ucunda yer
alan yetim çocuklar bu sayede dışarıdaki tüm tehlikelerden korunarak insani bir
yaşam sürme fırsatı bulurken diğer ucundaki yardımsever öğrenciler ise paylaşmayı,
bilinçli ve duyarlı olmayı öğreniyor. Kampanyaya katılan katılan sınıflar bir yetimi
desteklemeye karar verdikten sonra en az bir yıl boyunca her ay düzenli olarak 100
TL toplayacak ve yetim kardeşinin hesabına yatırarak ona ulaştıracaktır.
Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 81 okula
verilen eğitim sonucunda 128 yetim kardeşimize destek verilmiştir. Proje kapsamında
16 Ekim 2019 -12 Mart 2020 tarihleri arasında 54.247 Öğrenciye sunum yapılmıştır.
Projemiz pandemi dolayısıyla askıdadır.
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GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı
Hedef: Öğrencilerin sosyal girişimcilikle tanışarak toplumsal
problemlere

çözüm

arama

motivasyonu

kazanması

desteklenecektir.
Hedef:

Gençlerin,

eğitim

öğretim

süreçlerinde

sosyal

girişimcilikle tanışarak toplumsal problemlere çözüm arama
motivasyonu kazanması ve ilgili beceri, araç ve ortamlarla
desteklenmesi sağlanacaktır.
Hedef: Mesleki, sosyal ve kültürel becerilere yönelik hayat
boyu öğrenme programları güncellenerek çeşitlendirilecek,
hayat

boyu

öğrenme

süreçlerine

yönelik

toplumsal

farkındalığa ilişkin çalışmalar yapılacaktır.
“GençBizz” girişimcilik kapsamında lise
öğrencilerinin, danışman öğretmenleri
ve

iş

dünyası

eşliğinde

gönüllü

girişimcilik

mentorları
becerilerini

yaşamak amacıyla kendi şirketlerini
kurmalarını, şirketi yönetmelerini ve
üretimini

tasarladıkları

pazarlamalarını

amaçlayan,

ürünleri
yaparak

yaşayarak öğrenme sürecinde öğrenciyi
aktif kılan bir eğitim programıdır.
Öğrenciler kendi şirketlerini yönetme sürecinde Şirket
finansını hisseleri satarak yükseltmeyi, pazar araştırması
yapmayı, iş planını oluşturmak için bir grupla birlikte
çalışmayı, kendi ürün veya hizmetlerini bulmayı, ürünlerini
veya hizmetlerini pazarlamayı ve tanıtmayı, halkla ticaret
yapabilmeyi, şirketin finansmanını yönetebilmeyi, şirket
finansını dengede tutabilmeyi, Ticaret Fuarlarına katılmayı
ve son olarak 'Yılın şirketi' yarışmalarında diğer okullarla
yarışmayı öğrenirler.
Proje sürecinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 48
öğretmen eğitim almıştır. Projemizin uygulama faaliyetleri
rehber

öğretmenlerin

yönlendirmeleriyle

kurulum aşamasıyla devam etmektedir.
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şirketlerin

1.

Daha

GAZİ OYUNLARI

önce

‘’Okul

Sporları’’

adı

altında

düzenlenen

okullar

arası

müsabakaların düzenlenemeyecek olmasından dolayı doğacak boşluğu
doldurmak ve salgın sürecinden spordan uzak kalan öğrencilerimizin spora ve
hareketliliğe daha çabuk adapte olabilmeleri, kaliteli vakit geçirebilmeleri,
zararlı alışkanlık ve bağımlılıkla mücadele edebilme, şehrimizin spor
kültürüne katkı sağlanması ve obezite ile mücadele amaçlanmaktadır.
Müdürlüğümüz,

Büyükşehir

Belediyesi ve Gençlik Spor İl
müdürlüğü

işbirliği

ile

ortak

protokolde planlanan proje, 2021
yılında okullarımızın 15 branş 56
kategoride

olmak

müsabakalara

üzere
katılmaları

planlanmaktadır.
BÜTÇE:

1.000.000

TL.

(Büyükşehir Belediyesin desteği ile müsabakalara katılan okullarımıza ve
dereceye giren öğrencilerimize sunulmak üzere.)
Planlamaların hazırlanıp yüz yüze eğitimin başlamasıyla müsabakaların
başlatılması.
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24 Kasım Öğretmeler
Müsabakaları

Günü

Temassız

Spor

Bakanlığımız koordinesinde yapılan
Öğretmenler
etkinlikleri,

Günü
2023

kutlama

Eğitim

ve

Vizyonu

‘nun ana aktörü olan öğretmenlerin
ve

öğretmenlik

mesleğinin

toplumdaki algısının yükseltilmesine
katkı

sağlayacak,

moral

ve

motivasyonlarını artıracak, birlik ve
beraberliği pekiştirecek programlarla
kutlanacaktır.
40’cı

kez

düzenlenen

Öğretmenler Günü programı
ilimizde

Milli

Eğitim

müdürlüğümüz, Büyükşehir
belediyesi,

Şahinbey

belediyesi,

Şehitkamil

belediyesi ve Gençlik Spor il
müdürlüğü

işbirliğinde

6

branşta 450 öğretmen ve 35
okul spor kulübünün katılımıyla 2-24 kasım tarihlerinde öğretmenler arası
temassız spor müsabakaları düzenlenmiştir. Düzenlenen Müsabakalar: Ayak
Tenisi, Okçuluk, Masa Tenisi, Dart, Kort Tenis, Öğretmenler Parkurda.
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Spor Şehri Gaziantep

Bütün çocuklarımıza spor yapma imkanı, amatör ve profesyonel kulüplere sporcu
desteği sağlamak , kötü alışkanlıklardan , zararlı bağımlılıklardan uzak tutmak.
Bugüne kadar 752 okul spor kulübü kurulmuş, 170.350 lisanlı sporcu sayısına
ulaşılmıştır.
*Okul Spor kulüplerine 3.00.800 TL spor malzemesi desteği sağlanmıştır.
*Proje kapsamında 550 okul spor kulübüne 1.650.000 TL nakdi destek verilmiştir.
*55 spor tesisinin yapımı tamamlanmıştır.
*24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile düzenlenen ayak tenisi turnuvasına 35
okul spor kulübümüz katılmıştır. İlimizdeki okullarımıza 10.000 GFK forması
dağıtılmıştır.
*Müdürlüğümüz, Büyükşehir belediyesi ve Gençlik
Spor Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanan

2021

yılında 1.si yapılacak olan okullar arası Gazi
oyunlarının 16 branş 56 kategoride

planlaması

yapılmıştır.
*400 okul spor kulübümüze Sivil Toplumla İlişkiler
İl

müdürünün

katılımlarıyla

zoom

üzerinde

dernekler iş ve işlemleri konulu bilgilendirme
toplantısı düzenlendi.
*24 Kasım öğretmenler günü münasebetiyle ilgili 35
okul spor kulübümüzün katılımıyla ayak tenisi
turnuvası düzenlendi.
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Yüzme Bilmeyen Kalmasın
Milli Eğitim Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81
ilimizde Hükümetimizin Kalkınma planları çerçevesinde inşa edilen modern
yüzme tesisleri ile mevcut diğer tesislerde yüzme bilmeyen kalmasın projesi
aracılığı ile 1 milyon kişiye yüzme öğretilmesi hedeflenmektedir.
*Proje ile çocuklarımıza gelişim çağlarında fiziki ve metal anlamda büyük katkı
sağlaması ve başarıya ulaşılması amaçlanmaktadır.
İlimiz genelinde 100 bin öğrencimize yüzme eğitimi verilmesi hedeflenmiştir.
Bu bağlamda okul idarelerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve öğrenci
velilerimiz planlamalarımız doğrultusunda bilgilendirerek teşvik edildi ve
rehberlik yapıldı.

*15 Aralık 2020 tarihi itibari ile İl geneli yüzme eğitimi alan güncel öğrenci
sayısı 12.123 olmuştur.
İlimiz genelinde paydaş kurumlarca imzalanan protokol doğrultusunda yüz
yüze eğitimin başlamasıyla proje kaldığı yerden devam edecektir.
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Bilim Tırı İle Bilime Yolculuk Projesi
Büyükşehir
müdürlüğümüz

belediyesi

ve

ortaklığı

ile

yürüttüğümüz “BİLİM TIRI İLE BİLİME
YOLCULUK

“projesi

kapsamında

dezavantajlı bölgelerde bulunan 7 okul
ziyaret edilmiş olup 1250 öğrencimiz
deneylerle buluşmuştur.

Pandemi
önüne

alarak

koşulları

göz

yürüttüğümüz

projede öğrenciler 8’er kişilik
guruplar halinde bilim tırına
alınarak
matematik deneyi yapma fırsatını
buldular.Projeye şu an ara verilmiş
olup okulların açılmasıyla projeye
tekrar devam edilecektir..
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birçok

fen

ve

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Patent
Türkiye'nin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak
üzere okul ve kurumların yönetici, öğrenci ile öğretmenlerinde sınai mülkiyet
farkındalığını artırmak, bu kurumlarda yürütülen proje ve faaliyetler
sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve fikri ürünlerin sınai mülkiyet hakları
kapsamında korunmasını sağlamak üzere çalışmalar yürütülmesi amacıyla
MEB ile TÜRKPATENT iş birliğinde yönetici, öğrenci ve öğretmenlerde
patent/faydalı model, marka, tasarım ve ürün bilinci oluşturulmasına yönelik
faaliyetler yapılması planlanmıştır.

Türk Patent ve Marka Kurumu ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında
imzalanan protokol kapsamında Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Patent
Ofisi olarak;
Öğretim programlarının ve eğitim materyallerinin patent/faydalı model,
marka, tasarım ve ürün bilinci oluşturulmasına yönelik hazırlık ve güncelleme
yapılmıştır. Öğretmenlere hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında seminer
verilmiştir,
Okulların yapacağı patent/faydalı model, marka, tasarım başvurularına
destek sağlanarak öğrenci ve öğretmenlere patent/faydalı model, marka,
tasarım ve ürün konularında toplantı, seminer, konferans, yarışma vb.
farkındalık faaliyetleri düzenlenmektedir.
Gaziantep İlinde Gerçekleştirilen Başvuru Sayısal Verileri
Toplam kurum: 24
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Buluş:

50

Patent:

4

Faydalı Model:
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GAZİANTEP
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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