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Müdürümüz Diyor Ki!

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.

Cengiz METE
İl Millî Eğitim Müdürü

2023 VİZYON ÇALIŞTAYI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 vizyon hedefleri kapsamında birçok Kurum,
Kuruluş, Sendika, STK ve Spor Kulübü Temsilcisinin katılımı, Gaziantep Üniversitesi ve Hasan
Kalyoncu Üniversitesi İşbirliği ile İki Gün Boyunca Gerçekleştirilen Gaziantep 2023 Eğitim Vizyonu
Çalıştayı, Çalışma Masaları Temsilcilerinin Sonuç Raporlarını Sunmasının ve Sertifika Töreninin
ardından Sona erdi.

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyon Hedefleri doğrultusunda öğrencilerimizin yaparak
yaşayarak öğrenme imkanlarını arttırtmak amacı ile yaygınlaşması istenilen Tasarım Beceri Atölyeleri için
hızlı bir çalışma programı hazırlanarak çalışmalara başlandı. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ve
Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül’ün Katılımları ile “300 Tasarım Beceri Atölyesi” Yapımı ve
“Müzeler Kenti Gazişehir” Projesinin Protokol Töreni Gerçekleştirildi.
Törende, ilimize Belediyelerimizin ve İş Adamlarımızın desteği ile kazandırılacak 300 Tasarım
Beceri Atölyesinin protokolü ve Valiliğimiz, Müdürlüğümüz, Büyükşehir, Şahinbey, Şehitkamil
Belediyelerimiz tarafından 4. ve 7. sınıf öğrencilerimizi Gazişehrimizin eşsiz müzeleri ile buluşturacak
“Müzeler Kenti Gazişehir” projesinin İşbirliği protokolü İmzalandı.

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

Kurulacak olan 300 adet Tasarım Beceri Atölyesinde görev alacak öğretmenlerin eğitimi
için ilimizde görev yapan 80 öğretmenimizin katılımı ile Pamukkale Üniversitesinden 2
akademisyenimizin katılımı ile pilot eğitim çalışması düzenlendi.

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

Yapılan pilot eğitimlerin ardından Gaziantep Üniversitesi hocaları ile bir araya gelerek
öğretmenlerimize kurulacak Tasarım Beceri Atölyeleri için birçok alanda eğitimler düzenlenmesi
için protokol imzalandı. İlimizde görev yapan öğretmenlerden aldığımız fikirler ile hocalarımızın
katkısı ile toplam 49 değişik alanda eğitim planlaması yapıldı.

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

340 öğretmenimiz, 15 farklı sertifika programının bulunduğu Tasarım Beceri
Atölyesi Öğretmen Eğitimini tamamlayarak atölyelerde meydana getirdikleri birbirinden güzel
çalışmalarını sergilediler.
Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sertifika törenine
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, İl Müdürümüz Cengiz Mete, Eğitim Fakültesi Dekanı
Mehmet Fatih Özmantar, diğer protokol üyeleri ve öğretmenlerimiz katıldılar.

GAZİŞEHİR ÖĞRENCİ MECLİSLERİ
Gaziantep il geneli ve ilçelerindeki 1.164 okulumuzda (okul öncesi hariç) öğrenci meclisleri
kurulmuştur. Her meclisin başkanı öğrenci, yardımcıları ise Vali/Kaymakam/Okul Müdürüdür.
Öğrenci meclisleri uygun gördükleri tarihlerde toplanmaktadır. Öğrenci meclislerinde; trafik,
uyuşturucu vb. zararlı alışkanlıkların önlenmesi, kitap okuma, meslek seçimi vb. konular, sosyal ve
kültürel faaliyetler ele alınmaktadır.
Bu proje Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitimin niteliğinin arttırılması,
karar alma ve yönetim konusunda katılımcılığın sağlanması, öğrenci-öğretmen-yönetici işbirliğinin
artırılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Proje kapsamında okul,
ilçe ve il genelinde öğrenci meclisleri kurulmuştur.
Projenin hedef kitlesi Gaziantep ilinde görev yapan idareci, öğretmen ve öğrencilerdir.

GAZİŞEHİR ÖĞRENCİ MECLİSLERİ

Okullardaki meclisler 15 üyeden, ilçedeki meclisler 29 üyeden, ildeki meclis 101
üyeden oluşmaktadır. Her meclisin başkanı öğrenci yardımcıları ise Vali/Kaymakam/Okul
Müdürüdür. Gazişehir Okul Meclisleri on beş günde bir, İlçe meclisleri ve il meclisi ise ayda bir
toplanarak planlama, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapacaktır. Gerektiği durumlarda
belirlenen periyotlar dışında da toplantılar yapılabilecektir. Meclislerde alınacak kararlar
okullarda uygulanacak sosyal, kültürel, sportif vb faaliyetlerle ilgili olacaktır. Meclislerin görevleri
ve işleyişleri ayrıntılı olarak yönergede belirtilmiştir. Proje kapsamında hazırlanan yönerge
okullara gönderilmek üzere Valilik onayına sunulmuştur.

SPOR ŞEHRİ GAZİANTEP

Şehrimizde öğrencilerimizin her alanda kendilerini geliştirebilmelerine olanak sağlamak
amacı ile başlatılan projemiz kapsamında, 8 olan spor klübü sayımızı 738’e yükselttik.
Projemiz başlamadan önce şehrimizde bulunan lisanslı öğrenci sayımız 451 iken projemiz
kapsamında 19.873 rakamına ulaşmıştır.

SOSYAL OKUL

İlimiz genelindeki okullarımızda uygulamaya konulan SOSYAL OKUL PROJESİ ile okullarımızın
sadece akademik başarıları değil sosyal, sportif ve sanatsal yeterliliklerinde de farkındalık yaratmak
amaçlanmıştır.
Anaokulları ,İlkokullar ,Ortaokul ve Liseler olmak üzere 1081 okul projeye dahil olmuştur.
Sportif faaliyetler, sanat faaliyetleri, kültürel faaliyetler, proje faaliyetleri, okulun eba faaliyetleri,
okulun iş sağlığı ve güvenliği ana başlıkları altında yürütülen faaliyetler proje kapsamındadır.

OKULUM GAZİANTEP

Gaziantep Valiliği-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasına 2019
Eğitim-Öğretim Yılı başında okul dışı öğrenme ortamlarının etkin kullanımı içerikli protokol imzalanarak
hayata geçirilmiştir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde 3 kişiden oluşan koordinatör-çalışma ekip oluşturulmuş olup
Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir
Tüm eğitim kademelerini kapsayacak şekilde elektronik form oluşturularak,alanında yetkin tercihen
yüksek lisans mezunu ve okul dışı öğrenme ortamlarını etkin kullanan öğretmenlerin tespiti yapılmıştır.
Elektronik başvurumuz sonucunda 895 öğretmen içinden okul dışı öğrenme ortamlarını etkin kullanan
tercihen yüksek lisans mezunu ve çalışmada gönüllülük esasına dayalı 50 öğretmenimiz seçilmiş olup bu
öğretmenlere rehber-danışma eğitimi verilme süreci başlamıştır.

OKULUM GAZİANTEP

Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 50 danışman eğitici rehber öğretmenimiz ile ilimizde bulunan
okul dışı öğrenme ortamları ziyaret edilmiş olup bu ortamların yetkili kişileri ile bir araya gelinip mekanların
envanterleri çıkartılmıştır.
50 danışman eğitici rehber öğretmenlerimiz ile bu ziyaretler sonucunda oluşturulan ‘’Gaziantep Okul
Dışı Öğrenme Ortamları mekanlarının tüm bilgileri 14-06-2019 tarihinde Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne
gönderilmiştir.
Projemiz kapsamında Mekan-Kazanım ve Öğretmen Kılavuzu kitapçıkları çalışmaları takvim
doğrultusunda devam etmektedir.

FARKINDAYIM YANINDAYIM

Ülkemizde ve dünyada bu konuda dezavantajlı durumda olan kız çocuklarımızın gelecekteki kariyer
seçimleri konusunda bilgilendirmek ve sahip oldukları gücü, potansiyeli keşfederek gelecek hedefleri arasına
teknoloji sektörünü eklemeleri için Microsoft Türkiye iş birliğinde ‘’DigiGirlz’’ etkinliği gerçekleştirilmiştir.
Böylelikle kız çocuklarımızın çağa uygun bilişim donanımlarına sahip olarak gelişimleri desteklenmiştir.
Etkinlikte öğrenciler Microsoft çalışanlarıyla bir araya gelerek birlikte bilgisayar ve teknoloji odaklı
atölyelere katılmıştır. Bu etkinliğe 80 lise çağındaki kız öğrenci 11 bilişim öğretmeni, Microsoft Türkiye,
Habitat Derneği eğitmenleri ve Gaziantep Sanayi Odasından teknoloji alanından başarılı bir iş kadını katılım
sağlamıştır.

FARKINDAYIM YANINDAYIM

Gaziantep İl Müdürlüğü olarak kaynaştırma eğitimi veren okullarımızda okul personeline yönelik
eğitimler için RAM’larla işbirliğine gidilerek 10 okulumuzda okul personellerine eğitim çalışması
yapılmıştır. RAM’lardaki görevli kişilerin rehberliğinde okullardaki öğrencilere farklı gelişenleri ve
ihtiyaçlarını anlamaya yönelik empati temalı grup eğitimleri yapılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın kalitesini
artırmak adına öğrenci ve velilere yönelik eğitimlerin planlamasını yapılarak ve çalışmanın yürütülmesi için
Fiziksel Engelliler Vakfı işbirliğinde vakfın psikologu ile velilere ve öğretmenlere öğrencilerin fiziksel,
psikolojik gelişimleri hakkında eğitim çalışmaları yapılmaya devam etmektedir.

FARKINDAYIM YANINDAYIM

2 Nisan Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara
çözüm bulmak amacıyla ‘’Dünya Otizm Farkındalık Günü’’ olarak ilan edilmiştir. 2 Nisan’da başlayan ‘’Otizm
Farkındalık Ayı’’ çerçevesinde dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın
artırılması ile erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Bu öğrencilerimiz için 2023 Eğitim
Vizyon Belgesinde yer alan hedefler doğrultusunda yaşamları boyunca eğitimde fırsat ve imkân eşitliği ile
eğitimde adalet temelli bir yaklaşımı güçlendirmek müdürlüğümüz olarak ana hedefimizdir.
Bu bağlamda otizmli öğrencilerimiz için farkındalık oluşturmak adına çalışma hayatında aktif bir şekilde
bulunan özel gereksinimli bireylerimizle ve aileleriyle bir araya gelerek özel çocuklarımızı çalışma ortamlarında
ziyaret ettik. Öğrencilerimizle birlikte Otizm konulu resim çalışmasını aileler, Olcay Külah Ortaokulundan 15
gönüllü öğretmen ve Müdürlüğümüz Ar-Ge birimi çalışanlarıyla tamamladık. Öğrencilerimize ve ailelerine iki
saatliğine mola aldırarak yemek, çay servisini bizler gerçekleştirdik. Sonrasında ise ailelerle ve öğrencilerle
sorunlar ve çözümleri üzerine paylaşımlar yapıldı.

FARKINDAYIM YANINDAYIM

‘’Öğrencilerimizle birlikte, kendilerine bilişimle üretim becerileri kazandırmaya yönelik olarak,
kodlama ve 3D tasarım etkinlikleri yürütülecektir’’ hedefleri temel alınarak çalışmamız 19-20-21 Haziran
günlerinde çalışmamız gerçekleştirilmiştir.
Etkinlikte öğretmenler ve öğrenciler Habitat Derneğinin eğitimcileri bir araya gelerek çocuklar için
dijital oyun tasarlama ve dijital okuryazarlık eğitmen eğitimine katılmıştır. Bu etkinliğe 25 öğretmen, 13
üniversite öğrencisi lise çağındaki kız öğrenci 11 bilişim öğretmeni, Microsoft Türkiye, Habitat
Derneği proje sorumlusu ve 4 Habitat Derneği eğitimcisi katılım sağlamıştır.

TÜBİTAK

Müdürlüğümüz 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 gerçekleştirilmiştir.
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 gerçekleştirilmiştir.

TÜBİTAK

40 öğrenci ve 10 fen bilimleri öğretmenleriyle birlikte 6 gün gerçekleştirilecek projede
katılımcıların ulaşım, yemek, konaklama ve promosyon giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.
Projenin amacı Güneydoğu bölgesinde yer alan tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizi kullanarak
öğrencilerin bilimsel farkındalık ve merak düzeylerini arttırmak, bilimsel süreç becerilerine ve bilime karşı
tutumlarını geliştirmek, yaparak ve yaşayarak anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır.

TÜBİTAK

BEDENİM ANLATIYOR
Bu yıl uygulamaya koyduğumuz projemiz, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerimizden 7 İlkokul, 4 Ortaokul, 3
lise türünde eğitim veren 14 okulda faaliyet gösterdi.
Projemizin amacı öğrencilerimizi, öğrencilerimiz için en iyi kaynak konumunda olan öğretmenleri
aracılığında iletişimin büyük oranını kapsayan(%60-65) beden dili ve etkili iletişim üzerine bilgilendirip bunların
uygulanabilirliğini sağlamak oldu.
Yetenekleri olan öğrencileri tiyatro alanlarında değerlendirmek, öğrencilerimizin kendilerini ve
yeteneklerini fark etmelerini sağlayarak özgüven duygularını açığa çıkarmak, okullarımızda sosyal faaliyet
hareketliliği sağlamak, eğitimi tekdüzelikten kurtarmaktır.
Projemiz öğretmen eğitimleri ile başladı, öğretmen eğitimlerimiz diksiyon, iletişim, beden dili eğitimleri
üzerine uygulamalı olarak yapıldı. Akabinde aynı eğitimler öğrencilerimize verilerek okullardan etik değerler
temalı pandomimler (sözsüz oyun) çıkarıldı. Yapılan çalışma ve provaların ardından 10 Haziran 2019 Pazartesi
Günü öğrencilerimiz velilerinin de katıldığı programda pandomimlerini sergilediler.
Bazı okullarımızda veli eğitimlerine başlandı.
Projemizden 14 okulumuzdan toplam 283 öğretmenimiz ve 450 öğrencimiz faydalanmıştır.

YEMEKTE DENGE
Yemekte Denge, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel
Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliği ile 2011 yılından bu yana yürütülen, ilkokullarda öğrenim gören çocuklarda
sağlıklı beslenme alışkanlığı geliştirmeyi esas alan bir eğitim projesidir. Yemekte Denge eğitim projesinin
amacı; temel eğitim çağındaki çocukların kaliteli ve uzun bir yaşam sürdürmeleri için yeterli ve dengeli
beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamaktır.
Öğrencilerimize dengeli beslenme alışkanlığı kazandırılmaya çalışılmaktadır. Yemekte Denge Eğitim
Projesi 15 pilot ilde; ilimizde de 50 pilot okulda uygulanmaktadır.
Mart ayında; Prof. Dr. Hünkar Korkmaz ile Yemekte Denge Eğitim Projemiz kapsamında bir araştırma
başlatıldı. Bu araştırma ile projenin etkinliğini ölçmek hedeflendi.
Bunun için projede 4 yıldır yer alan -sınıf öğretmenlerinin değişmemiş olması kriteri oldukça önemli idisınıfların ve sınıf öğretmenlerinin listeleri toplandı.
Bu yılki proje değerlendirme toplantısı da 18 Haziran 2019 Salı Günü İstanbul´da yapılmıştır.

YAZAR BULUŞMALARI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve müdürlüğümüz işbirliğinde öğretmen akademileri çerçevesinde
şehrimize gelen yazarlarla öğretmen ve öğrencilerimizi buluşturmak amacı ile başlayan projemizde ocak
ayında da buluşmalar devam etti.
Bilimler tarihi dostu Prof.Dr. Fuat SEZGİN anısına 15.01.2019 tarihinde eski vali Adnan YILMAZ
tarafından 2 seans halinde öğretmenlerle söyleşi programı gerçekleştirildi. 1200 öğretmenimiz söyleşiden
faydalandı ayrıca Adnan YILMAZ okullarımıza program düzenleyerek 800 öğrencimizle söyleşi yapmıştır.
17 Ocak 2019 tarihinde uzman psikolog Fazilet Seyitoğlu tarafından 550 rehber öğretmenimize ´Çocuklarda
görülen psikolojik problem ve çözümleri´ konulu konferans verildi.

YAZAR BULUŞMALARI
11 Mart 2019 tarihinde 550 rehber öğretmenimize Dr. Özgür BOLAT tarafından ´Öğrenci
motivasyonu´ konulu seminer verilmiştir.
Nişantaşı Üniversitesi ve müdürlüğümüz işbirliğinde 21-22 Şubat 2019 tarihinde eğitimci-yazar
Sayın Sadık GÜLTEKİN VE Nişantaşı Üniversitesi Rehberlik ve Kariyer Daire Başkanı Sayın Nazik
KÖSEGİL Ve Rehberlik ve Kariyer uzmanı Sayın Hüseyin MERMERBAŞ tarafından Gaziantep Lisesi,
Vehbi Dinçerler Fen Lisesi, Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi ve Tobb Fen Lisesi´nden toplam 1400
öğrencimize 2 gün 4 seans halinde 11 ve 12. Sınıf öğrencilerine yönelik ´DOĞRU TERCİH´ semineri
verilmiştir.
Hasan Kalyoncu üniversitesi ve müdürlüğümüz işbirliğinde 7 Şubat 2019 tarihinde Dr. Şermin
METİN tarafından 410 öğretmenimize ´Mahremiyet eğitimi´ konulu seminer verilmiştir.

EDEBİYAT ODASI

Örgün Eğitim içerisindeki öğrencilerimizin sanatsal yönlerinin keşfedilmesi ve keşfedilen sanatsal
yeteneklerin geleceğe taşınması amacımızı gerçekleştirdik.
Proje kapsamında yer alan okullarımızdan Şehitkamil Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi´nde 1 sınıf
edebiyat odası haline getirilmiş idi. Ayşe ÇAPAN edebiyat odasında yazma çalışmalarımız ocak ayı ile de
devam etti.
Üç boyutlu manzara duvar kağıtları, kurmaca sınırını geliştirecek mekan ve ortam tasarımı ile
oluşturulan edebiyat odasında çalışmanın olduğu gün fon müzikleri dahilinde de tam bir edebiyat günü
yapıldı. 8 okuldan 8 edebiyat öğretmenimiz de edebi paylaşım ve tecrübelerini aktardı.
Öğrencilerimizin geleceği açısından yazarlarla da iletişim kurmaları sağlandı. Her ay 1 gün Şahinbey, 1
gün Şehitkamil bölgemizde bulunan okullarımız Fen Lisesi´ne davet edildi. Ayrıca belli dönemlerde bütün
okullarımızı aynı gün çalışmaya alarak okulların öğrenci ve öğretmenlerinin de birbirleri ile sosyal iletişim
kurmalarını da sağladık.

OYNA ÖĞREN YAŞA

OYNA, ÖĞREN, YAŞA projesi kapsamında okullarımızdaki 5. Sınıf öğrencilerine yönelik
Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezinde eğitimler gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüttüğümüz bu proje ile özellikle ilimizde dezavantajlı
bölgelerimizde yer alan okullarımızda eğitim gören öğrencilerimizin yüreğine dokunmayı amaçladık
Öğrencilerimiz bu proje sayesinde Gaziantep Erikçe Ormanı içindeki Macera Park´ında belki de hiç
unutamayacakları bir gün geçirdiler. Eğitimle oyunun harmanlandığı yeni bir dünya sunuldu
çocuklarımıza.
Ocak ayında da Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi´nde yapılan ´OYNA ÖĞREN
YAŞA´ projemiz ile ortaokul 5.sınıf öğrencilerimize sabah saat:9.00 ile öğleden sonra saat:16.00
arasında çeşitli imkanlar sunuldu. Öğrencilerimiz okullarımızdan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
´nin belirlediği otobüslerle alınıp dönüşte de yine aynı araçla okullarına teslim edildi.
Özellikle dezavantajlı okullardan hava koşulları uyarsa her ay yaklaşık 2000 öğrencimiz
yararlanıyor. Ocak ayı ile de 10000 öğrencimiz projeden faydalandı. Mayıs ayında projeyi bu yıl
için tamamladık, Eylül ayında okulların başlangıcı ile projemiz de başlayacaktır.

ÖĞRENEN LİDER ÖĞRETMENLER
YETİŞTİRİYORUZ!

Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Öğretmen Akademisi Vakfı
arasında imzalanan işbirliği protokolüne bağlı olarak Gaziantep’teki adaylık sürecini henüz tamamlamış
olan öğretmenlerimiz için “Öğrenen Lider Öğretmen “ eğitimlerini gerçekleştirdik. Söz konusu eğitim
programı kapsamında Şubat 2019- Mayıs 2019 tarihleri arasında toplamda 9 haftasonu düzenlenen
eğitimlerde Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından 640 öğretmenimize yüzyüze eğitim verilmiştir. Bu
sayede öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimi desteklenmeye çalışılmıştır. Bu eğitimde,
öğretmenlerin entelektüel, kişisel, mesleki, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi
hedeflenmektedir. İçerik, öğretmenlerin bilgiyi değil, öğrenmeyi öğreten liderler olarak gelişmeleri amacıyla
oluşturulmuştur.
Yine Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından 24 Mart 2019 tarihinde Gaziantep Kolej Vakfı’nda
düzenlenen “Yaratıcı Çocuk, Yaratıcı Beyin” eğitimine okul öncesi ve sınıf öğretmenliği branşlarından 60
öğretmenimiz katılmıştır. Bu eğitimde öğretmenlerin, kendi yaratıcılık potansiyellerinin farkına varmaları,
sınıflarında yaratıcı ve inovatif yöntemler kullanarak, öğrencilerinin bu becerileri kazanmalarına destek
vermeleri hedeflenmektedir.

ÖĞRENEN LİDER ÖĞRETMENLER
YETİŞTİRİYORUZ!
Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından 18-19 Haziran 2019 tarihlerinde Hasan Ali Yücel Lisesinde
düzenlenen “ Beştaş Sosyal ve Finansal Liderlik” eğitiminden ilimizde görev yapan 60 sınıf öğretmeni
faydalanmıştır. Bu eğitimde öğretmenlerin sosyal ve finansal okuryazarlık konusunda bilgilerinin artırılması
ve çocuk merkezli yaklaşımla aktif öğrenme yöntemlerini kullanarak bu becerileri öğrencilere de
kazandırmaları hedeflenmektedir. Bu eğitimi alan öğretmenlerimiz okullarında yapacakları çalışmalarla
öğrencilerin sosyal girişimcilik yönünü güçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenleyecek ve geleceğin
finansal okuryazarlarını yetiştireceklerdir.

eTwinning ve AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

eTwinning ve Erasmus+ Projeleri bilgilendirme toplantımızı Mehmet Adil Kasapseçkin İlkokulu
öğretmenleriyle birlikte gerçekleştirdik.Toplantı süresince Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü eTwinning İl
Koordinatörü Zehra KAYA’nın yaptığı sunum ile öğretmenler eTwinning nedir,eTwinning projeleri nasıl
yazılır,nasıl yürütülür,Erasmus+ projeleri ile mesleki gelişim açısından neler yapabiliriz gibi soruların
cevaplarını bulurken AB projeleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmuşlardır.

eTwinning ve AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

14 Ocak 2019 tarihinde ilimizde iki gün süren Gaziantep 2023 Eğitim Vizyon Çalıştayı
başlamıştır.
21 çalışma masasında 170 katılımcı ile iki gün boyunca devam eden çalıştayımızın açılış
törenine Valimiz Sayın Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Ali Gür, Hasan Kalyoncu
Üniversitesi Rektörü Edibe Sözen, Sanko Üniversitesi Rektörü Sayın Güner Dağlı, İl Milli Eğitim
Müdürümüz Sayın Cengiz Mete ve Diğer Protokol Üyeleri katıldığı çalıştayda Yabancı Dil masası
olarak Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Doç.Dr. Emrah CİNKARA’nın
koordinatörlüğünde ilimizdeki çeşitli okullardan 7 Yabancı Dil öğretmeninin katılımıyla çalıştay
gündem maddeleri ele alınmış ve rapor sunumuyla çalıştay başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

eTwinning ve AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve 2018 yılında çağrıya çıkılmış olan Erasmus+ KA101 Okul
Eğitimi Personel Hareketliliği Konsorsiyum üyeleri olan Güngürge İlkokulu,Sani Konukoğlu Ortaokulu ve Fitnat
Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi ortaklığı ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü konsorsiyum liderliği
tarafından yürütülen 2018-1-TR01-KA101-054256 SAKİN OL,BİZ ARKADAŞIZ (CALM DOWN,WE ARE
FRİENDS) isimli proje hibe kazanmaya uygun görülmüştür.Akran Zorbalığı konulu proje kapsamında 9
öğretmen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcı Mehmet Ali Tiryakioğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz METE’nin
katılımlarıyla İspanya’nın Barcelona kentinde Yaratıcı Dramanın Akran Zorbalığını Önelemede Araç Olarak
Kullanılması hakkında eğitim almışlardır.

eTwinning ve AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi AB projelerinden sorumlu öğretmenlerimiz Zehra KAYA
ve Şeyma DOĞAN tarafından eTwinning ve Erasmus+ projeleri yazma atölye çalışması farklı branşlarda 30
öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.Öğretmenlerimiz atölye boyunca projeler hakkında bilgi sahibi olurken
projelerin nasıl yazılacağıyla ilgili gün boyunca çalışmalar yapmışlardır.Atölye çalışması ile birlikte
öğretmenlerimize farkındalık sağlamak amaçlı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen 2018-1-TR01KA101-054256 SAKİN OL,BİZ ARKADAŞIZ (CALM DOWN,WE ARE FRİENDS) isimli Erasmus+ projesinde
eğitim alan öğretmenlerimiz yaygınlaştırma amaçlı proje süresince yaşadıkları deneyimleri atölye çalışmasına
katılan öğretmenlerimizle paylaşmışlardır.

eTwinning ve AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

eTwinning Kalite Etiketi süreci ve web 2.0 araçları kullanımına yönelik atölye çalışması
gerçekleştirilmiştir.Atölye çalışmasında nasıl daha iyi eTwinning projesi yürütülür,teknoloji entegrasyonu
ile proje tabanlı eğitimin nasıl yapılacağına dair eTwinning projesi yürüten ve proje sonunda kalite etiketi
ödülüne başvurmak isteyen öğretmenlere bilgi verilmiştir.
Web 2.0 araçları eğitimi süresince Bahattin Kayalı İlkokulundan daha önceki yıllarda eTwinning
Avrupa Kalite Etiketi ödülü almış tecrübeli sınıf öğretmeni Zafer Özer tarafından örnek web 2.0 araçları
sunumu ve uygulamaları yapılmıştır.

eTwinning ve AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

Nizip İlçesinde eTwinning Kalite Etiketi süreci ve web 2.0 araçları kullanımına yönelik atölye
çalışması gerçekleştirilmiştir. Atölye çalışmasında nasıl daha iyi eTwinning projesi yürütülür, teknoloji
entegrasyonu ile proje tabanlı eğitimin nasıl yapılacağına dair eTwinning projesi yürüten ve proje sonunda
kalite etiketi ödülüne başvurmak isteyen öğretmenlere bilgi verilmiştir. Atölye çalışması boyunca Nizip
Hatice Seyit Çeker İlkokulu Sınıf öğretmeni Filiz Bilici tarafından örnek proje sunumu yapılmış ve
öğretmenimiz katılımcı öğretmenlerle proje deneyimlerini paylaşmıştır.

eTwinning ve AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen 2018-1-TR01-KA101-054256 SAKİN
OL,BİZ ARKADAŞIZ (CALM DOWN,WE ARE FRİENDS) isimli Erasmus+ projesi yaygınlaştırma faaliyetleri
kapsamında Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliği ile
Eğitim Fakültesi
akademisyenlerinin ve ilimizdeki öğretmenlerin katılımı ile Akran Zorbalığı konulu panel gerçekleştirildi.

eTwinning ve AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve 2018 yılında çağrıya çıkılmış olan Erasmus+ KA101 Okul
Eğitimi Personel Hareketliliği Konsorsiyum üyeleri olan ve Zeynep Gençten Anaokulu,Mehmet
Erdemoğlu,Türkan Mehmet Akcan Ortaokulu ortaklığı ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü konsorsiyum
liderliği tarafından yürütülen 2018-1-TR01-KA101-056404 DOĞADAN NESİLE,NESİLDEN BİLİME
(NATURE TO GENERATION,GENERATION TO SCIENCE) isimli proje hibe kazanmaya uygun
görülmüştür.Regio Emillio Methodu ile Doğada Dramanın Okul Öncesi öğrencilerine bilim eğitimi vermede
kullanımı konulu proje kapsamında 9 öğretmen, 3 okul müdürü ve 2 izleyici değerlendirici olarak AR-GE
birimi personelleri katılımlarıyla 16-23 Haziran 2019 tarihlerinde Almanya’nın Berlin kentinde Regio Emillio
Methodu ile Doğada Dramanın Okul Öncesi öğrencilerine bilim eğitimi vermede kullanım hakkında eğitim
almışlardır.

EBA FATİHİ OKULLAR

Eba 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 kapsamında İl Milli eğitim Müdürlüğümüzce kriterler belirlenmiştir. Okullarımızdan bu kriterlere
ulaşmak için gerekli çalışmaların yapılması istenmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulan komisyon
okulların saha ziyaretini gerçekleştirerek kriterlere en çok ulaşan okulları belirlemiştir.

KODLANTEP PROJESİ
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.
Projeye aktif olarak katılım sağlayan ve atölyelerde uygulama yapan toplamda 836 öğretmen
okullarda uygulamaya konulan Tübitak gibi projelerde atölyeler gerçekleştirmiştir. Projeye 2018-2019
Eğitim Öğretim yılında toplamda 1.726 öğretmen başvuru yapmış ve başvuran 500 öğretmen eğitim
almıştır. Proje sonucunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından
eğitime katılan 500 öğretmene sertifikaları törenle verilmiştir.

ENGELSİZ SODES ORKESTRASI

Özel Eğitim Uygulama Okullarında öğrenim gören öğrencilerin sosyalleşmesini, bulunduğu çevreye
uyum sağlamalarını ve hobi edinmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
Okullarımıza ses yalıtımlı 3 adet müzik sınıfı yapılmıştır. Ayrıca halkoyunları kıyafetleri okullara
hediye edilmiştir. Proje kapsamında 150 öğrenci belirlenmiştir. Belirlenen öğrenciler ritm ve halkoyunları
kursu almışlardır. Kurs süresince öğrendiklerini şenliklerde ve topluma açık yerlerde uygulamışlardır.
Ayrıca belirlenen öğrencilerle yemek organizasyonu, sinema organizasyonu yapılmıştır. Tüm öğrencileri
ödüllendirmek amacıyla spor ayakkabısı hediye edilmiştir.

STEM

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM Birimi tarafından Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri
kapsamında 4 Şubat – 5 Nisan 2019 tarihleri arasında 250 öğretmene Temel Seviye STEM Kursu verildi.
Kurs kapsamında farklı branşlardan öğretmenler STEM Eğitim modeli hakkında teorik ve uygulamalı
eğitim eğitim aldı. 9 hafta süren faaliyetlerde öğretmenler STEM’i derslerine nasıl entegre edecekleri
hakkında bilgi sahibi oldular.

STEM

Erdem Koleji ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında 6 Nisan 2019 tarihinde
gerçekleştirildi.Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk'ün
moderatörlüğünde; Ortadoğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu, Bahçeşehir
Üniversitesinden Doc. Dr. M. Sencer Çorlu, Aksaray Üniversitesinden Doc. Dr. Sedef Canbazoğlu Bilici ve
Gaziantep Target Genel Müdürü Ekrem Tekin konferans verdi.Konferansın ardından çalıştaya katılan
öğretmenler, STEM çalışmalarının uygulamalı olarak yapıldığı atölyelere geçti. Okul Öncesi ve İlkokul
STEM, Oyunumu Kodluyorum, Tüm Branşlar STEM Paystem, Tüm Branşlar STEM, Örnek STEM
Çalışmaları, Yaratıcılık Geliştirici Kitler, Matematik STEM, Teknoloji Tasarım STEM, Fen Bilimleri STEM,
Ortaokul Lise Arduino Robotik STEM ve Hologram Muço Mucit Çocuk atölyelerine katılan bölge geneli
yaklaşık 300 öğretmene, çalıştay sonunda katılım belgesi verildi.

STEM
" School Maker Faire" tüm Türkiye’den 40’a yakın okulun yaklaşık 100 projeyle katıldığı etkinlik
ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin bilim ve fen alanındaki becerilerini ortaya koydu. Pek çok
Ziyaretçinin proje ve atölye çalışmalarını gezme şansını bulduğu “School Maker Faire” etkinliği eğitim
camiasını da buluşturdu.
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürümü Sayın Cengiz Mete, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Mehmet Ali Tiryakioğlu, Gaziantep Şehitkamil İlçe Müdürümü Sayın Mehmet Yağcı, Şube Müdürlerimiz,
Özkur-Bir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hami Koç, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz,
Gaziantep Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Ercan Kumhak, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Yavuz Demir katılımları ile Etkinliğimize destek verdiler. Etkinliğin açılış konuşmasında
Türkiye’de
Maker Faire etkinliğinin yayılmasının en büyük destekçisi Sayın Halil Aksu bilim dolu keyifli bir
sunumla katılımcılarla buluştu.

STEM

5 Mayıs 2019 tarihinde Hacettepe STEM & Maker Lab, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nesibe
Aydın Okulları işbirliği ile Vehbi Dinçerler Fen Lisesi'nde gerçekleştirildi.

ÖĞRENMEYE DEĞER

İlkokullarda öğrencileri, öğretmenleri, idarecileri ve velileri renk, mekan kullanımı, ısı ve ışık
unsurları hakkında bilgilendirerek; yaşam kalitelerini ve çocuklarda başarıyı artırıcı etmenler olarak
algılatılmasını ve estetik değerler hakkında farkındalık sahibi olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Proje kapsamında İMKB Karataş İlkokulu ve Hatice Karslıgil İlkokulunda yaklaşık 1250 öğrenciye
eğitim verildi.

KIZ KARDEŞİM

Gaziantep İl Mem, Habitat Derneği, TOBB, Coca Cola işbirliği ile 15-55 yaş aralığında bulunan
kadınlara Dijital OkurYazarlık, İnternet Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar, Siber Zorbalık Nedir,
Siber Zorbalığa Maruz Kalmamak için Alınması gereken Önlemler Nelerdir? Siber Zorbalığa Maruz
Kalındığında Yapılması Gerekenler Nelerdir? konularında yaklaşık 1100 öğrenciye eğitim verilmiştir.

VERİ MADENCİLİĞİ
Projemizde öğrenme sürecinde; hangi kazanımların ne derecede öğrenildiği hangi kazanımların birlikte
öğrenildiği veya hangi kazanımların alt düzeyde öğrenildiği yönelik çalışmalar birliktelik kuralları,
sınıflandırma ve karar ağaçları algoritmalarıyla gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda TED Koleji 5. Sınıf Sosyal
Bilgiler Dersine ait ardışık iki tarama testi incelenerek çeşitli “Apriori Algorimasıyla” çeşitli kurallar elde
edilmiştir. Oğuzeli Meslek Yüksekokulunda ise Bilgisayar Ağ Sistemleri Dersinde yapılan sınavlarda farklı
karar ağaçları modelleri kullanılmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.) Elde edilen kurallara göre
öğrencinin tekrar etmesi gereken kazanımlar ve çözmesi gereken sorular belirlenmesine yönelik sistem
çalışmamız devam etmektedir. Sistem çıktısı öğrencinin haftalık yapması planlanan her ders için
iş/görev/yaşantısı ve öğrenme profiline uygun olarak ödev/konu tablosu belirleyebilecektir. Bu tablo form
olarak ailelere ulaştırılmasıyla, ölçme değerlendirme sürecinin “öğretmen-kağıt” formatından çıkarılarak,
aile/okul yönetimi/ üst yönetime kadar bilgi sağlayabilecektir.

HİGEP

Bu projenin amacı; öğrencilerin akran grupları arasında yaşanabilecek zorbalık içeren
davranışların önlenmesini sağlamak, internet iletişim araçlarının zararlarından öğrencilerin
kendilerini üst seviyede korumalarını sağlamak ve kendi güvenliklerine önem vermek, öğrencilerin
huzur ve güven ortamında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devamını sağlamak, polis-çocuk
iletişiminin geliştirilip güçlendirilmesini destek olmaktır.

