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İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ

Yas n TEPE

E

ği m, toplumların gelişiminde ve ilerlemesinde büyük
önem arz eden, daima yenilik ve çalışmayla beslenen en
etkili güçtür. Eği m faaliyetlerinden sürdürülebilir
sonuçlar elde etmek de öğretmen ve öğrencilerin ak f bir
şekilde yer aldığı üre m süreçlerine bağlıdır. Gaziantep İl
Millî Eği m Müdürlüğü olarak bu doğrultuda yürü üğümüz
çalışmalar; öğretmen ve öğrencilerimizin çok yönlü
gelişimlerini merkeze alan bütünsel ve sistema k bir
yaklaşımın ürünüdür.
Ar-Ge birimimizin çalışmalarını yürü üğü “Gaziantep Eği m
Akademisi” kapsamında düzenlenen etkinliklerimiz,
pandemi sürecinin başlamasıyla eği mlerini çevrim içi
ortama da aktarmış; uzaktan eği m ve teknolojinin
avantajlarını devreye sokma gayesini taşımış r. Erasmus+,
TÜBİTAK 4004-4006-4007 projeleri, Stem ve Kodlama
Eği mi gibi birçok projeyle öğretmen ve öğrencilerimizin
yeni beceriler kazanması, kişisel gelişimlerine katkı
sağlaması, bilimsel ve teknik gelişmeleri yakından takip
edebilmeleri hedeﬂenmiş r. Bununla birlikte öğrencilerin
spor f faaliyetler ve kültürel etkinliklerle iç içe; girişimci,
dayanışma ruhu içinde ve zengin hayal gücüne sahip
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bireyler olarak ye şmesi önemle üzerinde durduğumuz
konular arasındadır.
Bakanlığımız tara ndan hayata geçirilen 2023 Eği m
Vizyonu doğrultusunda, Müdürlüğümüz bünyesinde
yürütülen tüm çalışmalar; değişim ve dönüşüm ekseninde
dona larak çağın gereksinimine uygun, beceri temelli ve
milli değerlerin içselleş rildiği bir reform sürecine girmiş r.
Müfredat, öğrenme ortamı ve eği m materyallerinin
güncellenmesi temelinde başarıda devamlılığın sağlanması
için adımlar a lmaktadır.
Birçok alanda olduğu gibi eği mde de öncü bir rol üstlenen
Gaziantep, duyarlı eği m paydaşlarının çalışmalarıyla
sürekli kendini yenileyen, en üst düzeyde uyumun ve
hassasiye n sergilendiği güçlü bir ekip ruhunun merkezi
haline gelmiş r. Yürütülen bütün çalışmaların daha önemli
başarılara a lacak imzanın temina olduğuna inanıyor,
ilimizin kat e ği bu büyük ilerlemede emeği geçen bütün
eği m neferlerini, eği m gönüllülerini kutluyorum.

Yas n TEPE
İl M llî Eğ t m Müdürü

?

Neler
Yaptık
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ELAFİDE BEN DE VARIM!

Milli Eği m Bakanlığım ve
Gaziantep İl Milli Eği m
Müdürlüğü öncülüğünde
8.280 eği m ve etkinlik
düzenlenmiş r. Eği m
ve etkinlikler 5 Temmuz
2021 tarihinden 31
ağustos 2021 tarihleri arasını
kapsamakatadır. Eği m ve etkinlikler;
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ilçe
Belediyeler, Gençlik Merkezleri, Bilim
Merkezleri, İl Turizm Kültür Müdürlüğü, Bilim

Atölyeleri, Halk Eği m Merkezleri işbirliği ile
hazırlanmış r. Fiziksel Gelişim, Sosyal Duygusal Gelişim, Akademik Gelişim ve Özel
eği me İh yacı olan çocuklara yönelik
h a z ı r l a n m ı ş r. E ğ i m v e e t k i n l i k
içeriklerinden genel olarak spor f faaliyetler,
sosyal sorumluluk, enstrüman eği mleri,
kültürel faaliyetler, sanatsal faaliyetler,
okuma- yazma eği mleri ve sınavlara
hazırlığa yönelik eği mler ön planda
tutulmuştur. 13.873 etkinlik oluşturulmuştur.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İLÇE
BELEDİYELERİMİZ

Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi ve İlçe
Belediyelerimize ait toplam 82
tesisde toplamda 202 farklı
çeşit etkinlik düzenlenmektedir.
Tekrar eden etkinlikler dahil
Belediyelerimize ait 508
etkinliğimiz mecvu ur.

•
GAZİANTEP İL KÜLTÜR TURİZM
MÜDÜRLÜĞÜ
Müzeler ve An k Kentlere yönelik 6
farklı faaliyet düzenlenmiş olup 5
temmuz 2021- 30 Ağustos 2021
tarihleri arası tüm okullarımız ve
öğrencilerimizin talepleri
doğrultusunda tekrar edilerek
etkinlikler gerçekleşecek r.
GAZİANTEP GENÇLİK SPOR İL
MÜDÜRLÜĞÜ
Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı 5
gençlik merkeziyle beraber 11
tesisde kamp, doğa yürüyüşleri,
sosyal faaliyetler ve spor etkinlikleri
olmak üzere 43 etkinlik
planlanmış r.
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OKUMA YAZMA KURSLARI
Bir çok ilkokulumuzda Okuma
–Yazma etkinlikleri ve eği mleri
düzenlenmektedir. Okuma -yazma
konusunda ilköğre mde geride
kalmış dezavantajlı çocuklar
faydalanabilmektedir.

15 yüzme etkinliği
•

düzenlenmektedir.
4 bilim merkezinde 86
bilimsel etkinlik

•
OKUL SPOR KULÜPLERİ
Okul spor kulüpleri ile 15 Temmuz
Demokrasi Kupası turnuvaları
planlanmış r. 8 farklı branştan
yapılacak turnuvalar Bakanlığın
etkinlik programına dahil edilmiş r.
Tüm okul spor kulüplerimizin
ka lımı konusunda gerekli
bilgilendirmeler yapılmış r. il ve ilçe
çapında okul spor kulüplerinin
sahiplik e ği yüzlerce etkinlikve
eği m bulunmaktadır.

9 yüzme havuzu tesisinde

düzenlenmektedir.
4 sanat merkezinde 59
sanat etkinliği

•

düzenlenmektedir.
21 spor merkezinde 329
etkinlik

•

düzenlenmektedir.
6 tesiste 19 adet doğa
temalı etkinlik
düzenlenmiş r.

Gaz antep Büyükşeh r Beled yes ve Müdürlüğümüz şb rl ğ le 7-14 yaş
grubu ç n düzenlenen”Futbol Şenl ğ m z” Hasan Celal Güzel M llet
Bahçes nde gerçekleşt r lm şt r.450 öğrenc le gerçekleşt rd ğ m z
şenl kte başarılı sporcular ödüllend r lm şt r.
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Dülük’te Pa ntball Zamanı

Şeh tkam l Dülük Macera Park'ında
M ll Eğ t m Bakanımız S.Z ya
Selçuk'un katılımlarıyla; macera
parkuru ve pa ntball branşlarında 150
öğrenc ve 50 öğretmen n katılımıyla.
“Telaﬁde ben de varım”
etk nl kler yapılmıştır.
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Ma s a l P a r k ı Ç a d ı r ı

“Masal Parkı B l m
Çadırı”faal yet
alanında M ll Eğ t m
Bakanımız S.Z ya
Selçuk'un
katılımlarıyla;
b rçok farklı alanda
450 öğrenc ve 50
öğretmen n
katılımıyla “Telaﬁde
ben de varım”
etk nl kler
yapılmıştır.
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Akkent Spor Köyü
Akkent Spor Köyü'nde
Milli Eği m Bakanımız
S.Ziya Selçuk'un
ka lımlarıyla; masa
tenisi,tekvando,okçul
uk, futbol,voleybol,
basketbol
branşlarında 100
öğrenci ve 40
öğretmenin
ka lımıyla “Telaﬁde
ben de varım”
etkinlikleri yapılmış r.
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Panorama 25 Aralık Müzes Z yaret

G

aziantep Büyükşehir Belediye ile Milli
Savunma Bakanlığı arasında imzalanan
protokol ile Gaziantep Büyükşehir
Belediyesine devredilmiş r. Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi bu alana, Belediye
Başkanı Sayın Fatma Şahinin önderliğinde,
tarihte eşine az rastlanan destansı Antep
harbini ölümsüzleş rmek için Panorama 25
Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık
Panoraması ve Müzesi'ni inşa etmiş r.
Panorama 25 Aralık Müzesi'nde; yağlıboya
tekniğiyle yapılan 14 adet tablo, 3 adet diorama
ve 120 metre uzunluğa, 13 metre yüksekliğe
sahip eşsiz tam bir panoramik alan ile Antep
Savunması tüm yönleriyle anla lmaktadır.
Bunun yanı sıra, Antep harbi şehit ve gazi
yakınlarının bağışladığı onlarca esere de ev
sahipliği yapan Panorama 25 Aralık, çağdaş ve

modern müzeciliğin gerek rdiği interak f
alanları da bünyesinde barındırmaktadır.
Bakanlığımızın 2023 Eği m Vizyonu hedeﬂeri
doğrultusunda eği mde rsat adale ni
sağlamak, okullar arasındaki başarı ve imkan
farklılıklarını azaltmak, Covid-19 salgını
sürecinde gerçekleş rilen seyrel lmiş, uzaktan
eği m faaliyetlerinin sona erdiği yaz ta li
döneminde çocuklarımızın ﬁziksel, sosyalduygusal ve akademik gelişimlerini bilimsel,
sosyal, kültürel ve spor f eği m faaliyetleri ile
desteklemek amacıyla "Telaﬁde Ben de Varım"
Programı 5 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri
arasından düzenlenmiş r. Gaziantep'teki
öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Sn.
Ziya Selçuk, program kapsamında bir grup
öğrenci ve öğretmenlerle birlikte ilimizdeki
Panorama 25 Aralık Müzesini ziyaret etmiş r.
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TÜBİTAK
2204-A LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA
PROJELERİ YARIŞMASI
Lise öğrenimine devam etmekte olan
öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim
alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek,
çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel
gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları
Başkanlığı'nca bu yıl 52. Düzenlenen Lise
Öğrencileri Araş rma Projeleri Yarışması'nda

ilimizden 143 proje başvurusu yapılmış r.
8 ilden gelen 180 projenin yarış ğı ve toplam 12
kategoride birincilik ödülünün verildiği TÜBİTAK
2204 LİSE ARAŞTIRMA PROJELERİ Adana Bölge
Finalleri sonucunda ilimizden yarışma hakkı
kazanan 40 projeden 6 alanda birincilik, 3
alanda ikincilik ve 3 alanda üçüncülük elde
ederek toplam 12 dereceyi ilimize kazandırma
başarısını sağlanmış r.

2204-B ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI
Ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında
çalışmalar yapmaya teşvik etmek, yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak
amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca bu yıl 15.si düzenlenen Ortaokul
Öğrencileri Araş rma Projeleri Yarışması'nda ilimizden 149 proje başvurusu yapılmış r. Bölge
ﬁnaline davet edilen 120 projeden 45'i ilimize ait olup bölgede yarışan 8 ilden en fazla proje dave
alan il GAZİANTEP olmuştur.
Adana Bölge Finali sonuçlarına göre verilen 37 proje ödülünden 11'ini Gaziantep'ten ka lan okullar
almaya hak kazandı. Finalde 4 birincilik, 4 ikincilik ve 3 üçüncülük elde eden Gaziantep, bölge 1.si
oldu.
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TÜBİTAK 2204
LİSE ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

Öğrencilerin bilimsel araştırma
yöntemlerini en üst düzeyde kullanabildiği araştırma projelerinde 2021 yılı
için Adana Bölgesinde verilen toplam
44 ödülün 12 sini ilimizdeki okullarımız
almıştır.
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4006-TÜBİTAK

BİLİM FUARLARI
DESTEKLEME
PROGRAMI

M ll Teknoloj Hamles çerçeves nde
ülkem z n em n adımlarla lerled ğ b l m ve
teknoloj yolculuğunda geleceğ m z n
tem natı gençler m z n b l msel proje
hazırlama ve sunma deney m elde ett kler
b l m fuarlarında 2019-2020 yılı çağrı
dönem nde 426 okulumuzun başvuru yaptığı
fuar sürec nde 222 okulumuz destek almaya
hak kazanmış olup okul sayısı kabul ed len
fuar sayısı oranına göre TÜRKİYE 3.olma
başarısını gösterm şt r. Bu okullarımızda
öğretmen ve öğrenc ler m z n büyük b r özver
le hazırladıkları fuarlara z yaretler
gerçekleşt r lm şt r. Proje serg ler 31 Aralık
2021 yılına kadar devam edecekt r.
İl m zde 4006 TÜBİTAK B l m Fuarlarına yapılan başvurular her geçen yıl artmaktadır. 2020-2021 yılı
çağrı dönem nde l m zde 429 proje başvurusu yapılmıştır. Proje sonuçları henüz açıklanmamıştır.
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BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ (4004-4005-4007)

İlimiz adına 28 adet TÜBİTAK 4004-4005-4007
Projeleri başvurusu yapılmış olup
1 adet TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destek
Projesi
1 adet TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim
Okulları
1 adet TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim
Uygulamaları projesi destek almaya hak
kazanmıştır.
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BİLİM TIRI İLE
BİLİME YOLCULUK PROJESİ
Büyükşehir
belediyesi ve
müdürlüğümüz
ortaklığı ile
yürü üğümüz
“BİLİM TIRI İLE
BİLİME YOLCULUK
PROJESİ”
kapsamında
dezavantajlı
bölgelerde bulunan
öğrencilere
ulaşılması
hedeﬂenmektedir.
Projesi kapsamında
dezavantajlı
bölgelerde bulunan
9 okul ziyaret
edilmiş olup 926
öğrencimiz
deneylerle
buluşmuştur.
Büyükşehir
belediyesi ve
müdürlüğümüz
ortaklığı ile
yürü üğümüz
“Bilim Tırı ile Bilime
Yolculuk” projesi
çalışmaları devam
edecek r.
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EURODESK TEMAS NOKTASI
Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa
faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağıdır.
35 Avrupa ülkesinde
faaliye e bulunan
Eurodesk Bilgi Ağı,
ülkemizde de Türk Ulusal
Ajansı bünyesinde 2008
yılından bu yana
faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Türkiye'de Kamu , STK ,
Belediyeler ve Valilikler
olmak üzere toplamda
107 Eurodesk Temas
noktası bulunmaktadır.
Ulusal Ajans'a yapılan
Akreditasyon Başvurumuz kabul edilerek 2019 Haziran i bariyle Gaziantep İl Milli Eği m
Müdürlüğü Eurodesk Temas noktası olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Gerek yüz yüze
gerekse online ortamlarda yapılan bilgilendirmeler kapsamında ulaşılan sayı 2021 yılında
3.168'e ulaşmış r

eTwinning PROJELERİ
Ulusal Kalite Etiketi nedir?
eTwinning Projesi tamamlanarak Yenilik ve
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
bünyesinde kurulmuş olan, Ulusal Destek
Servisi ne başvuru yapılır. Yapılan başvurular
eTwinning Merkezi Destek Servisi (Brüksel)
tarafından belirlenen 5 kriter doğrultusunda
değerlendirilir.
Avrupa Kalite Etiketi nedir?
Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından ulusal
kalite etiketi almaya hak kazanan belirli bir
puan üzerindeki projeler Merkezi Destek
Servisi (Brüksel)'ne Avrupa Kalite Etiketi için
önerilir. Merkezi Destek Servisi tarafından
yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen
projeler Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirilir.
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Kalite Etiketi Değerlendirme Kriterleri
Pedagojik Yenilikçilik
Müfredat İle Entegrasyon
Ortak Okullar Arasında İşbirliği
Teknoloji Kullanımı
Sonuçlar, etkileri ve dökümantasyon

G aziantep İli 20 15
-20 20 Yılları eTw inn in g
U lu sal ve A vru p a Kalite Etiketi Sayıları
Yıl
U lu sal A vru p a To p lam
Kalite Kalite
Etiketi Etiketi
20 15
2
1
3
20 16
3
1
4
20 17
8
1
9
20 18
30
11
41
20 19
93
50
143
20 20
366
163
529

eTwinning Okul Etiketi nedir?
2018 Yılı itibariyle Merkezi Destek Servisi
(Brüksel) tarafından belirlenen kriterler
doğrultusunda eTwinning Okul Etiketi daveti
alan okullar gerekli başvuruyu yaptıktan
sonra Merkezi Destek Servisinin yaptığı
değerlendirme sonucunda okullar eTwinning
Okul Etiketi (eTwinning School Label) ile
ödüllendirilir.
Gaziantep İli eTwinning Okul Etiketi Sayıları

Yıl
2018
2019
2020
2021

Okul Sayısı
2
5
19
85

ERASMUS+ PROJELERİ
İlimizde bulunan farklı kademelerdeki okullarımızın başvuruda
bulunduğu Erasmus+ Hibe Programı 2020 yılı çağrı programı
kapsamında kabul alan proje sayısı 7 adet KA101 6 adet KA102, 2
adet KA104, 7 adet KA229 olmak üzere 22 olarak artış
sağlanmıştır.
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Pandem dolayısıyla durdurulan ”Dostluk b ze y
gelecek”projes n n yapılamayan etk nl kler
gerçekleşt r lm ş olup,kapanış ç n Gaz antep
genel Ödüllü slogan yarışması yapılmış ve 470
slogan arasından seç len sloganlara
b s klet,eğ t m çantası,ﬂash bellek ve t-sh rt
ödüller ver lecekt r.
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MASA BAS
I
.

E G Z E R S İ Z L E R İ

Pandem neden yle harekets zl ğ n arttığı bu dönemde “Masa Başı Egzers zler ” ve “Alets z Ev
Egzers zler ” konularında onar adet profesyonel ortamda v deo çek m yapılmış ve Gaz antep
İl M ll Eğ t m Müdürlüğü YouTube sayfasında yayınlanmıştır.
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ç

ocuk
Radyosu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve İ l
Müdürlüğümüz işbirl iği i le Çocuk
Radyosu programlarımız
gerçekleştiri lmektedir.
Çocuk radyosu çal ışmaları
kapsamında;12.01.2021 de
çekimlere,19.01.2021'de yayına
başlandı.
Haftada 2 gün programlarımız
çocuklar odakta olacak şeki lde
ve öneml i gün programları
şekl inde yapı lmış ve pandemi
dolayısıyla bir süredir ara
veri lmiştir.Şimdiye kadar 24
program
gerçekleştiri lmiştir.Telafi
döneminde yeni programlar
planlanmaktadır.
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Eğitimde
Dijital Dönüşüm
İpekyolu Kalkınma Ajansı
tarafından desteklenen
“Eğitimde Dijital Dönüşüm
Eğitmen Eğitimi Projesi”
farklı ilçelerden 44
öğretmenimizin katılımıyla
15-24 Mart 2021 tarihlerinde
uzaktan eğitim yoluyla
gerçekleştirilmiştir.
Projenin amacı teknolojik
anlamda donanımlı formatör
öğretmenler yetiştirmek ve
bu öğretmenler vasıtasıyla
diğer gönüllü öğretmenlere
eğitim vermektir. Böylece
Gaziantep'teki öğretmenlerin
teknoloji kullanım
becerilerini
geliştirilecektir. Toplamda
6 gün 36 saat süren eğitimde
teori ve pratik
birleştirilmeye
çalışılmıştır. Proje
kapsamında katılımcı
öğretmenler Aksaray
Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Celal KARACA'dan içerik
geliştirme uygulamaları,
uzaktan eğitim uygulamaları,
etkileşimli içerik ve sınav
oluşturma araçları, online
öğretim tasarımı, web 2.0 ve
3.0 araçları, eğitsel
animasyon hazırlama ve
infograﬁk oluşturma
konularında eğitim almıştır.
Eğitim alan öğretmenler
okullarında ve ilçelerinde
yaygınlaştırma çalışmaları
gerçekleştireceklerdir.
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BEN OKUYORUM

GAZİANTEP OKUYOR

B

en Okuyorum, Gaziantep Okuyor
Projesi 2018-2019 Eği m- Öğre m
y ı l ı n d a n b e r i i l i m i zd e k i t ü m
okullarda başarılı bir şekilde uygulanmış ve
okullarda bir okuma kültürü oluşturulmasında
önemli bir etki oluşturmuştur. Proje okullarımız
ve Gaziantep halkı tara ndan benimsenmiş ve
okuma alışkanlığının kazandırılmasında etkili
olmuştur. Proje kapsamında sınıf kitaplıkları
oluşturulmuş, okul kütüphanelerini
zenginleş rmek amacıyla kitap toplama
kampanyaları düzenlenmiş, okul kütüphaneleri
oluşturulmuş, kütüphane gezileri
gerçekleş rilmiş, öğretmen ve öğrenciler halk
kütüphanelerine üye yapılmış, öğretmenler
tara ndan ev ziyaretleri yapılarak evde kitap okuma faaliye gerçekleş rilmiş, öğretmenler
arasında kitap okuma halkaları oluşturulmuş, okullarda kitap okuma saa uygulaması
yaygınlaş rılmış r. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizin ka lımıyla sosyal medya farkındalık
çalışmaları gerçekleş rilerek “ kitap okuma” konusu her koşulda önemli bir gündem haline
ge rilmiş r. Salgın döneminde ise her perşembe 20.00'de “Ailece Kitap okuyoruz!” sloganıyla
çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda sosyal medyada düzenlenen farkındalık çalışmalarına
öğretmenler, okul idarecileri ve veliler ka lım göstermiş r.
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Masal Terapisi
ve hikaye anlatıcılılığı

Gaziantep İl Milli Eği m
Müdürlüğü ve Al nbaş
Üniversitesi arasında imzalanan
işbirliği protokolü kapsamında
öğretmenlerimize çeşitli
eği mler verilmeye
başlanmış r. Bu kapsamda 10
Nisan 2021 tarihi 10.00-17.00
saatlerinde Uzman Dilbilimci
Mehmet Fa h Hanoğlu
tara ndan uzaktan eği m
yoluyla gerçekleş rilen “ Masal
Terapisi ve Hikâye Anla cılığı”
eği mine 2154 öğretmenimiz
ka lmış ve eği min sonunda
dijital ser ﬁkalarını almışlardır.
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Düş Kütüphaneleri
Gaziantep İl Milli Eği m
Müdürlüğü ile Psikedu
Eği m ve Danışmanlık
tara ndan imzalan
protokol ile “Düş
Kütüphaneleri Projesi”
kapsamında ilimizde
kütüphanesi olmayan
Şahinbey Güneş Anadolu
Lisesi, Şehitkamil Ticaret
Borsası Ortaokulu ve
Karkamış E ler
Ortaokulunda okul
kütüphanesi
oluşturulmuştur.
Okullarımıza hayırseverler
tara ndan masa üstü
bilgisayarlar, kitaplık, masa, sandalye ve
ortalama 1500 kitap desteği sunulmuştur.
Müdürlüğümüzün yetkililerinin, proje

sorumlularının ve hayırseverlerin
ka lımıyla 9 Nisan 2021 Cuma günü
okullarımızın kütüphane açılışları
gerçekleş rilmiş r.
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Çevrimiçi Eğitimler

29

A N A D O L U Kitap Okuma
Programı
MEKTEBİ

B

elirlediğimiz 6 ortaokulda 5'er öğrenci
seçilmiş (İstekli olanlardan). Her bir öğrenci
dönem sonuna kadar 10 kitap okudu ve
bunların analizini yap . Bazı öğrenciler okudukları ile
ilgili düşüncelerini görsele aktararak ifade e ler,bazıları
ise kendi sunumlarını video çekimi olarak kayda
aldılar.Kendilerini ifade edebilme becerileri yaş
gruplarına göre oldukça verimli ve etkileyiciydi.
Yap kları sunumlarda bunu çok iyi gözlemledik.1.
dönemde her okulda 50 kitap, tüm proje kapsamındaki
okullarda (6 ortaokul) toplamda 300 kitap okunmuştur.
2. dönemde yine her okulda 50 kitap, tüm proje
kapsamındaki okullarda (6 ortaokul) toplamda 300 kitap
okunmuştur. Yani eği m-öğre m yılı olarak değerlendirdiğimizde her bir öğrenci 20
kitap, toplamda bu okullarda 600 kitap okunmuştur.Nitelikli okuma olarak
düşündüğümüzde ve okumaların süreklilik arz edeceği
ümidiyle bu okumaların öğrenciler için oldukça yararlı
olduğunu söyleyebiliriz.Gerek kendine olan güven
duygusunun artması gerekse ifade edebilme gücü
ÖĞRENCİLERDE GELİŞEN EN ÖNEMLİ BECERİLER OLDUĞU
bulgusuna ulaşılmış r.
PİAGET'e göre zihnin gelişimi, kişinin yaşan zenginliği ile
ilişkilidir.Okunan her bir kitap ayrı bir dünya,ayrı bir
zenginlik r.Amacımız bu proje ile
çocuklarımızın yaşan larını,farklı
kültür,üslup ve okuma konusuna
sahip kitaplarımız ile zenginleş rebilmek.
Öğrenci merkezli eği m sistemimizle tamamen uyumlu olan
ANADOLU MEKTEBİ, öğrenme sorumluluğunu öğrencinin
kendisinin üstlenmesine katkı sağlamış r.Bu nedenledir
ki,öğrenciler kendi değerler dünyasını oluşturabilmektedirler.
İl bazlı toplan larımız çevrimiçi olarak
gerçekleş rilmiş r.Toplan larımıza okul müdürleri ve
danışman öğretmenlerimiz dahil olmuş, projenin ilerleyişi
hakkında bilgi vermişlerdir. Ayrıca ﬁkirlerini de beyan
etmişlerdir.Onları değerlendirmeye almış bulunmaktayız.
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ANADOLU
MEKTEBİ
Covid-19 salgını süreci tüm eği m
faaliyetlerini etkilediği gibi il genelinde
uyguladığımız projeleri de önemli ölçüde
etkilemiş r. Bu süreçte projelerimiz
uzaktan eği m imkanları dahilinde
yürütülmeye çalışılmış r. Anadolu
M e k t e b i Ya z a r O k u m a l a r ı P r o j e s i
kapsamındaki faaliyetlerimiz 9 lisemizdeki
gönüllü 69 öğrenci ile devam e rilmiş r.
Öğrencilerimizin Anadolu Mektebi web
portalına kayıtları gerçekleş rilmiş r.
Projedeki öğrenci ve okul değişimleri
nedeniyle çoğu okulumuz farklı yazarlar
okumuş, ha a bazı okullarımızda birden
fazla yazar okunmak durumunda
kalınmış r. Olağanüstü bir dönemden
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Yazar
Okumaları

geçildiğinden bu noktada okullara ve
öğrencilere gereken esneklik tanınmış r.
Zoom toplan ları yoluyla okullara
r e h b e r l i k e d i l m i ş r. D a n ı ş m a n
öğretmenlerin öğretmen akademilerine,
öğrencilerin çevrimiçi toplan lara
ka lımları sağlanmış r. Mustafa KUTLU,
Sezai KARAKOÇ, Cengiz AYTMATOV,
Mehmet Âkif ERSOY gibi yazarlarımızın
kitapları okuma gruplarımızdaki öğrenciler
tara ndan okunmuştur. Öğrencilerin kendi
okuma hızları ve mo vasyonlarına göre
okuma çalışmalarını devam e rmeleri
e s a s
a l ı n m ı ş r.

DENEYAP ATÖLYESİ
23 NİSAN UZAKTAN EĞİTİM ETKİNLİĞİMİZ

ÖĞRETMENLERE UZAKTAN
ARDUİNO İLE TEMEL KODLAMA EĞİTİMİ VERİLDİ
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Araştırma
İzinleri
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve
derecedeki okul ve kurumlarda; üniversitelerin,
kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum
kuruluşlarının ve araştırmacıların yapacakları
ulusal ve uluslararası araştırma uygulamaları ve
veri toplama faaliyetlerinin izin talepleri MEB
21.01.2020 tarih ve 1563890 sayılı Araştırma
İzinleri Genelgesinde yer alan usul ve esaslara
göre değerlendirilmektedir. Bu bağlamda
Müdürlüğümüze son altı ay içerisinde yapılan 121
başvuru değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.
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Prof. Dr. Veli Toptaş ile Söyleşi
“İlkokullarda Yetiştirme Programı”
2023 Eğt m V zyonu, lkokul müfredatının çocukların lg , yetenek ve m zaçlarına uygun olarak
y leşt r leceğ vurgulanmıştır. Bu doğrultuda lkokullarda not yer ne çocukların gel ş msel özell kler
d kkate alınarak çok yönlü değerlend rme s stem kurulacak. Bu anlamda İlkokul ve ortaokul dönemler
hayatın temel n oluşturmaktadır. Bu nedenle bu dönemde ver lecek eğ t m n, sağlam b r zem nde
oluşması büyük önem arz etmekted r.
Çocuklarımızın b l şsel, duygusal, ﬁz ksel olarak çok boyutlu gel ş m n n önemseneceğ vurgusuyla
İlkokullarda Yet şt rme Programı (İYEP) hayata geç r lm şt r. M ll Eğ t m Bakanı Z ya Selçuk, İlkokullarda
Yet şt rme Programı (İYEP) le okullar arasındak mkan ve öğrenc ler arasındak öğrenme farklarını
azaltmayı amaçladıklarını bel rterek, "Bütün çocuklarımıza 'İşte bu kadar kolay.' ded kler b r fotoğraf
sunmak ç n b r araya geld k." şekl nde açıklamada bulunmuştu.
Gaz antep İl M ll Eğ t m Müdürlüğü olarak İlkokullarda Yet şt rme Programı (İYEP) kapsamında
farkındalığı arttırmak amacıyla Prof. Dr. Vel Toptaş le Söyleş “İlkokullarda Yet şt rme Programı” adlı
sem ner gerçekleşt r ld . 13 N san 2021 Salı günü gerçekleşt r len programa çok sayıda öğretmen ve vel
katılım sağlamıştır.
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Dr. Türker Toker il Söyleşi
“Covid-19 ve Öğretmenlerin Dijital Yeterlilikleri”
Yaşanan salgın süreci ve eğitim ortamlarının dijital ortamlara taşınması
öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yapmalarını zorlaştırmıştır. Bu bağlamda,
dijital ortamlarda ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılabileceğine yönelik
çevrimiçi ölçme ve değerlendirme araçlarının önemini ar ırmıştır.
Teknolojik ölçme araçları, ölçme-değerlendirme işlemlerini oldukça kolaylaştırır.
Online sınav oluşturma, elektronik ürün dosyası (e-portfolyo) hazırlama,
puanlama, süreç değerlendirme yapma, sınıf-içi etkileşim ve iletişimi sağlama vb.
pek çok imkân sağlamaktadır.
Bakan Danışmanı Sn. Dr. Türker Toker Hocamızın “Covid-19 ve Öğretmenlerin
Digital Yeterlilikleri” oturumunda ölçme ve değerlendirme teması altında
öğretmenlerin çevirimiçi eğitim ortamlarına yönelik deneyimleri hakkında
paylaşımlar yapmıştır.
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Başarılı Örnekler Sergisi
İmam Ha p Okullarındaki öğrencilerin öğrenmesine ve
akademik gelişimine katkı sağlayan, bilimsel faaliyetler ile
sistemli bir şekilde ilerlemeyi öğreten, sosyal-kültürelsanatsal ve spor f faaliyetler ile öğrencilerin gelişimini
destekleyen, değerleri davranış haline ge ren bireyleri
ye ş ren, toplumsal sorumluluk ve gönüllülük
programlarını hayata geçiren, öğretmen ve yöne cilerin
mesleki gelişimi yoluyla kurumsal kapasitelerini ar ran,
proje uygulamaları ile gözlemlenen veya ih yaç duyulan
bir alana yönelik çözüm üreten ve böylece eği m ve
öğre min iyileş rilmesine yönelik değişim ve dönüşüm
oluşturan başarılı örneklerin ve model uygulamaların
teşvik edilmesi, tanı lması ve yaygınlaş rılmasına katkı
sağlamak amacıyla gerçekleş rilmektedir.
“Başarılar paylaş kça artar.” sloganıyla hayata aktarılan Başarılı Örnekler Sergisi'ne Gaziantep ili Şahinbey
ilçesinden Toplumsal Sorumluluk ve Gönüllülük teması al nda işlediği Değerler Eği mini “İDLİP'E ENSAR OL”
başlıklı çalışmasıyla katkı sunacak r.

Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM)
Eği mde Rehberlik ve Destekleme Modeli ERDEM projesi anadolu imam
ha p liselerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik başarı, bilimsel,
sosyal, kültürel, spor f ve sanatsal faaliyetler ile millî, manevi, ahlâkî,
insani, kültürel değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak
ye ş rilmesi amacıyla 2020 yılında başla ldı.
Din Öğre mi Genel Müdürlüğünün bilgi sistemi üzerinden 5 Mayıs- 7
Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan başvuruda Gaziantep ili Nizip
ilçesinden Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı İmam Ha p Ortaokulu, 1108 proje
içerisinden sıyrılarak “Hayalimdeki Okul” adlı projesiyle destek almaya hak kazandı.

"Oku-Yorum" Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi
İmam ha p okullarındaki öğrencilerin okuyan, düşünen, yorumlayan, eleş ren, okumayı bir yaşam biçimi hâline
ge ren, arkadaşlarıyla kültürel zeminde yeni bağlar kuran bireyler olarak ye şmelerini sağlamak ve onların
bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, edebi ve meslekî gelişimlerine çok yönlü katkıda bulunmak, öğretmenlerin
kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla ayda bir kitap okumaları esas alınarak 2785 okulda 116.300
öğrenci ve 11.630 öğretmenle uygulamaya konulmuştur.
“Oku-Yorum” Okuma Kültürünün Geliş rilmesi Projesi 1. Dönem Şubat-Haziran 2021 tarihleri arasında Gaziantep
ilinden aşağıda listelenen okullarımızdan 116 takım ka lım sağlamış r.
·GAZİANTEP İSLAHİYE AİHL Hacı Sani Konukoğlu
A.İ.H.L
GAZİANTEP NİZİP İHO Adnan Menderes İmam Ha p
Ortaokulu
GAZİANTEP NİZİP AİHL Nizip Anadolu İmam Ha p
Lisesi
GAZİANTEP NİZİP İHO Nizip İmam Ha p Ortaokulu
GAZİANTEP NİZİP İHO Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı
İmam Ha p Ortaokulu
GAZİANTEP OĞUZELİ AİHL Hayriye Deniz Kız Anadolu
İmam Ha p Lisesi
GAZİANTEP ŞAHİNBEY AİHL Bedreddin Ayni Anadolu
İmam Ha p Lisesi
GAZİANTEP ŞAHİNBEY İHO Kaplan Kardeşler İmam
Ha p Ortaokulu
GAZİANTEP ŞAHİNBEY AİHL Nene Hatun Kız Anadolu
İmam Ha p Lisesi
GAZİANTEP ŞAHİNBEY AİHL Saçaklı Adil Özberk Kız

Anadolu İmam Ha p Lisesi
GAZİANTEP ŞAHİNBEY AİHL Sevinç Baha n Teymur
Kız Anadolu İmam Ha p Lisesi
GAZİANTEP ŞAHİNBEY AİHL Şehit Cuma Akıl Anadolu
İmam Ha p Lisesi
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİLAİHL Mahmudiye Anadolu
İmam Ha p Lisesi
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİLİHO Mahmudiye İmam Ha p
Ortaokulu
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİLAİHL Şehitkamil Anadolu
İmam Ha p Lisesi
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİLAİHL Şehitkamil Belediyesi Kız
Anadolu İmam Ha p Lisesi
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİLİHO Vali Aksu İmam Ha p
Ortaokulu
GAZİANTEP YAVUZELİ İHO Yavuzeli İmam Ha p
Ortaokulu
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GAZİANTEP
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

