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Müdürümüz Diyor Ki!

DSADADA

Cengiz METE
İl Millî Eğitim Müdürü
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi; eğitimde yeniliklerin
ortaya çıkmasını, var olan uygulamalarında değişen ve gelişen dünyada yeniden
ele alınarak güncellenmesini sağlamıştır. Buna bağlı olarak eğitimde yeni
uygulamalar, yeni kavramlar, yeni kurum kültürleri ile yeni kurum stratejileri
ortaya çıkmıştır.
Hayatın her alanında kendisini hissettiren değişim ve gelişim, eğitimde
araştırma geliştirme çalışmaları ile bu çalışmaları sahaya yayma konularında bir
vazgeçilmezlik olgusu oluşturmuştur. Eğitim alanında gerçekleştirilen bu
çalışmalar; kurumun gelişmesini, toplumsal ihtiyaçların karşılanmasını ve her
alanda kalitenin artmasını sağlayacaktır.
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Eğitim alanında birçok teknolojinin kullanımıyla öğrenci üzerindeki eğitim
öğretim alanında yenilikler birbirlerini kovalamış, verimlilik de artmaya devam
etmiştir. Bu gelişimler eğitimin sınırlarını zorlayarak okul ve sınıf dışına taşmıştır.
Çağımızda yaşanan gelişmelere paralel olarak değişen yönetim anlayışı ve
eğitimde meydana gelen gelişmeler, eğitimde araştırma ve geliştirme
faaliyetlerini zorunlu hale getirmiştir. 2023 Eğitim Vizyonu ışığında; Stratejik
planlama, Erasmus+ , STEM Eğitimi, TÜBİTAK alanında yaptığımız 4004-40064007 ve öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlere katılımını sağlayan yerel projelerle, iç kontrol sistemi ile sunulan
hizmetlerin niteliğine yönelik çalışmalar yürüten AR-GE Birimi eğitime önemli
katkılar sunmaktadır.
Bu doğrultuda Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, başarının
anahtarlarından en önemlisinin, bir konuda hedefe koşan insanın ilk adımını
desteklemek olduğuna inanmaktayız. AR-GE çalışmaları kurumlarda farklılık
oluşturabilir ve kuruma özgü yenilikçi projeler üretebilir. Eğitim kurumlarımızın
kendilerinden beklenen işlevi yerine getirebilmesi; iyi bir ekip, gerçekçi bir
planlama ve planlanan faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanması ile mümkündür.
İlimizin eğitimine destek için çalışan, eğitime destek sunan, çözüm üreten kişileri
ve bütün fikirleri önemsiyor, teşvik ediyor, faydalı projelerin yaygınlaştırılması
için destek veriyoruz. Özellikle üniversite iş birliği ile 2023 Eğitim Vizyonunda
belirtilen hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarımızı aralıksız
sürdürüyoruz. Bu anlayışla birçok yeniliğe imza attık ve önümüzdeki süreçte de
yenilikçi bir bakış açısı ile hedeflere ulaşma gayemizi kararlılıkla devam
ettireceğiz.
2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine sağlam adımlarla ilerlerken yapılan tüm bu
çalışmalarda emek harcayan, katkı sunan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür
ediyor, herkese çalışmalarında başarılar diliyorum.
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Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları

M

üdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Plan çalışmaları çerçevesinde, Millî
Eğitim
Bakanlığı
Stratejik Plan Hazırlık
Programı’nda
belirtilen
iş
takvimine uygun olarak gerekli
ekipleri oluşturulmuştur. Bu
kapsamda Stratejik Planlama Üst
Kurulu oluşturulmuş ve Ar-Ge
birimi içinde oluşturulan ASKE
ekibi Stratejik
Planlama sürecinde, Stratejik Plan
Hazırlama Ekibi olarak tanımlanmıştır.
Hazırlık çalışmaları kapsamında
20 Eylül 2018 tarihinde 9
ilçemizin
Stratejik
Planın
hazırlığından sorumlu şube
müdürleriyle
ve
Müdürlüğümüzde görevli bölüm
şefleri ile 11.10.2018 ile
18.11.2018 tarihlerinde toplantı
yapılmıştır.
Stratejik Plan hazırlık çalışmaları
kapsamında
iç
ve
dış
paydaşlarımızdan anket yoluyla
aldığımız durum analizinin sonuçları
bölüm şefleri ile paylaşıldı. Toplantı
sürecinde her bölümün görüş ve
önerilerini değerlendirmek amacıyla
Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit
(GZTF)
analiz sonuçları talep edildi. Bölüm
şefleri
ile
gerçekleştirilen
toplantılarda müdürlüğümüzün 5 yıl
boyunca
Gaziantep
eğitimine
yapacağı katkılar, amaçlar ve hedefler
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tartışılmıştır. Kurumun mevcut
durumunu tespit etmek için
yapılan mevcut durum analizinde,
stratejik planla ilgili iç ve dış
paydaşlardan anket, görüşme vb.
yollarıyla veriler toplanmış, analiz
edilmiş ve sınıflandırılmıştır.
Stratejik plan hazırlık çalışmaları
Geleceğe Yönelim basamağında
devam
etmektedir.
Müdürlüğümüz,
ilimizin
önümüzdeki beş yıllık eğitim öğretim faaliyetlerine ışık tutacak, eğitim
öğretimdeki hedeflere ulaşılmasına rehberlik edecek 2019-2023 Stratejik Planı
ile 2023 Eğitim Vizyonunu gerçekleştirmenin adımını atacaktır.
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Sosyal Okul Projesi
017-2018 Eğitim-Öğretim yılında “Gaziantep
genelindeki tüm okullarımızda uygulamaya
koyulan “Sosyal Okul Projesi” ile ilimizde
bulunan okul ve öğrencilerin akademik
çalışmaları yanında sosyal, sportif ve sanatsal
alanlardaki aktivitelere de etkin olarak katılmaları
sağlaniyor ve yapılan etkinlikler takip edilerek proje
sonunda başarılı okullar ödüllendirilecektir. Bu kapsamda ilimiz genelinde
yürütülen “Sosyal Okul Projesi” ile bu boşluğun doldurulacağı ve okullarımızın

2

dikkati sosyal etkinliklere çekilmistir.Ayrıca bu projeyle güncellenen müfredat
programlarının ana eksenini oluşturan değerler eğitimi ile öğrencilerimizin milli
ve manevi değerlerimizi çeşitli etkinlikler yoluyla özümsemeleri
gerçekleştirilmektedir.
2016-2017 eğitim öğretim yili branşa göre okullarimizda 78 kategoride
3793 faaliyet gerçekleştirmiştir. Projemizin uygulamaya başlanildiği 2017-2018
eğitim öğretim yilinda 78 kategoride 4.701 faaliyet gerçekleştirilmiştir. 2016-
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2017 eğitim öğretim yilinda kültürel ve sanatsal alanlarda okullarimizda 3029
kurs açilirken, 2017-2018 eğitim öğretim yilinda kültürel ve sanatsal alanlarda
okullarimizda 4.558 kurs açilmiştir
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2023 Eğitim Vizyon Çalıştayı Hazırlık Çalışmaları

2

023 Eğitim Vizyonu Çalışmaları
kapsamında Prof. Dr. Servet
Özdemir, "2023 Eğitim Vizyonu
ve
Eğitimde
Dönüşüm"
adlı
konferansta okul yöneticilerimiz ve
öğretmenlerimiz ile bir araya geldiler.
Konferansa Valimiz Sayın Davut
Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız
Sayın Fatma Şahin, İl Milli Eğitim
Müdürümüz Sayın Cengiz Mete, İlçe
Milli Eğitim Müdürlerimiz, Okul
Yöneticilerimiz ve Öğretmenlerimiz katıldılar.
Başkent Üniversitesi Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Programı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet
Özdemir, eğitimde yeni bir bakış
açısına ihtiyacın olduğunu söyledi.
Katıldığı birçok konferans ve
toplantılarda
öğrencilerin
daha
bilimsel ve özgür fikirler üreten
bireyler olması yönünde tavsiyelerde
bulunduğunu aktaran Özdemir,
müdürlerin okullarda Gaziantep’i temsil eden figürleri yapması gerektiğini
söyledi. Öğrencileri de bu yönde yönlendirmelerini ve yenilikçi bir nesil
yetiştirmelerini isteyen Özdemir, eşit fikir yerine adil fikir üretilmesini
desteklediğini kaydetti.
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Gaziantep Eğitim Akademisi – Yazar Buluşmaları

G

aziantep Büyükşehir Belediyesi
işbirliğinde
öğretmen
akademileri
çerçevesinde
şehrimize gelen yazarlarla öğretmen
ve
öğrencilerimizi
buluşturmak
amacıyla
yapılan
projemizde
“Gaziantep Uluslararası Şiir Festivali”
kapsamında 7 ülkeden 9 şair şehrimize
geldiler. Yine İLESAM öncülüğünde
Kazakistan ve Azerbaycan'dan şairler şehrimizi ziyaret ettiler. Eğitimci-Yazar Dr.
Özgür BOLAT tarafından öğretmenlerimize, ´Mutlu Ve Başarılı Çocuk Nasıl
Yetiştirilir.´ konulu seminer verildi. Prof. Dr. Nevzat TARHAN tarafından Türk Dili
ve Edebiyatı öğretmenlerimize ´Değerler Eğitimi´ isimli seminer verildi. Uzman
Psikolog Dr. Faruk ÖNDAĞ tarafından
öğrencilerimize
´Sınav
Kaygısı´
semineri
verildi.
Yazar
Sara
ŞAHİNKANAT ve Yazar Ayşegül DEDE
tarafından sınıf ve ana okulu
öğretmenlerimize ´Eğitimde Hikaye
Anlatıcılığı Ve Okul Öncesinde
Kitapların Önemi´ konulu seminer
verildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü
Özel Programı Olarak Yazar Polat
DOĞRU ve Psikolog Doğan CÜCELOĞLU tarafından ´Öğretmen Olmak´ konulu
söyleşi yapıldı. 2023 Eğitim Vizyonu Çalışmaları kapsamında Prof. Dr. Servet
Özdemir, "2023 Eğitim Vizyonu ve Eğitimde Dönüşüm" adlı konferansta okul
yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz ile bir araya geldiler. Konferansa Valimiz
Sayın Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin, İl Milli
Eğitim Müdürümüz Sayın Cengiz Mete, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz, Okul
Yöneticilerimiz ve Öğretmenlerimiz katıldılar.

6

e-Bülten

Ocak 2019

7

e-Bülten

Ocak 2019

Edebiyat Odası
ğrencilerimizin yazma
ortamına uyumlarını
sağlamak,
gizil
yeteneklerini
açığa
çıkarmak, proje sonunda da
bu yeteneklerin somut
şekilde
sergilenmesine
imkan tanımak için ilimizde
gerçekleştirilen
Edebiyat
Odası Projesi kapsamında
Şahinbey İlçemiz´den 4,
Şehitkamil İlçemizden 4 Lise
Dengi Okullarda Toplam 42
Öğrencimiz 2018 yılı içerinde yaralanmıştır.

Ö

Abdulkadir Konukoğlu Fen
Lisesi´nde bir sınıf doğa ve
manzara temalı duvar
kağıtları ile döşenerek şiir ve
hikaye yazımı için gerekli
esini
oluşturmaya
çalışılmıştır. Daha sonra
öğrencilerimiz 1 günlük
aldıkları yazım ve noktalama
derslerinin ardından yazma
çalışmalarına geçtiler. Şiir
yazma
çalışmaları
ile
başlayan yazma teknikleri
ile ilgili yöremizde bulunan şair ve yazarlar davetimizi kırmadılar. Konuklarımız
öğrencilerimize kendi deneyimlerinden yola çıkarak bilgiler verdi.Murat Alp ve
Abdulhadi Bay tarafından yazma teknikleri ve edebiyatla ilgili söyleşiler yaptılar.
Bu söyleşiler ile öğrencilerimizin sosyal gelişimlerine katkıda bulundular. Ayrıca
görme engelli ve otistik olup iyi yazan öğrencilerimize de bu atölye
çalışmalarından faydalanma imkanı buldular.
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Bedenim Anlatıyor

U

ygulamalı olarak yapılan çalışmalarımızda sahnede duruş, heyecan
kontrolü, öğrenci ve öğretmen ilişkisinde iletişime giriş, ses kontrolü ve
mimiklerle diyafram egzersizi için şiir çalışmaları yapılmakta..(Hazırlıksız
konuşma, sahne heyecanı, kararında heyecan, mimiklerin empatik duygusal
geçişi, okurken yüze yansıyan duygular, beden dili mimik ve jest senkronizasyonu,
şiir okuma egzersizleri, üslup çalışmaları devam etmektedir.
Bu uygulamalar 2019 şubat ayı itibari ile farklı versiyonda öğrencilerimize
geçecektir.
Dönem ve yıl sonunda öğrencilerimizin yanı sıra öğretmenlerimizin de gösteri
yapmaları, şiir günü düzenlemeleri sağlanacaktır.
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Anadolu Mektebi - Yazar Okumaları Projesi

M

illi 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, eserlerin en az yarısı okunduktan sonra bir
konu seçilmesini, seçilen konuda bir konuşma metni hazırlanmasını, düzenlenen
panel programlarında hazırlanan metnin sunulmasını amaçlayan bir yazar okuma
faaliyetidir.

İlimiz Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinden toplamda 15 lisemizde
250 öğrencimiz ve 15 koordinatör öğretmenimizle uygulanan proje kapsamında
edebiyatımızın önde gelen yazar ve şairlerinin tüm eserleri gönüllü öğrencilerimiz
tarafından okunmaktadır. Okumaların ardından okudukları yazarı çeşitli
yönleriyle ele alan öğrencilerimiz il ve ülke genelinde düzenlenen panellerde
yazarları anlatmaktadır.
İlimizde 2015 yılında Mehmet Akif ERSOY ile başlayan Anadolu Mektebi Yazar
Okumaları Projesi Mustafa KUTLU, Tarık BUĞRA, Cengiz AYTMATOV ve Samiha
AYVERDİ okumaları ile devam etmiştir.
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23-25 Ekim 2018 tarihlerinde 16 ilden 110 öğrenci ve öğretmenin katılımıyla
Gaziantep’te düzenlenen «Doğumunun 90. Yılında Bozkırın Bilgesi Cengiz
Aytmatov» programında Cengiz Aytmatov çeşitli yönleriyle anlatılmıştır.
Kırgızistan Ankara büyükelçisi İbragim DZHUNUSOV’un da katıldığı üç günlük
programda 10 farklı panelde Cengiz AYTMATOV anlatıldı.
27 Kasım 2018 tarihinde Vehbi Dinçerler Fen Lisesi öğrencileri tarafından Samiha
Ayverdi okul paneli gerçekleştirildi.
Şu anda 15 lisemizden 150’ye yakın öğrencimiz Necip Fazıl KISAKÜREK’in
eserlerini okumaktadır.
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STEM ve Kodlama Eğitici Eğitimi

G

aziantep İl Milli eğitim Müdürlüğü ve
İpekyolu kalkınma Ajansı ile ortak
yürütülen projede öğretmenlere
Disiplinlerarası Beceri Eğitimini temel alan
STEM(Bilim, Teknoloji, Matematik ve
Mühendislik) Eğitimi ve Kodlama eğitimi verilmiştir. Böylelikle öğretmenlerin 21.
yüzyıl becerilerini kazandırmak amaçlanmıştır.

50 farklı branştaki öğretmen eğitimden faydalanmış olup, görev yaptıkları
okullarda eğitim ile ilgili etkinlikleri gerçekleştirmeleri sağlanmıştır.
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Kızlar İçin Stem Okulu Projesi
reten, dünya ile rekabet edebilen
yaratıcı bir toplum olmanın anahtarı
fen ve matematik eğitiminin
teknoloji ve mühendislik ile entegre
edilmesidir. Bu kapsamda STEM Okulu
programı ile kız çocuklarına STEM eğitimi verilerek onların 21. Yüzyıl becerilerine
sahip olmaları, tasarlayan ve üreten kişiler haline gelmeleri amaçlanmıştır.
Eğitimin diğer bir amacı ise STEM eğitiminde kızların önemine vurgu yapmaktır.

Ü

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi,
İstanbul Aydın Üniversitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli
Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi
tarafından kız çocuklarına yönelik fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve
matematik (STEM) alanlarında farkındalık oluşturmak üzere bir proje
hazırlanmıştır. Proje kapsamında Gaziantep İlinde okuyan 6.ve 7. Sınıflarda
okuyan 200 kız öğrenciye (100 Türk, 100 Suriyeli misafir öğrenci) uygulamalı 2
gün sürecek bir eğitim verilmiştir. Bahsi geçen proje Temel Eğitim Genel
Müdürlüğü tarafından ilk olarak Gaziantep’te başlatılması uygun görülmüştür.
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EBA Fatihi Okullar Projesi

E

BA Fatihi Okullar Projesi ile Gaziantep’teki tüm
okulların dijital eğitim içeriklerine ulaşmalarını,
kaynak ihtiyacını ortadan kaldırmayı, tüm eğitim
paydaşlarının dijital eğitim ortamından faydalanmalarını
sağlamak amacıyla proje faaliyete geçirilmiştir.
Proje 127 Bilişim Teknolojiler Formatör Öğretmeniyle 982
okulda
EBA
Bilgilendirme Toplantıları
yapılarak
gerçekleştirilmiştir.
2017- 2018 Eğitim Öğretim yılı başlarında Öğretmenlerin EBA Ortalama Kullanım
Süresi Türkiye sıralamasında 47. sıradayken, projenin uygulanmaya konulmasıyla
Türkiye Genelinde 1. Sıraya ulaşılmıştır.
2017- 2018 Eğitim Öğretim yılı başlarında EBA Ortalama Kullanım Süresi Türkiye
sıralamasında 68. Sıradayken aşağıdaki grafik bugün gelinen noktayı
anlatmaktadır.
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Kodlantep Projesi

Kodlama, robotik gibi etkinliklerle
öğretmenlere yeni eğitim teknolojileri
hakkında temel ve orta seviyede
kurslar vermek amaçlanmıştır. Kurslar
aracılığıyla
öğretmenlerimiz
tarafından öğrencilerin teknolojik
becerilerini geliştirmek ve günümüz
teknolojilerine
uyum
sağlamak
amaçlanmıştır.
Proje’ye aktif olarak katılım sağlayan
ve atölyelerde uygulama yapan 336
öğretmen
okullarda
uygulama
konulan Tübitak gibi projelerde
atölyeler gerçekleştirmiştir. Projeye
2017-2018 Eğitim Öğretim yılında
toplamda 1.326 öğretmen başvuru
yapmış ve başvuran 336 öğretmen
eğitim almıştır. Proje sonucunda
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından eğitime
katılan 336 öğretmene sertifikaları törenle verilmiştir.
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TÜBİTAK Projeleri

T

ÜBİTAK toplumda bilimsel, teknolojik ve yenilik
faaliyetlerine yönelik farkındalığın ve bilim
okuryazarlığının artırılmasına yönelik etkinliklerin
gerçekleştirilmesi, TÜBİTAK’ın kurulduğu ilk yıllardan
başlayarak, yayınlanan dergi ve kitaplar, gerçekleştirilen
yarışma ve şenlikler aracılığı ile hayata geçirilmektedir. 2007 yılından itibaren bu
alanda yapılacak “Bilim ve Toplum Projeleri”ne destek verilmesine başlanmıştır.
Ayrıca toplumun bilim ve teknoloji ile eğlenerek öğrenilen ortamlarda
buluşmasını sağlayan çalışmalar devam etmektedir.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi
ARGE tarafından TÜBİTAK’a sunulan ve kabul edilmesine değer görülen
projemiz Gaziantep ilinde gerçekleştirilen ilk TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi
projesidir. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi için sunulan 3. projemiz TÜBİTAK
tarafından kabul edilmiş olup 2019 Haziran ayında gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
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 Eğlenerek Öğreniyorum Gaziantep Doğa ve Bilim Kampı – 1: 11-16 Eylül
2017
 Eğlenerek Öğreniyorum Gaziantep Doğa ve Bilim Kampı – 2: 18-23 Haziran
2018
 Eğlenerek Öğreniyorum Gaziantep Doğa ve Bilim Kampı–3: 24-29 Haziran
2019 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Projemizde 7. ve 8. sınıfa devam eden 40 öksüz ve yetim öğrenciler ile
Türkiye genelinde görev yapmakta olan Fen Bilimleri öğretmenleri katılımcı
olarak yer almaktadır. Projemizde okul dışı öğrenme ortamlarında (hayvanat
bahçesi, Gezegenevi ve Bilim Merkezi, Yesemek Açık Hava Müzesi ve Zeugma
Mozaik Müzesi gibi) fen eğitimi ve disiplinlerarası (sanat, matematik, astoronomi
vb.) alanlarda 6 günlük bir eğitim gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK 4005 Bilim Ve Toplum Yenilikçi Eğitim
Uygulamaları
4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında STEM
temalı projemiz desteklendi. Proje başvurumuzun kabul edilmesi ile İlimizde ilk

defa uygulanan projemizde Türkiye genelinden 30 okul öncesi öğretmene
yönelik olarak ‘Bilimsel Düşünme Becerisi Kazandırma Eğitimi’ gerçekleştirildi.
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Türkiye'de okul öncesi öğretmenlere yönelik yazılan ve desteklenen ilk proje
olma özelliği taşımaktadır.
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TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları

T

ÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı
tarafından çağrıya çıkan, her öğrencinin bilimsel bir
proje yapabileceği ve her okulun da bir bilim fuarı
gerçekleştirebileceği
öngörüsünden
yola
çıkarak
gerçekleştirilen 4006 Bilim Fuarları programları 2013 yılından
bu yana devam etmektedirler.

2018-2019 egitim ögretim donemi Türkiye geneli başvuru sayısı : 13.541
2018-2019 egitim ögretim donemi Türkiye geneli kabul edilen başvuru: 4678
Gaziantep ilinden kabul edilen proje sayısı: 214
Türkiye geneli kabul oranı : % 34.5
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TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği

T

ÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Programına TÜBİTAK
tarafından kabul edilen projemiz ile 27-28-29 Eylül 2018
tarihleri arasında düzenlenmiştir.Toplumla ile bilimi
ortak paydada buluşturmak, bilim farkındalığı oluşturmak ve
yeni eğitim teknolojilerine uyum sağlamak amacıyla falliyete
geçirilmiştir.Proje 36 atölye çalışması, 57 okul etkinliği olmak
üzere 93 atölye ve 4 konferans ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı
Gezegenevi ve Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.Proje’ye aktif olarak katılım
sağlayan ve atölyelerde uygulama yapan toplamda 14.112 öğrenci katılımı
sağlanmıştır.

TÜBİTAK 2204-Araştırma Projeleri Çalıştayı
Lise ve ortaokul öğrenimine devam
etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve
uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar
yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını
yönlendirmek ve mevcut bilimsel
çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak
amacı ile düzenlenmekte olan Araştırma
Projeleri
Yarışması
kapsamında
düzenlenecek olan çalıştayımız şu unsurları içeriyor.İlimizde ilk defa yapılacak
olan TÜBİTAK çalıştayımızda amaç
projelerin özellikle okul bazlı tabana
yayılmasını
amaçlamak
ve
öğretmenlerimizin
bilimsel
proje
hazırlama yöntemlerini kavratmaktır.
Çalıştayımızda elektronik başvuru
formu üzerinden bireysel başvurular
alınmış olup 220 öğretmen çalıştaya
katılmayı istemiştir.Branş bazında
masalar oluşturulacak olup her masaya alanında uzman ve daha önce ödül almış
öğretmenlerimiz liderlik edecektir.
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Erasmus Plus Projeleri

2

014-2020 yılları arasında uygulanmakta olan Erasmus+ Programı ile
kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler
kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve
istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Gaziantep İl Milli Eğitim
Müdürlüğü olarak Konsorsiyum Liderliğimizde 2 adet KA101 Okul eğitimi
Personel Hareketliliği Projemiz geçmiştir.
‘Sakin ol ,Biz Arkadaşız’ isimli projemizin amacı okullarımızda yaşanan
akran zorbalığı problemlerini en aza indirgemektir.
‘Doğadan Nesile, Nesilden Bilime’ isimle projemizin amacı okul öncesindeki
çocuklarımıza doğa ve bilim farkındalığını kazandırarak yaparak yaşayarak
öğrenme becerisini geliştirmektir.
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında ilimizden 247 ErasmusPlus Projesi Başvurusu
yapılarak 10 proje hibe almaya hak kazanmıştır.

22 – 26 EKİM 2018 tarihleri arasında AB Proje Hazırlama Teknikleri Hizmetiçi
eğitimi 50 öğretmenimizin katılımıyla gerçekleştirildi.Faklı branş ve okul
kademelerinde olan öğretmenlerimiz eğitim sonrasında eTwinning ve AB
Projeleri hazırlayarak hizmetiçi eğitimlerini başarıyla gerçekleştirmiş oldu.
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eTwinning Faaliyeti
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.eTwining Faaliyeti kapsamında İl Müdürlüğü olarak
proje yazma atölye çalışmaları , bilgilendirme toplantıları ve okul ziyaretleri
gerçekleştirilmektedir.
 20 Okul Ziyareti,
 7 Proje Yazma Atölye Çalışması Gerçekleştirilmiştir.
 Proje Yazma Atölye Çalışmaları, Eğitimler, Bilgilendirme Toplantıları
Sonucunda Ulaşılan Öğretmen Sayısı: 722
 eTwinning Portalına Kayıtlı Okul Sayımız: 1.383
 eTwinning Portalına Kayıtlı Öğretmen Sayımız: 3.642
 İlimizde Uygulanan eTwinning Projesi Sayısı: 1.438
 2017-2018 Eğitim-öğretim Yılında Ulusal Kalite Etiketi Alan Öğretmen
Sayısı: 31
 2017-2018 Eğitim-öğretim Yılında Avrupa Kalite Etiketi Alan
Öğretmen Sayısı: 10
2017-2018 Eğitim-öğretim Yılında Fatih EBA Kategorisinde Özel Ödül Alan
Türkiye 1. Olan Öğretmenimiz Nezihe Osman Atay İlkokulundan Better
Together Adlı Projesi İle Nida Demir Olmuştur.
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e Twinning Sergisi

G

azişehrimiz ´de il bazında ilk defa gerçekleştirilen Gaziantep eTwinning
Projeleri Sergimizin açılışı İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cengiz
METE ´nin katılımı ile gerçekleştirildi.
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Future Classroom Lab (Geleceğin Sınıf Tasarımları)
Ülkemizde FCL çalışmaları,
Avrupa Okul Ağı koordinasyonunda
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü
tarafından
yürütülmektedir. YEĞİTEK tarafından
ilimizden de 1 kişi olmak üzere ülke
genelinde seçilen 11 koordinatörün
eğitmen eğitimleri tamamlandıktan
sonra
okul
eğitimleri
gerçekleştirilecektir.
Future Classroom Lab (FCL)
öğrenmede ve öğretmede değişen
stilleri desteklemek ve geleneksel
dersliklerin ve diğer öğrenme
alanlarının yeniden düzenlenmesini
gerçekleştirmek için oluşturulmuştur.
Future Classroom Lab 6 farklı
öğrenme alanından oluşmaktadır.
Her bir alan öğrenme ve öğretmedeki
özel alanları vurgulamaktadır. Ayrıca
fiziksel
alanların,
kaynakların,
öğrenci ve öğretmenlerin değişen rollerinin ve farklı öğrenme stillerinin nasıl
desteklenmesi gerektiği üzerine ayrıntılı olarak düşünmeye yardımcı olmaktadır.
Müdürlüğümüzce bir FCL Sınıfı oluşturularak örnek uygulamalar yapılması
hedeflenmektedir. Ayrıca okullarımız bilgilendirilmektedir.
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Gençbizz Liseler Arası Girişimcilik Programı

“G

ençBizz”
girişimcilik
kapsamında
lise
öğrencilerinin, danışman
öğretmenleri ve iş dünyası gönüllü
mentorları eşliğinde girişimcilik
becerilerini yaşamak amacıyla kendi
şirketlerini
kurmalarını,
şirketi
yönetmelerini
ve
üretimini
tasarladıkları
ürünleri
pazarlamalarını amaçlayan, 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 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 40 öğretmen eğitim almış ve
140 öğrencinin katılımı ile 20 şirket kurulmuş ve yönetmeleri sağlanmıştır.
Gaziantep Lisesi danışman öğretmenleri gözetiminde öğrencilerin kurdukları GSpace isimli şirket, ürettikleri “Sanal Gerçeklik Gözlüğü” ile GençBizz Türkiye
finallerinde Gaziantep’i temsil etmeye hak kazanmıştır. 2018-2019 eğitimöğretim yılında 86 öğretmen eğitim almış ve 217 öğrenci tarafından 31 şirket
kurulmuştur. Proje çalışmaları halen devam etmektedir.

27

e-Bülten

Ocak 2019

28

e-Bülten

Ocak 2019

Ben Okuyorum, Gaziantep Okuyor Projesi
Bu projenin amacı Gaziantep’te tüm
kesimlerde kitap okuma oranını arttırmak
ve her bireye kitap okuma alışkanlığını
kazandırmaya
çalışmaktır.
Proje
kapsamında dezavantajlı okulların okul
kütüphaneleri zenginleştirilecek, il halk
kütüphanelerine üyelik teşvik edilecek,
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
bağlı okullarda öğretmenler arasında kitap
okuma
halkaları
oluşturulacak,
öğrencilerin aileleriyle kitap okumalarını sağlayacak etkinliklere yer verilecektir.
 SODES Projesi kapsamında 4 okul kütüphanesi oluşturulmuştur.
Kütüphane oluşturulan okullarımız şunlardır:
 Yavuzeli Şehit Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi
 Şehitkamil- Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi
 Nizip İkizce Ortaokulu
 Şahinbey- Şehit İsa Karakaş Ortaokulu
 Dezavantajlı Okullara Kitap Dağıtılması
SODES
Projeleri desteğiyle
dezavantajlı
ilkokul
ve
ortaokullarımızdan
100
okula
toplamda
15.000’ e yakın kitap
dağıtımı yapılacaktır. Yapılacak
törende kitap okuma ile ilgili
farkındalık
etkinliği
olarak
öğrencilerle birlikte topluca kitap
okunacaktır.
 Öğretmen ve Öğrencilerin Halk Kütüphanesine Üye Yapılması
İlimizde görev yapan tüm öğretmen ve
gönüllü öğrencilerimiz halk
kütüphanelerine üye yapılarak kitap okuma oranı arttırılmaya çalışılacaktır.
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 Öğretmenler Arasında Kitap Okuma Halkaları Oluşturması
Okullarda gönüllülük esasıyla öğretmenler arasında kitap okuma halkaları
oluşturulacaktır. Öğretmenler belirledikleri kitapları okuduktan sonra kitaplar
üzerinde söyleşiler gerçekleştirecektir.
 Ailelerle Kitap Okuma Çalışmaları

Eğitim ailede başlar.”
İlkesinden hareketle anne
babaların da kitap okuma
alışkanlığı kazanmasına
yönelik
bilgilendirme
seminerleri yapılacaktır.

Ayda bir defa sınıf
rehber öğretmenleri ev
ziyaretleri
gerçekleştirecektir.
Bu
ziyaretlerde ev ortamında
kitap okunacak ve okuma
üzerine
sohbetler
gerçekleştirilecektir.
 Okullarda Kitap Okuma Saati Uygulaması
Okul idaresinin belirlediği saatlerde tüm okulda kitap okunması şeklinde
gerçekleştirilecek olan etkinlik okullarımızda önemli bir farkındalık oluşturacaktır.
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Öğretmen Akademisi Vakfı Eğitimleri
ğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek amacıyla
eğitim programları geliştiren ve bu programları ücretsiz
olarak öğretmenlere ulaştıran Öğretmen Akademisi
Vakfı, Türkiye’de bu alana odaklanmış ilk ve tek sivil toplum
kuruluşudur.
Öğrenen Lider Öğretmen Eğitimi : Bu eğitimde, öğretmenlerin entelektüel,
kişisel, mesleki, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi
hedeflenmektedir. İçerik, öğretmenlerin bilgiyi değil, öğrenmeyi öğreten liderler
olarak gelişmeleri amacıyla oluşturulmuştur. Nizip ilçesinin bütün aday
öğretmenleri dahil olmak üzere toplamda 250 öğretmenimiz 2018 yılında 2
günlük öğrenen lider öğretmen eğitimi almıştır. Eğitimler 2019 yılı Şubat ayı
itibariyle devam edecektir.

Ö

Öğretmenin Kimyası Eğitimi: Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından ilimizde
görev yapan toplamda 68 Fen ve Teknoloji ve Kimya öğretmenine 14-15 Ekim
2017 tarihlerinde Teymur Continental Hotel’de Öğretmenin Kimyası Eğitimi
düzenlendi. Bu eğitimde, lise kimya dersi öğretmenlerinin alternatif ve yaratıcı
fen eğitimi konularında bilgilerini arttırarak disiplinler arası eğitim yöntem ve
tekniklerini sınıflarında uygulayabilir olmaları hedeflenmektedir.
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Önce Öğren, Sonra Eğlen

P

rojemizin temel amacı çocuklarımızı; beden, zihin,
ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli, sağlıklı ve
gelişmiş bir karaktere, özgür ve bilimsel düşünme
gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,
topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve üretken
bireyler olarak yetiştirmektir.
Şehitkamil İlçesinde dezavantajlı bölgede 20 ilkokulda 26.502 öğrencimiz
doğrudan okullarda yapılacak sosyal ve sportif faaliyetlerden yararlanacak.
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Yüzme Bilmeyen Kalmasın

G

ençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol
kapsamında Beden Eğitimi ve Oyun Dersini yüzme öğrenerek
değerlendirme ise amaçlanmıştır.
Cumhurbaşkanlığı 2.Yüz günlük İcraat programının sonuna kadar yaklaşık
100.000 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedeflenmektedir.
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Yetenek Taraması

S

por Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği
sporun tabana yaygınlaştırılması , erken yaşta keşfedilmesi ve yetenekleri
doğrultusunda spor branşlarına yönlendirilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye’de ilkokullarda 3.sınıfta eğitim gören öğrencilerin tamamı ilimiz için
2018-2019 eğitim öğretim yılında 48.000 öğrenci yetenek taramasından
geçirilmesi hedeflenmektedir. Şu ana kadar 22.500 öğrenci yetenek
taramasından geçirilmiş olup 2 Ocak tarihine kadar 30.000 öğrencinin yetenek
taramasından geçmesi hedeflenmektedir.
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Acar Çocuk

P

rojemizin temel amacı çocuklarımızı beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu
bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür
ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan
haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk
duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmektir.

Bu proje ile; Gaziantep’te 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında
uygulanmış olan “Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At”
projesi kapsamında ilkokul 2.3. ve 4. Sınıf öğrencileri üzerinde
yapılan 1.ve 2. Aşama yetenek taramasında başarılı olan 150
öğrencinin sportif anlamdaki eğitimlerine devam etmelerini
ve bu 150 yetenekli öğrencinin Türk sporuna kazandırılmasını sağlamak
amaçlanmaktadır.
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Oyna Öğren Yaşa

B

üyükşehir
Belediyemiz
ile
birlikte yürüttüğümüz bu proje
ile özellikle ilimizde dezavantajlı
bölgelerimizde yer alan okullarımızda
eğitim gören öğrencilerimizin yüreğine
dokunmayı amaçlıyoruz.
Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme
Merkezi´nde yapılan ´OYNA ÖĞREN
YAŞA´ projemiz ile Orta okul 5.sınıf
öğrencilerimize sabah saat:9.00 ile

öğleden sonra saat:16.00 arasında çeşitli
imkanlar sunulmaktadır.
Öğrencilerimiz okullarımızdan Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi ´nin belirlediği
otobüslerle alınıp dönüşte de yine aynı
araçla okullarına teslim ediliyor.
Özellikle Dezavantajlı Okullardan Hava
Koşulları Uyarsa Her Ay Yaklaşık 2.000
Öğrencimiz Yararlanıyor.
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Sıfır Atık

“S

ıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha
verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının
azaltılmasını,
etkin
toplama
sisteminin
kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık
önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.
Cumhurbaşkanlığı Külliye ’sinde uygulamaya geçilmiş olup uygulamanın tüm
Türkiye’ye yayılması konusunda çalışmalara başlanmıştır.
Sıfır atığın uygulanmasına ilişkin yol
göstermek adına hazırlanan “Sıfır Atık
Uygulama Rehberi” proje faaliyet
basamakları; odak noktası, mevcut
durum, planlama, ihtiyaç ve temin,
eğitim, uygulama ve değerlendirme
süreçlerinden oluşmaktadır. Hedef
kitlelere yönelik uygulamalı eğitim ve
bilgilendirme yapılır. Hedef kitle olarak
odak
noktaları,
bakım
onarım
sorumluları, temizlik görevlileri, geçici
depolama alanı sorumluları ve tüm
çalışanlar esas alınır.
Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarının % 39,43 ’üne Sıfır Atık
kutularının ulaştırılması sağlanmıştır. Projenin, 2023 yılına kadar tüm eğitim
kurumlarında uygulanması amaçlanmaktadır.
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İpekyolu Kalkınma Ajansı Projeleri
ğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli
konularda İpekyolu Kalkınma Ajansından eğitim destekleri alınmış ve
öğretmenlerimize ihtiyaç duydukları konularda eğitimler verilmiştir.
Gaziantep İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
Ar-Ge
Birimi
Personeline Yönelik Proje Yazma
ve
SPSS
Eğitimi:
Proje
kapsamında 2016 yılı Mayıs
ayında 30 öğretmenimiz proje
yazma ve SPSS programı eğitimi
almıştır.
Gaziantep 3DS Max İle EBA İçerik
Geliştirme Eğitmen Eğitimi: Bu
proje kapsamında 30 öğretmenimize 2017 Haziran ayında 3DS Max eğitimi
verilmiştir.
Gaziantep STEM &
Robotik
Eğitmen
Eğitimi: Bu
projede
2018 yılı Şubat ayında
50
öğretmenimize
STEM
ve
Robotik
kodlama
eğitimi
verilmiştir.
Otantik
Ölçme
Değerlendirme Ve Veri
Analizi Eğitimi : Proje
kapsamında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ve sosyal bilgiler
branşlarından toplamda 80 öğretmenimize çağdaş ölçme değerlendirme ve
veri analizi eğitimi verilecektir.

Ö
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Benim Ekoloji Kulübüm
lkokullarda Ekoloji Kulübü Rehber Öğretmenleri
ve bu öğretmenlerimiz kanalıyla tüm Gaziantep ili
Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde eğitim
alan ilkokul öğrencileri ve veliler projenin hedef
kitlesidir.
2016-2017 eğitim öğretim yılında Şehitkamil,
Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde Gaziantep İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
ve TEMA Vakfı ortaklığı ile kulüp rehber öğretmenlerle başlatılan proje toplam
261 okul ve 7830 öğrencinin işbirliği ile sürdürülmektedir. Proje 2020 yılında da
devam edecek olup ihtiyaç görülmesi halinde sürekliliği sağlanması
hedeflenmektedir.

İ
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Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var

H

er 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.
2018-2019 eğitim-öğretim yılında 86 okula verilen eğitim sonucunda 149 yetim
kardeşimize destek verecek şekilde devam etmektedir.
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Yemekte Denge Eğitimi Projesi

S

abri Ülker Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 2011
yılından beri sürdürdüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi,
sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanan bir
projedir.
Proje
kapsamında
öğrencilere sağlıklı ve dengeli
beslenme alışkanlığı kazandırılmaya
çalışılmaktadır.
Proje kapsamında pilot okullarımıza
eğitim materyalleri yollanmakta ve
öğretmenler
tarafından
dengeli
beslenme
konulu
eğitimler
verilmektedir.
Öğrenciler arası resim yarışması ve
öğretmenler arası iyi uygulamalar yarışmaları düzenlenmektedir.
Proje ilimizde Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Oğuzeli ilçelerimizden toplamda 50
ilkokulda yürütülmektedir.
22-24 Ekim 2018 tarihlerinde okul öncesi ve sınıf öğretmenliği branşından
toplamda 100 öğretmenimize “ Okul Tabanlı Beslenme Eğitimi” düzenlenmiştir.
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Eğitim Ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri

Y

EĞİTEK tarafından eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern
uygulamaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve ödüllendirilerek teşvik
edilmesi amacı ile düzenlenen 5 kategoride düzenlenmektedir.
Müdürlüğümüz geçen yıl ‘Gözüm Kulağım EBA Projesi (Kısa Öykü Yarışması)’ ile
Eğitim Yöntem ve Teknikleri kategorisinde

Türkiye birincisi olarak Bakanlık Ödüllü almaya layık
görülmüştür.
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Farkındayım Ve Yanındayım

S

ınıfında
özel
eğitime
ihtiyaç
duyan(kaynaştırma
eğitimi
alan)
öğrencileri
olan
okullardaki
öğretmenlerin
,okul
personelinin ve öğrencilerin olumsuz tutum ve ön yargılarının olumlu yönde
ilerlemesini sağlamaktır. Özel gereksinimli çocuklarımızı akranlarından tecrit
etmeyen, birlikte yaşama kültürünü daha fazla destekleyen özel bir bakış açısı
kazandırmaktır.
Proje kapsamındaki katılımcılara ön test uygulanacak.
Okullardaki rehber öğretmen veya öğretmenlere çalışmayı destekleyici grup
aktiviteleri hakkında eğitim verilecek.
Okul yönetimi, personeli, öğretmen ve öğrencilerine yönelik bilgilendirme
eğitimleri yapılacak.
RAM'lardan uzman desteği alınarak
özel gereksinimli bireylere
yönelik
farkındalık kazandırmak amaçlı grup
çalışmaları yapılacak.
Öğretmenlerin
sınıflarında
öğrencileriyle ''bir
arada
olabilme''
duygusunu
pekiştirecek
aktiviteler
yapması için eğitim verilecek.
Çalışmalar sonunda son test uygulanacak ve çıkan sonuçlar değerlendirilecek.
Yapılan tüm faaliyetler raporlanacak.
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Sodesle 15 Temmuz Ruhunu Yaşatiyoruz

G

aziantep Valiliği koordinasyonunda İl Milli
Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte
olan Sodesle 15 Temmuz Ruhunu Yaşatıyoruz
projesi kapsamında Gaziantep'teki velilere, örgün
eğitim dışındaki gençlere, yaşlılara ve geleceğimizin garantisi olan
öğrencilerimize; 15 Temmuz gecesi vatan topraklarının dahili ve harici
düşmanlardan nasıl kurtulduğunu, kurtarıldığını anlamak, anlatmak ve vatan
sevgisini
yeni
nesillere
aşılamak
hedeflenmiştir.
Ayrıca öğrencilerimizin vatan sevgisini öne
çıkararak bu topraklar için 15 Temmuz gecesi
gözü kapalı canlarını feda etmiş olan
kahramanlarımızı tanımak, tanıtmak, anlamak ve
onları
kalplerimizde
ölümsüzleştirmek
amaçlanmıştır. Bu çerçevede 15 Temmuz Milli
İradesiyle ilgili öğrencilerimizi, tüm halkımızı motive etmek ve vatan olgusunu,
sevgisini okullarımızda her zaman taze tutmak projemizin temel taşlarından biri
olarak
belirlenmiştir.
Projemiz kapsamında 6 okulumuzda resim sınıfı,
5 okulumuzda da müzik sınıfı oluşturularak bu
alanlarda öğrencilerimize yönelik kurslar
açılmıştır. Açılan bu kurslardan yüzlerce
öğrencimiz yararlanmış olup düzenlediğimiz
etkinlikte sergilenen resimler bu öğrencilerimiz
tarafından çizilmiştir.
Ayrıca projemiz kapsamında düzenlenecek olan okuma kampanyasında
öğrencilerimize 6500 adet kitap dağıtılarak ilimizde kitap okunma oranının
arttırılması konusunda etkinlik düzenlenecektir. Dezavantajlı bölgelerimizde
eğitim hayatlarına devam eden 500 öğrencimize de okul ihtiyaç seti hediye
edilecektir.
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Hizmeti Geliştirme Programi Okul Polisliği, Güvenli
İnternet Güvenli Eğitim Ve Akran Zorbaliği Projeleri
ğrencilerin okula devam
amaçlarından sapmalarını
önlemek, internetle ilgili
zararlı
durumlardan
onları
korumak ve kendi güvenliklerini
ne şekilde sağlayabileceklerini
öğretmek amacıyla İl Emniyet
Müdürlüğü
ile
ortaklaşa
yürütülmektedir.
232 okulda 83.359 öğrenciye seminer verildi.

Ö
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DYNED

B

ilgisayar ve mobil tabanlı bu
program,
DynEd
International, Inc. şirketi
tarafından geliştirilmiştir. Longman,
BBC, Oxford Univercity Press, Sony,
Apple IBM, sanatçılar, eğitimciler ve
bilgisayar
programcılarının
katkılarıyla program dinamik hale
gelmiştir. International Inc. okullara
İngilizce öğrenme araçları, değerlendirme testleri, öğretmen eğitim desteği ve
yazılım içeren eksiksiz bir dil öğrenme paket sunar. Sistem, görsel, işitsel ve
kontrol edilebilirdir. Bu sayede
öğrenciler verilen konuları kolayca
anlamlandırabilir. Ayrıca, öğrencileri
sürekli aktif tutan bir sistemdir.
İçerisinde müzikler ve eğlenceli
oyunlar da bulunmaktadır. Sonuç
olarak öğrenciler; konuşma, dinleme,
okuma ve yazma becerilerini eksiksiz
kazanarak yabancı dili kolaylıkla
öğrenirler.
Dünya çapında, 13 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan Dyned kursu, farklı
yaş gruplarına göre ayrı ayrı modüllere sahiptir. Ülkemizde, Dyned dil eğitiminin
lisanslanması, Sanko Tekstil‘in yardımıyla sağlanmıştır. Dyned dinamik dil eğitimi,
Türkiye’de 4. sınıftan 12. sınıf dahil olmak üzere öğrencilere ücretsiz olarak
sunulmuştur.
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Teacher
Training,
İngilizce
öğretmenleri için profesyonel
bir eğitim kursudur. Bu program,
öğretmenlerin kendi İngilizcesini
geliştirmeye yardımcı olur.
Öğretmenin, sınıf içi etkinlikler
için ders planları hazırlamasını
kolaylaştırır. Ayrıca öğretmenin
dil öğrenimi için teknolojiyi
kullanabilme yeterliliğini sağlar.
• Ulaşılan Okul Sayısı: 9 ilçemizden 83 Okul
• Ulaşılan Öğretmen Sayısı: 9 ilçemizden tüm İngilizce Öğretmenleri, her
okuldan bir Bilişim ve teknoloji Öğretmeni, her okuldan bir Okul Müdür
Yardımcısı
• Ulaşılan Öğrenci Sayısı: 9 ilçemizden 83 okuldaki 4.sınıf/12.sınıf
aralığındaki tüm öğrenciler toplam 47.064 aktif kullanan öğrenci
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