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ÖN SÖZ

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak
önceliğimiz, ilimizin eğitim
potansiyelini, ilimize yaraşır şekilde topluma sunmaktır. Başarı; sosyal, kültürel ve akademik
alanlarda birleşen bir bütündür. Akademik anlamda da, kültürel ve sportif faaliyetlerde de,
Türkiye'de model bir şehir olmak gururunun devamını sağlamak amacımızdır. Ar-Ge
çalışmaları neticesinde de ilimizin çok yönlü çalışmaları ve projeleri buna ön ayak olmaktadır.
Eğitim, yaşamın her alanına yayılmış, alanımızdan bir an çıkamayacak olan
ülkelerin gelişim düzeylerinin belirleyicisi, gözler önünde bir kıymettir. Uygulama alanı edinmiş
her projemiz de, her aksaklığın arka planda kaldığı, çağımıza eksiksiz, nokta atışı aşamalar
kazandıran
birer
somut
simgedir.
Niteliğimiz,
eğitimimizin
ayak
izleridir.
Bu bağlamda; Stratejik planlama, Erasmus+ ve STEM Eğitimi, TÜBİTAK alanında yaptığımız
4004-4006-4007 ve yerel projelerle, iç kontrol sistemi ve sunulan hizmetlerin niteliğine yönelik
çalışmalar
yürüten
AR-GE
birimi,
eğitim
için
mihenk
taşı
niteliğindedir.
Bu doğrultuda Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AR-GE birimi, başarı sağlamada kilit
olmuş yolları bertaraf edip eğitim dünyasına, farklılık ve enerji oluşturmayı amaçlamıştır.
Şahsına uygun, kendine has projeler üretmeyi kendisine yılmaz bir görev edinmektedir.
Eğitim kurumlarımızın işlevselliğinde; kuvvetli bir ekip, gerçekçi bir planlama
olmazsa
olmazdır.
Planlanan
faaliyetlerin
etkin
şekilde
uygulanması
için,
ilimizin eğitimine samimiyetle yaklaşan eğitimin destekçilerini, çözüm odaklı bireylerini ve dışa
açık her bir fikri tek tek önemsiyor, teşvik ediyor, faydalı projelerin süreğenliğini gönülden
destekliyoruz . Bu anlayış bizlere, var olma ihtimalindeki handikapları bile baştan ayıklamak
gücünü bağışlamıştır. Bugüne dek emeğini emeğine katarak, eğitim için her
çalışmaya sevgiyle kuşanarak kalbini ortaya koyan bütün eğitimseverlere teşekkür etmeyi
gönül borcu biliyor ve emeğin artarak yeni başarılar getirmesini temenni ediyorum..
YASİN TEPE
Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürü
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UZAKTAN EĞİTİM
PROGRAMLARI

Gaziantep İl Millî
Eğitim Müdürlüğü pandemi
sürecinde öğrencilerin sınavlara
hazırlanmasında destek olması
amacıyla online ders içerikleri
oluşturdu.
Uzaktan
Eğitim
programları kapsamında konu
anlatımları, ders videoları, örnek
sorular ve online deneme
sınavları
hazırlandı.
LGS
Hazırlık kapsamında yapılan
çalışmalar;
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6 Dersi içeren 39 konu
anlatım videosu
2400 dakikalık Video İçeriği
1000 Örnek Soru Çözümü
10 online deneme sınavı
10 Deneme sınavı Çözümü
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UZAKTAN EĞİTİM
ARAÇLARI EĞİTİMİ

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak evde eğitime destek
vermek amacıyla düzenlediğimiz "UZAKTAN EĞİTİM VE ETKİLEŞİMLİ ÖĞRENME
ARAÇLARI EĞİTİMİ" ile 3 aşamalı bir eğitim gerçekleşmiştir. İlk aşama için
başvuru alınmış olup toplam 2689 başvuru olmuştur. Başvurular, Gaziantep
çoğunlukta olmak üzere 16 farklı il ve 1 farklı ülkedeki öğretmenler tarafından
gerçekleşmiştir. Sonraki 2 aşama daha ileri düzeye götürmek amacıyla ve süreye
bağlı olarak düzenlenmiştir. Başvurular 7 Nisan 2020 Salı günü 24:00' a kadar
toplanmıştır. İlk aşamaya 239 öğretmen eğitime alınmış olup 3 aşamalı eğitim
verilmiştir. Eğitim, 9 Nisan 2020 Perşembe günü saat 19.00 - 21.00 arası
gerçekleşmiştir.
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SPOR ŞEHRİ GAZİANTEP

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
2023 Eğitim Vizyonu – Temel
Eğitim,Hedef 2, Madde 4 - Okulun ve
çocukların, bulundukları mahallenin bir
parçası olarak geliştirilmesi için kayıt
bölgelerinde okul-mahalle spor kulüpleri
kurulacaktır.

#SporŞehriGaziantep projesinin amacı;
Öğrencilerimize spor yapma imkanı sağlamak, amatör ve profesyonel
kulüplere sporcu desteği sağlamaktır. Çocuklarımızı egzersiz ve spora teşvik eden,
olumsuz çevre etkilerinden ve zararlı alışkanlıklardan koruyan bir farkındalık yaratmak
projenin temel hedefleri arasındadır. Terör ve uyuşturucuyla mücadele bakımından;
sporun, eğlendirici, birleştirici gücünden yararlanmak, önleyici bir dinamik oluşturmak
projenin özel amaçları arasındadır.
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YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

SPOR ŞEHRİ GAZİANTEP
• Bugüne kadar 752 okul spor kulübü
kurulmuş ve 170.350 lisanslı sporcu
sayısına ulaşıldı,
• Okul spor kulüplerine malzeme desteği
sağlandı,
• Okul spor kulüplerine nakdi destek
sağlandı,
• Ortaokul
ve
lise
kademelerindeki
öğrencilerimizin
Voleybol,
Basketbol,
Futbol maçlarını ücretsiz izleme imkanı
sağlandı,
• Okul spor kulüpleri müsabakaları planlandı,
• Okullarımıza spor salonu ve çok amaçlı
açık spor sahaları inşa edildi.

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR
1.
2.
3.
4.

752 Okul Spor Kulübüne 3.000.800 TL tutarında spor malzemesi desteği sağlanmıştır.
550 okul spor külübüne 1.650.000 TL nakdi destek verilmiştir.
İl genelinde yapımı devam eden 55 spor tesisi inşaatı, yapımı devam etmektedir.
12.165 öğrencimizi; Voleybol, Futbol, Basketbol liglerinde yer alan takımlarımızın
maçlarını tribünden izlemeleri sağlanmıştır.
5. Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil Belediyelerimiz okullarımıza spor malzemesi
desteğinde bulunmuştur.
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ANADOLU MEKTEPLERİ
YAZAR OKUMALARI

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının oynayacağı
rol, Türk Milleti’nin toplumsal bütünleşmesini ve ortak ülküye dayalı şimdi ve gelecek
tasavvurunun inşasına öncülük etmektir. Bütün umutları, sevinçleri ve masumiyetleri ile
geçmişten geleceğe bir bağ olmalarından dolayı bu milletin ortak paydası çocuklarıdır.
Mensup olduğu aileyi ve toplumu önemseyen bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

HEDEF KİTLE: Lise düzeyindeki öğrencilerimiz (9-10 ve 11.sınıf).
PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ
Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, Türk kültür ve medeniyetinin
gelişmesine katkı sunmuş yazarların tüm eserlerinin ve yazar hakkında yazılmış seçkin
eserlerin okumasını, okunan her eser hakkında değerlendirme yazısı yazılmasını,
eserlerin en az yarısı okunduktan sonra bir konu seçilmesini, seçilen konuda bir
konuşma metni hazırlanmasını, düzenlenen panel programlarında hazırlanan metnin
sunulmasını amaçlayan bir okuma faaliyetidir. Anadolu Mektebi’ndeki öğrenciler nitelikli
bir okuma yapar, yazı ile kendisini ifade etme becerisi edinir, sosyal ve kültürel yönden
gelişir. Öğrencilerin çalışkan, doğru, kendine güvenen; önceliklerini doğru belirleyip ilkeli
ve tutarlı olabilen,mensup olduğu aileyi önemseyen bireyler olmaları hedeflenir.
2012 yılında Prof. Dr. Sami Güçlü’ nün Sakarya Üniversitesinde 12 kişilik
bir öğrenci grubu ile başlattığı okuma faaliyeti, geride bıraktığımız zaman dilimi
içerisinde 25’i aşkın şehre yayılmıştır.
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ANADOLU MEKTEPLERİ
YAZAR OKUMALARI

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
1. Anadolu Mektebi il sorumlusu, programı okul müdürlerine ve öğretmenlere tanıtmıştır.
Tanıtım sonrası programı yürütecek öğretmenler belirlenmiştir.
2. Sorumlu öğretmenler gönüllü ve istekli öğrencilerden okuma
oluşturmuşlardır. Faaliyetler sorumlu öğretmenlerle birlikte yürütülmüştür.

gruplarını

3. Okunması kararlaştırılan yazarın eserleri İl Milli Eğitim Müdürlüklerince okullara
duyurulmuştur.
4. Kitaplar öğrenciler tarafından emanet olarak alınıp okunmuş tekrar sorumlu öğretmene
teslim edilmiştir (Her yazar için ayrılan süre 3-4 ay).
5. Öğrenciler okudukları her bir kitap için değerlendirme yazısı yazmış ve hazırlanmış
olan panel metnine katkı sağlamışlardır.
6. Sorumlu öğretmen ve okuma grubu öğrencileri 15 gün- 1 ay zaman aralıklarında bir
araya gelmiş, değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
7. Öğrenciler yaptığı okumaları kaynak alan bir sunum metni (10-12 dk. sürecek şekilde)
hazırlamışlardır.
8. Okul,ilçe, il düzeyinde paneller düzenlenmiş,sunum hazırlayan öğrencilerin kendilerini
ifade etme becerilerini geliştirme olanağı sağlanmıştır.
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YAZAR OKUMALARI

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR
1. Proje kapsamında 12 lise belirlenip müdürleriyle proje lansmanı ve bilgilendirme
toplantısı yapılmıştır.
2. Proje ile ilgili gelişmeleri, yapılan faaliyetleri paylaşmak üzere ayda bir biraya gelen
sorumlu öğretmenlerle okuma grupları değerlendirmeleri izlenmiştir.
3. Çalışmalarını planlayıp yürütmekte iken pandemi sürecinden faaliyetleri yarım kalan
okullarımız olmuştur.Panel vs. yapılamamıştır.Uzaktan eğitim platformları ile süreç takip
edilmektedir.

Bu Süreçte;
a)

Öğrencilerimiz daha mutlu, özgüveni yüksek bireyler haline gelmiştir.

b)

Bulundukları ortamın pozitif yansımalarıyla öğrencilerimizin akademik başarıları artış
göstermiştir.

c)

Öğrencilerin olumlu duygu ve düşüncelerden etkilenmeleri sağlanmış, böylece
olumsuz düşüncelerin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

d)

Öğrencilerimiz uygun şartlarda kişisel ve sosyal gelişimlerini tamamlamışlardır.

e)

Okuma gruplarındaki öğrencilerin kültürel birikimlerine çok yönlü katkılar sunmuştur.

f)

Oluşturulan sosyal alanlarla öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri sağlanmıştır.

g)

Öğrencilerimizde aidiyet hissine katkısı olmuştur.

h)

Sağlıklı, vatanperver, ilkeli, toplumsal değerleri benimsemiş bir nesil yetiştirilmesine
katkı sağlamıştır.
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PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ

AŞÇI ÇOCUKLAR PROJESİ
İlimizde
dezavantajlı
bölgelerinde taşımalı eğitimle eğitim ve
öğretime ulaşan, nitelikli eğitime erişmede
akranlarıyla
eşit
imkanlarda
faydalanamayan, 7-13 yaş aralığındaki 24
çocuk projenin birincil hedef kitlesidir.
SosyalBen Vakfı işbirliği ile
yürüttüğümüz Aşçılar Çocuklar projesi
kapsamında çocuklar, aşçılık mesleğini
alanında
uzman
kişiler
tarafından
öğrenecek
Hışvahan
Gourmet
Restaurant
mutfağında
öğrendikleri
bilgileri
deneyimleyeceklerdir.
Bu
doğrultuda projeye katılan çocukların,
aşçılık mesleğinin incelikleri hakkında
bilgi sahibi olmaları ve özgüvenli birer
birey olarak yetişmeleri sağlanacaktır.

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
İlimizde öğrenim gören 713 yaş aralığındaki 24 çocuk, ayda 4
defa olacak şekilde alanında uzman
kişiler ile buluşarak mutfakta farklı
yemek tariflerini ve yöresel mutfağa ait
yemekleri hazırladı. Bunlarla birlikte
yemek pişirmenin püf noktalarını,
lezzet sırlarını ve sağlıklı yemek
pişirme tekniklerini öğrendi. Aşçılar
projesi kapsamında çocuklar, alanında
uzman kişiler ile birlikte atölyeyi
gerçekleştirdi. Çocuklar, tüm proje
sürecinde şefler ile birlikte yemeğin
yapılışını deneyimledi.
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EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AŞÇI ÇOCUKLAR PROJESİ

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR
1. Çocuklara atölye sürecinde sabır, saygı ve hoşgörü kavramları ile birlikte ekip ruhu
çalışmasının kazandırılması
2. Proje kapsamında düzenlenecek eğitimlerle öğrencilerin aşçılık mesleğinin incelikleri
hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanması
3. Çocukların sosyal yönünü güçlendirerek yöresel yemekler ve kültürler konusunda
bilgi edinmelerinin sağlanması
4. Çocukların proje sürecinde hem yemek yaparken hem de yaptıkları yemeklerin
tadımlarını gerçekleştirirken aralarındaki fikir alışverişi sayesinde iletişim becerilerinin
gelişmesi
5. Çocukların mutfak atölyesinin ön hazırlığını, uygulamasını
deneyimleyerek motor ve koordinasyon becerilerinin geliştirilmesi

ve

sonuçlarını

6. Çocukların, yemek yaparken gıdaların ısıya ve diğer etkenlere verdiği tepki
süreçlerini gözlemleyerek sağlıklı yemek pişirme teknikleri konularında
bilgilendirilmesi
7. Çocukların yöresel yemeklerin hazırlanış sürecinde gıda hijyeni konusunda
bilinçlendirilmesi

@gaziantep.ilmem.9
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GAZİŞEHİR ÖĞRENCİ
MECLİSLERİ PROJESİ

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
Çocukların öğrenmesiyle ilgili tüm aktörlerin okulu iyileştirme çalışmalarında yer aldığı
“Okul Gelişim Modeli” kurulacaktır.

PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ
Bu proje Gaziantep İl Milli
Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitimin
niteliğinin arttırılması, karar alma ve yönetim
konusunda
katılımcılığın
sağlanması,
öğrenci, öğretmen, yönetici, veli, STK, yerel
yönetimlerle
işbirliğinin
artırılması
ve
kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla
hazırlanmıştır. Proje kapsamında okul, ilçe
ve
il
genelinde
öğrenci
meclisleri
kurulacaktır. Meclislerin başkanı seçim
yoluyla gelen öğrencilerdir. Yardımcıları İl
meclisinde
Vali,
İlçe
meclislerinde
Kaymakam, okul meclislerinde ise okul
müdürleridir. Alınacak kararlar öğrencinin
akademik başarısı dışında kalan sosyal,
kültürel, sportif faaliyetler, değerler eğitimi
vb. öğrencinin ve kurumun kapasitesinin
geliştirmesini
sağlayan
alanları
kapsamaktadır. İlin en üst kademesinden
öğrencisine kadar her kesimden üyenin
bulunması ve karar alma sürecinde etkin
olması meclisi önemli kılmaktadır.
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GAZİŞEHİR ÖĞRENCİ
MECLİSLERİ PROJESİ

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
1.
2.
3.

Okul öncesi hariç tüm okullarda
(1164 okul) okul meclisleri kuruldu.
İlçelerde ilçe meclisleri kuruldu.
İlde il meclisi kuruldu.

SONUÇ VE ÇIKTILAR
Gazişehir
Öğrenci
Meclisleri
kapsamında
sportif,
sanatsal, geziler, fidan dikimi, hayvan
barınağı yapımı vb alanlarda tüm
okullarda toplamda 372 etkinlik
yapıldı.
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EDEBİYATÇILAR GEÇİYOR

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
• Bilim, sanat, spor ve benzeri alanlardaki özel yetenekli çocuklarımızın yeteneklerine
uygun bir eğitim içeriği ve ortamı sunmak Millî Eğitim Bakanlığının öncelikli politikaları
arasındadır.
• Ortaöğretimde çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına göre esnek seçmeli ders setleri
yapılandırılacaktır

PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ
Örgün Eğitim içerisindeki(liseler) öğrencilerimizin sanatsal
keşfedilmesi ve keşfedilen sanatsal yeteneklerin geleceğe taşınması

yönlerinin

TÜRÜ


Şiir



Söyleşi(sohbet)



Hikaye



Tiyatro



Deneme



Eleştiri



Anı

AMACI
Projemizin amacı öğrencilerimizin gizil yeteneklerini açığa çıkarmak, proje sonunda
da bu yeteneklerin somut şekilde sergilenmesine imkan tanımak ve yazarlık, şairlik
alanında yetenek sahibi öğrencilerimizin bu alanlarda ilerleyebilmeleri için projemizin
kamçı olması idi.

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR
Projede;
 20 KASIM-SEVGİ

 19 MART- ADALET

 17 ARALIK-İYİLİK

 13 NİSAN-ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK

 15 OCAK-VEFA

 11 MAYIS-SAYGI

 18 ŞUBAT-MERHAMET
gibi aylık olarak belirlenen değerler ölçüsünde eserler oluşturulmuştur.
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİMDE ENGELLİ HAKLARI

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
Milli
Eğitim
Bakanlığımızın
yayımladığı 2023 Eğitim Vizyonunda özel
eğitim
için
belirlenmiş;
Hedef
1.4.
‘’Kaynaştırma
eğitiminin
imkânlarını
geliştirmek için sınıf ve branş öğretmenlerine
sınıf içindeki uygulamalara destek amaçlı özel
eğitim
konularında
hizmet
içi eğitim
verilecektir’’

PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ
Eğitim ortamlarında kapsayıcı eğitim yaklaşımının hayat bulması için
öğrencilerle küçük yaştan itibaren çalışmalar yürütülürken farklılıkların olağan ve değerli
olduğu fikrinin ele alınması büyük önem taşıyor. Bu noktadan hareketle Tohum Otizm Vakfı
İstanbul Bilgi Üniversitesi SEÇBİR ortaklığında, Sabancı Vakfı desteğiyle yürütülen
Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte Projesi kapsamında engellilik
odaklı kapsayıcı eğitim yaklaşımının önemine vurgu yapan içerikler geliştirilerek ve Engelli
Hakları Odaklı Kapsayıcı Okul için Öğretmen Kılavuzu hazırlanmıştır. Proje kapsamında
Türkiye’de 4 (üç) il seçilerek öğretmenlere proje içeriğine uygun eğitimler düzenlenmiştir. Bu
bağlamda Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak proje ortakları ve yürütücüleri iş
birliğine giderek, projenin ilimizde yapılması sağlanmıştır.

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Proje ile ilgili duyurular yapılarak eğitime katılımcıların başvurusu alınmıştır.
Gaziantep’teki öğretmenlere iki günlük atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.
Öğretmenlere projenin yaygınlaştırılması için eğitimler verilmiştir.

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR : Proje kapsamında 25 öğretmene eğitim verildi.
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

FARKINDAYIM YANINDAYIM
(ÖZEL EĞİTİM EĞİTİMLERİ)

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
Milli
Eğitim
Bakanlığımızın
yayımladığı 2023 Eğitim Vizyonunda özel
eğitim için belirlenmiş; Hedef 1.4.
‘’Kaynaştırma eğitiminin imkânlarını
geliştirmek için sınıf ve branş
öğretmenlerine
sınıf
içindeki
uygulamalara destek amaçlı özel
eğitim konularında hizmet içi eğitim
verilecektir’’
ve
Hedef
1.6.
‘’Okullarımızdaki
topluma
hizmet
uygulamalarının RAM’lar ve özel
eğitim merkezleriyle ilişkilendirilmesi
sağlanacaktır’’ hedeflerini temel alan bu
proje ile okullarımızda sınıf ve branş
öğretmenlerine yönelik eğitimler için
RAM’larla işbirliğine gidilerek eğitim
çalışmaları
yapılması
ihtiyacının
karşılanması gerekmektedir.

PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ

Sınıfında özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere sahip olan öğretmenlerin, okul
personelinin ve öğrencilerin özel gereksinimli bireylere karşı olumsuz tutum ve ön
yargılarını olumlu yönde ilerlemesini sağlamaktır. Her çocuğun eğitim hakkından
yararlanması ve hizmetlere erişimde pozitif ayrımcılık oluşturulması için insan hakları
perspektifinin temel alındığını özel eğitime gereksinim duyan çocuklarımıza bireysel
becerilerinin farkında olmaları konusunda yardımcı olmak, sosyal ortamlarda iletişim
kurmaları konusunda cesaretlendirmek ve yaratıcılıklarını sergileyebilecek ortamlar
oluşturmak amaçlanmaktadır. Böylelikle özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın
akranlarından tecrit etmeyen, birlikte yaşama kültürünü destekleyen bir bakış açısı gelişimi
sağlanması desteklenecektir.

@gaziantep.ilmem.9

@gaziantep_mem

@Gaziantep İl Milli
Eğitim Müdürlüğü

@gaziantep_il_mem

16

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

FARKINDAYIM YANINDAYIM
(ÖZEL EĞİTİM EĞİTİMLERİ)

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
•

•

İlimizdeki Şehitkâmil ve Şahinbey RAM’larla iş birliğine gidilerek okullara
eğitimler düzenlenmiştir. Eğitimler öğretmenlere ve öğrencilere ayrı şekilde
planlanarak yürütülmüştür.
Fiziksel Engelliler Vakfı (FEV)’den bir psikolog tarafından okul personeline
yönelik özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları, ebeveyn tutumları hakkında
öğretmen bilgilendirilmeleri yapılmıştır.

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR
1Proje
kapsamında
Şehitkâmil
ilçesinde; 155 okula gidilerek 7995
öğrenciye ve 2878 öğretmene eğitim
verildi.
2Proje
kapsamında
Şahinbey
ilçesinde; 24 anaokulu, 70 İlkokula
gidilerek öğretmen ve öğrencilere
eğitimler verilmiştir.
3- Proje kapsamında Fiziksel Engelliler
Vakfından bir psikolog tarafından 15
okula gidilerek 198 öğretmene eğitimler
verilmiştir.
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HAYAL KURMA
BECERİSİ ATÖLYESİ

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
Bu çalışmanın amacı; okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin hayal kurma becerilerini interaktif
etkinlikler yoluyla geliştirmektir.

PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ

Çalışmanın
amacı
doğrultusunda,
öğrencilere eğitim vermek üzere, İlkokul ve
Anaokullarında görev yapan (Okul Öncesi
Öğretmenleri, Sınıf Öğretmenleri, Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri, İngilizce
Öğretmenleri ve Rehber Öğretmenlere
yönelik eğitim materyalleri hazırlanacaktır.
İçerik ve yöntem geliştirme sürecinde farklı
branşlardan 11 öğretmen ve akademisyenler
ile işbirliği yapılacaktır. Eğitim Kapsamında
25 kişiden oluşan öğretmen gruplarına 6 saat
eğitim verilecektir. Katılımcılar gönüllü
öğretmenler arasından seçilecektir.

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Çalışma kapsamında ilk olarak üniversiteden akademisyenlere danışılmıştır. Daha
sonra 11 öğretmenle 2 günlük bir çalıştay düzenlenerek içerik ve etkinlikler oluşturulmuştur.
Hayal kurma becerisi ile pilot atölye çalışmasında şu ana kadar 204 öğretmene eğitim
verilmiştir. 150 öğretmene daha eğitim verilmesi planlanmaktadır. Dolaylı olarak ulaşılması
hedeflenen öğrenci sayısı 6000’dir.

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR
Proje devam etmektedir. Öğretmen eğitimlerinin yanında okul ziyaretleri de yapılacak ve
hedef kitlede daha fazla öğrenciye ulaşılacaktır.
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HER ZAMAN BİRLİKTE -6

PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde
yapılan bu projede; ülke bütünlüğümüzü aleyhine faaliyet yürüten terör örgütlerinin
propagandalarını etkisiz hale getirmek, eleman kazanımlarını engellemek, terörle
mücadelede halk desteğini sağlamak, toplumda sürdürülebilir barış ve huzur ortamını
sağlamak için şiddete yönelen aşırırlılıkların önüne geçmek, gençliği zararlı
oluşumlarından uzak tutmak ve aydınlatmak amaçlanmaktadır. Proje ilimizdeki ortaokul
ve lise çağındaki öğrencilere yönelik planlanmıştır.

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde bulunan;
•

•

İsmet Paşa Anadolu Lisesi, Şahinbey Anadolu Lisesi, Şahinbey Anadolu Lisesi,
Süleyman Şah Anadolu Lisesi, Nigar Ertürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Mimar
Sinan Anadolu Lisesi, Yayha Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi, Hacı Sani Konukoğlu
Mesleki Teknik Anadolu Liselerinde 2 (iki) etkinlik gerçekleştirilmiştir.
19 Mayıs Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu, Orhan
Sevinç Anadolu Sağlık Meslek Lisesi okullarına 1’er (bir) etkinlik yapılmıştır.

Düzenlenen etkinlikler; 7 sinema, 3 il büyüklerini ziyarete, 2 hayvanat bahçesi, 5 Gizem
Doğan Yaşayarak Öğreneme Merkezi ve 2 il dışı gezisi olarak gerçekleştirilmiştir.

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR
1- Proje kapsamında 760 öğrenciye eğitim verilmiştir.
2- Proje kapsamında 19 etkinlik düzenlenmiştir.
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KENDİMİ KORURUM

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
Bakanlığımızın yayımladığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde yer alan Hayat Boyu
Öğrenme Programlarına Yönelik Nitelik ve Erişim Artırılacak - Hedef 1.8. ‘’Çocuk ve
gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik her türlü
bağımlılıkla mücadeleye ilişkin farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılacaktır’’

PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü iş
birliğinde
yapılan
bu
projede;
İlkokullarda öğrenim görmekte olan
öğrenciler
bireysel
güvenliklerini
sağlayabilecek pratik bilgilere yeteri
kadar
sahip
olamamaktadırlar.
Büyüdükçe sokakta daha fazla vakit
geçiriyor olmaları, okuldan eve evden
okula yaya gidip geliyor olmalarından
dolayı;
çocuklara
güvenliklerini
sağlayabilecek
pratik
bilgiler
kazandırmak ve bunu pekiştirmek
önem taşımaktadır.
Projenin amaçları arasında, Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde bulunan okullarda huzur
ve güven ortamında eğitim ve öğretim faaliyetlerindin devamına katkı sağlama öğrenci ve
polis iletişiminin güçlenmesi hedeflenmektedir.

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Projedeki
amaçları
içeren
eğitimleri; ilimizdeki Şahinbey ve
Şehitkâmil
ilçelerindeki
okullara
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden
eğitmeni tarafından verilmiştir.

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR
1- Proje kapsamında 27.809 öğrenciye
eğitim verilmiştir.
2- Proje kapsamında ilimizdeki 84
ilkokulda eğitimler gerçekleştirilmiştir.
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KODERKEN PROJESİ
Erken Çocuklukta Kodlama Eğitimleri

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
Bakanlığımız tarafından yayımlanan 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde yer alan
Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm’’ temasındaki
‘’Önümüzdeki 3 yıllık dönemde ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde, okulda ve
okul dışında öğrenciye, öğretmene, eğitim yöneticilerine, kamuya, müfredata,
eğitsel içeriğe vb. yönelik yapılacak çalışmalarla kodlama, 3D tasarım, elektronik
tasarım benzeri bilişimle üretim becerilerinin öğrenme süreçlerine entegrasyonu
sağlanacaktır’’ içeriğinden yola çıkarak erken çocukluktaki öğrencilerimizin yaşadığı
yüzyılın becerileri ile donatılmasının önemi vurgulanmaktadır. Bu amaçla yola çıkan
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, ana sınıfı düzeyindeki öğrencilerimizin
yaşadığı yüzyıldaki teknolojik gelişmeleri yakından tanımalarına fırsat verilerek çağa
uygun bir şekilde donanım sahibi olmalarını sağlamak önceliğimizdir.

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
1.

2.

3.

4.

Birinci aşamada; öğrencilerle algoritma
tanımı ve günlük hayatta yaptığımız
algoritma örnekleri ile algoritma tanımı
anlatılmıştır.
İkinci aşamada; kâğıt üzerinde “ileri” ,
“geri” , “sağa” , “sola” , “dur ve 3 sn bekle”
, “yerinde zıpla”
yönergeleri ve
yönlendirici görsellerle kâğıt üzerinde
algoritmatik düşünme becerisi oyun
yoluyla işlenilmiştir.
İkinci aşamaya girilmeden, çocuklara
birinci aşamada öğrendikleri tanımları
ölçen bir test uygulanmıştır.
Üçüncü aşamada; öğrencilerin ikinci
aşamadaki öğrendikleri “ileri” , “geri” ,
“sağa” , “sola” ,”dur ve 3 (üç) saniye
bekle” , “yerinde zıpla “ yönergelerinden
faydalanılarak çocukların daha önce
öğretmenlerinden öğrendiği bir hikâyeden
yola çıkarak“hikâye tamamlama”
ve
“oyunlaştırma” tekniği ile algoritmatik
düşünce becerisi kazandırılmaya devam
edilmiştir.
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KODERKEN PROJESİ
Erken Çocuklukta Kodlama Eğitimleri

5. Dördüncü aşamada; öğrencilerle “Bee bot” ile ve “bluetooth” ile kontrollü
çalıştırılabilen bir robot ile “robotik kodlamaya” giriş çalışması gerçekleştirilmiştir.
6. Beşinci aşamada; kalıcı bilgi sağlama amacıyla öğrencilerden kağıt üzerinde
gördükleri “kare kare” (satranç zemini görüntüsü) kodlamayı sınıfın zeminine siyah
bantla veya hali hazırdaki kare fayanslardan faydalanılarak her algoritmanın uygun
sırasına göre yapması istenilmiş ve bu aşamada çocuklardan robotun yerini alıp
oyunun içerisinde olarak karar alma ve uygulama ile gerçek hayatta entegre bir
kodlama yaşatılarak kalıcı bilgiye ulaşmaları sağlanmıştır.
7. Altıncı aşamaya girilmeden; çocuklara deneyimledikleri aşamaları ve öğrendikleri
tanımları ölçen bir test uygulanmıştır.
8. Testten sonra öğrencilerle “ekip olma” ve “STEM “ oyunları oynatılmıştır.

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR
Proje kapsamında ilimizde dezavantajlı
bölgede yer alan 4 (dört) anaokulu;
•

Şahinbey ilçesindeki dezavantajlı
bölgede bulunan; Şehit Adem Yavuz
ve Sabiha Gökçen Anaokulları,

•

Şehitkâmil
ilçesindeki
Nezihe
Osman Atay ve TOKİ Plevne
Anaokullarındaki 98 ana sınıfı
öğrencisine eğitim verilmiştir.
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MASAL ANLATICILIĞI
EĞİTMEN EĞİTİMİ

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
Hedef 1: Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimleri Yeniden Yapılandırılacak
Öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişimlerini sürekli desteklemek üzere
üniversitelerle ve STK’larla yüz yüze, örgün ve/veya uzaktan eğitim iş birlikleri hayata
geçirilecektir.

PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ
MEB 2023 Vizyon Belgesi'nde ifade edildiği
üzere
eleştirel düşünebilen,
yaratıcı,
yenilikçi, hayal gücü gelişmiş, üretken,
kültürüne, milli ve manevi değerlere bağlı,
evrensel değerleri özümsemiş nesillerin
yetişmesi için kültürümüzü tüm yönleriyle
yansıtan
Anadolu
masallarının
yeni
nesillerle paylaşılması önemlidir. Bunu
gerçekleştirmek için masal anlatıcılığı
noktasında
uzmanlaşmış
öğretmenlere
ihtiyaç vardır.
İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Masal Anlatıcılığı Eğitmen Eğitimi
Projesinin amacı öğretmenlerin masal anlatıcılığı konusundaki bilgi ve becerilerini
geliştirmektir. Bu kapsamda Müdürlüğümüze bağlı resmî kurumlarda okul öncesi, Türkçe ve
sınıf öğretmenliği branşlarında görev yapmakta olan gönüllü 30 öğretmen 29 Şubat 20204 Mart 2020 tarihlerinde Şehitkamil Gaziantep Anaokulunda uygulamalı olarak 30 saatlik
masal anlatıcılığı eğitimi almıştır. Beş gün süren eğitimde Hacı Bayram Veli
Üniversitesinden Doç. Dr. Evrim Ölçer ÖZÜNEL bilgi ve tecrübelerini öğretmenlerimizle
paylaşmıştır. Katılımcı öğretmenler farklı ilçelerden seçilmeye çalışılmış olup ilerleyen
süreçte tüm ilçelerde masal anlatıcılığına yönelik çalışmalar planlanacaktır.
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MASAL ANLATICILIĞI
EĞİTMEN EĞİTİMİ

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
• Proje kapsamında 30 öğretmen otuz
saatlik uygulamalı masal anlatıcılığı eğitimi
almıştır.
• Eğitimin son günü öğretmenler bir masalı
anlatarak öğrendiklerini uygulama fırsatı
bulmuştur.
• Katışımcı
öğretmenler
Gaziantep’in
geleneksel masal anlatıcılarından biri ile
masal söyleşisi gerçekleştirmiştir ve ondan
masal dinleme fırsatı yakalamıştır.

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR
• “Masal Anlatıcılığı Eğitmen Eğitimi” projesi
kapsamında Gaziantep İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı resmi okullarda okul
öncesi, Türkçe ve sınıf öğretmenliği
branşlarında görev yapan 30 öğretmen
uygulamalı olarak 30 saatlik masal
anlatıcılığı eğitimi almıştır.
• Eğitim alan öğretmenlerin profesyonel
anlamda
masal
anlatma
becerileri
geliştirilmiştir.
• Öğretmenler anlatıcılık
deneyim
ve
bilgilerini diğer öğretmenlerle paylaşacak
ve onların gelişimini de destekleyecektir.
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
Okulların hem fiziki kapasitelerini, hem de eğitimin kalitesini zaman bakımından
gecikmelere sebep olmadan artıracak tedbirleri almak ve uygulamak gerekir.İyi bir eğitim
planlaması ile 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde de üzerinde yoğun olarak durulan okullar
arası imkân eşitsizliğinin azaltılması hedeflenmektedir.

PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ
HEDEF KİTLE: İlkokul, Ortaokul ve Liselerimizden pilot uygulama için (100 okul)
seçilenlerin öğrencileri.
2023 Eğitim Vizyon Belgesinde okullar arası imkân farklılıklarının azaltılması hususu
üzerinde yoğun olarak durulmuş ve bu alanda politikalar geliştirilmesi gerektiği
belirtilmiştir.
Bu bağlamda; Projemizin 3 bileşeni bulunmaktadır.
1- STK’lar ile ihtiyaç sahibi okullar arasında koordinasyonu sağlayarak, okullarda
eksikliği görülen eğitim materyallerinin ve mevcut yükseltilmesi; yardım gönüllülerinin
farklı etkinliklerle onurlandırılması ve kendilerine vefa duygusunun gösterilmesi
amaçlanmıştır.
2- Eğitim kurumlarına ziyaretler düzenleyerek gelişmelerinin izlenmesi, eğitim
ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim kurumları arasında belirli bir standardın oluşturulması,
mevcut kapasitelerinin güçlendirilmesi, eğitim niteliğinin arttırılması; kurumdaki tüm
bireylerin aidiyet duygusuna katkıda bulunmak ve kurumların daha etkin hale gelmesinin
sağlanması.
3-Kardeş Okul Uygulaması; Okul - Aile Birliklerini “Kardeş okul uygulamaları” ile işbirliği
halinde aktif hale getirilmesi.
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
1. ”Kardeş Okul Uygulaması “ ile olumsuzluklardan etkilenmeyip, her riskin içinde
barındırdığı fırsatları görebilmek adına kardeş okul ile birlikte etkinlikler planlayıp
öğrencilerin karşılıklı etkileşimde bulunmalarını sağladık.İmkanı kısıtlı olan bir
öğrencinin imkanı daha iyi olana karşı kıskançlık besleyen duygularının imrenmeye
,gıptaya dönüşmesi sağlanarak kendisine pozitif etkilerinin yansıtılmasına yardımcı
olundu..
2. Kardeş okullara destek sağlanarak imkansızlıkları imkana ve mutluluğa dönüştürmeyi
hedefledik. ” MUTLULUK KÜÇÜK ŞEYLERDE BİLE ORTAYA ÇIKAR. İŞTE O KÜÇÜK
MUTLULUK. BÜYÜK ŞEYLER DOĞURUR”. Motivasyon artınca başarı, özgüven
artacak; kendini sevme, toplumu ve insanları sevip saygı duyma,kendine ve topluma
zarar vermeden iyimserce yaşama vb. olumlu duygular hasıl olacaktır.
3. Ders dışı etkinliklerin, öğrencilerin sorumluluk alma, girişimcilik, liderlik ve zaman
yönetimi becerilerini geliştirdiğini ortaya koymuştur. Aktivite, yarışma, tören, tanıtım
günü, mezuniyet günü, yayın, müzik, halk oyunu, tiyatro, sinema, kampanya, ziyaret,
gösteri, şenlik, şiir dinletisi, turnuva, konferans, panel, sempozyum, imza günü, fuar,
sergi, kermes, gezi, proje hazırlama vb. sosyal etkinlikler için kardeş okula destek
olunması sağlanmıştır. Ayrıca planlanan etkinliklerle öğrencilerimizin olumsuz alanlara
yönelmesine engel olunması hedeflenmiştir.
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR
1- Proje kapsamında 100 okul
belirlenip
müdürleriyle
proje
lansmanı
ve
bilgilendirme
toplantısı yapılmıştır.
2-Proje ile ilgili gelişmeleri,
yapılan faaliyetleri paylaşmak
üzere toplantı yapılmıştır
3-100 okuldan 50 okul projeyi
kapsamlı şekilde tamamlamış
olup,
çalışmalarını
planlayıp
yürütmekte
iken
pandemi
sürecinden dolayı faaliyetleri
yarım kalan okullarımız olmuştur.
Bu Süreçte;
a)

Öğrencilerimiz daha mutlu, özgüveni yüksek bireyler haline gelmiştir.

b)

Bulundukları ortamın pozitif yansımalarıyla öğrencilerimizin akademik başarıları artış
göstermiştir.

c)

Bulundukları

ortamın

pozitif

yansımalarıyla

öğrencilerin

olumlu

duygu

ve

düşüncelerden etkilenmeleri sağlanmış, böylece olumsuz düşüncelerin önüne
geçilmesi hedeflenmiştir.
d)

Öğrencilerimiz uygun şartlarda kişisel ve sosyal gelişimlerini tamamlamışlardır.

e)

Öğrencilerimizin eğitime erişimi noktasındaki engellerin kaldırılması sağlanmıştır.

f)

Oluşturulan sosyal ve sportif alanlarla öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri
sağlanmıştır.

g)

Öğrencilerimizde aidiyet hissine katkısı olmuştur.

h)

Sağlıklı, vatanperver, ilkeli, toplumsal değerleri benimsemiş bir nesil yetiştirilmesine
katkı sağlamıştır.
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL OKUL PROJESİ

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
Okul Gelişim Planlarının uygulanmasına yönelik akademik ve sosyal gelişimleri için destek
programlarının uygulanmasına katkı sağlamak,
•

•

•
•
•
•
•
•

Doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı
öğrenme ortamlarının, müfredatlarda yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili
uygulanmasını desteklemek,
Okul/Mahalle spor kulüpleriyle iş birliği içinde ilgili spor dalında yetenekli olan
öğrencilerin öğleden sonra antrenmanlara katılımı ve eğitimler için gereken
düzenlemeleri yapmak,
Okullarda başarılı uygulamalara yönelik örnekleri teşvik etmek,
Kurumlarımızda niteliği artırmak, eşitsizliği büyük ölçüde azaltmak, ahlak telakkisini,
sanatı, kültürü, estetiği, sporu gündemimizin en üst sıralarına taşımak,
Etkinliklerin bilim, sanat, spor ve kültür odaklı bir şekilde yapılandırılması çerçevesinde
“Tasarım-Beceri Atölyeleri” geçişine zemin hazırlamak,
Çocuklarımızın sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesiyle “e-portfolyo”
uygulamasına geçişi desteklemek,
Okulun ve çocukların kendi mahallesinin bir parçası olarak geliştirilmesi amacıyla
okul-mahalle spor kulüplerinin sayısını arttırmak,
Kurumlarımızdaki eğitimin, Gazi şehrimizin kültüründe var olan bilgi, deneyim ve
değerlere göre şekillendirilmesine olanak sağlamak.

PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm kademelerdeki resmi okullarda
uygulanmakta olan “Sosyal Okul” projesi, akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel,
sportif, sanatsal, mesleki faaliyetler, uluslararası ve yerel projeler vb. başlıklar altında okul
ve öğrencilerin yeterliliklerini ve farkındalıklarını en üst seviyeye taşımayı
hedeflemektedir.
“Sosyal Okul” projesi okullarda gerçekleştirilen sosyal, kültürel, enerji
tasarrufu, okul-aile iş birliği, sportif, sanatsal, proje ve okuma faaliyetleri alt başlıklar
altındaki bir dizi çalışmayı içermektedir. Sosyal Okul projesi kapsamında okullar arası
farklılıkların azaltılmasına yönelik yapılan örnek çalışmaların yaygınlaştırılması,
desteklenmesi ve proje sonucunda da başarılı okulların ödüllendirmesi ile eğitimde
kalitenin arttırılması amaçlanmaktadır.
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL OKUL PROJESİ

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
İkinci uygulama dönemi olan 2018-2019
eğitim öğretim yılında projeye il genelinde
her kademeden ortalama %81’e oranında
katılım sağlanmıştır.
Proje kapsamında 71 Anadolu ve Fen Lisesi,
6 İmam Hatip Lisesi, 59 Mesleki Teknik ve
Anadolu Lisesi, 92 Anaokulu, 326 İlkokul,
329 Ortaokul ve 7 Özet Eğitim okulu olmak
üzere toplam 890 okul başvuru yapmıştır.
Proje
faaliyetleri
kapsamında
Valilik
Makamınca 73 öğretmen ve yöneticiye
Başarı Belgesi verilmiştir. Projemizin 20192020 eğitim öğretim yılı değerlendirme
çalışmaları pandemi dolayısıyla ikinci bir
uygulamaya karara kadar ertelenmiştir.

@gaziantep.ilmem.9

@gaziantep_mem

@Gaziantep İl Milli
Eğitim Müdürlüğü

@gaziantep_il_mem

29

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HER SINIFIN BİR YETİM
KARDEŞİ VAR

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
Hedef: Mesleki, sosyal ve kültürel becerilere yönelik hayat boyu öğrenme programları
güncellenerek çeşitlendirilecek, hayat boyu öğrenme süreçlerine yönelik toplumsal
farkındalığa ilişkin çalışmalar yapılacaktır.
Hedef: Gençlerin, eğitim-öğretim süreçlerinde sosyal girişimcilik ile tanışarak toplumsal
problemlere çözüm arama motivasyonu kazanması ve ilgili beceri, araç ve ortamlarla
desteklenmesi sağlanacaktır.

PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ

Her sınıfın kendi akranı olan bir yetimin
ihtiyaçlarını karşıladığı bu kampanya ile
dünyanın farklı noktalarına “iyilik köprüleri"
kuruluyor. Köprünün bir ucunda yer alan yetim
çocuklar
bu
sayede
dışarıdaki
tüm
tehlikelerden korunarak insani bir yaşam
sürme
fırsatı
bulurken
diğer
ucundaki
yardımsever
öğrenciler
ise
paylaşmayı, bilinçli ve duyarlı olmayı öğreniyor.
Kampanyaya katılan katılan sınıflar bir yetimi
desteklemeye karar verdikten sonra en az bir
yıl boyunca her ay düzenli olarak 100 TL
toplayacak ve yetim kardeşinin hesabına
yatırarak ona ulaştıracaktır.

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 81 okula verilen
eğitim sonucunda 128 yetim kardeşimize destek verilmiştir. Proje kapsamında 16 Ekim
2019 -12 Mart 2020 tarihleri arasında 54.247 Öğrenciye sunum yapılmıştır.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇBİZZ LİSELER ARASI
GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
1. Hedef: Öğrencilerin sosyal girişimcilikle tanışarak toplumsal problemlere çözüm
arama motivasyonu kazanması desteklenecektir.
2. Hedef: Gençlerin, eğitim öğretim süreçlerinde sosyal girişimcilikle tanışarak toplumsal
problemlere çözüm arama motivasyonu kazanması ve ilgili beceri, araç ve ortamlarla
desteklenmesi sağlanacaktır.
3. Hedef: Mesleki, sosyal ve kültürel becerilere yönelik hayat boyu öğrenme programları
güncellenerek çeşitlendirilecek, hayat boyu öğrenme süreçlerine yönelik toplumsal
farkındalığa ilişkin çalışmalar yapılacaktır.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇBİZZ LİSELER ARASI
GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI

PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ
“GençBizz” 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.

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Proje
sürecinde
2019-2020
eğitim-öğretim yılında 40 öğretmen
eğitim almış ve 165 öğrencinin katılımı
ile 21 şirket kurulmuş ve yönetmeleri
sağlanmıştır.
Proje,
Hacı
Sani
Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
danışman
öğretmenleri
gözetiminde öğrencilerin kurdukları
Pattik isimli şirket, ürettikleri dışı giyim
alanında kullanılmak üzere güneş
enerjisiyle
ısınan
ayakkabı
uygulaması
ile
GençBizz
Lise
Girişimcilik
Programı
Türkiye
finallerinde Gaziantep’i temsil etmiştir.
Okulumuz Türkiye Finallerinde “En
Girişimci Okul” ödülünü alan üç
okuldan biri olma başarısı göstererek
ülkemizi yurtdışı finallerinde temsil etme
hakkı kazanmıştır.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ
VAKFI EĞİTİMLERİ

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
Hedef 1: Öğretmen
Yapılandırılacak

ve

Okul

Yöneticilerinin

Mesleki

Gelişimleri

Yeniden

Öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişimlerini sürekli desteklemek üzere
üniversitelerle ve STK’larla yüz yüze, örgün ve/veya uzaktan eğitim iş birlikleri hayata
geçirilecektir.

PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ
Bu proje kapsamında Öğretmen Akademisi Vakfı ile iş birliği yapılarak öğretmenlerin
kişisel ve meslekî gelişimini destekleyecek eğitimleri Gaziantep’te yaygınlaştırmak
amaçlanmıştır. Pandemi sürecinde de uzaktan eğitimler yoluyla öğretmenlere çeşitli
uzaktan eğitimler verilmiştir.

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
1.

28 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen “Sosyal Duygusal Öğrenme” konulu
uzaktan eğitime çeşitli branşlardan 140 öğretmen katılmıştır.

2.

3 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen “Yaratıcı Düşünme Becerilerini
Geliştirmek” konulu uzaktan eğitime çeşitli branşlardan 138 öğretmen katılmıştır.

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR
1.
2.
3.

Proje kapsamında 278 öğretmene uzaktan eğitim verilmiştir.
Katılımcı öğretmenlerin sosyal duygusal öğrenme ve yaratıcı düşünme becerileri
geliştirilmiştir.
Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleri desteklenmiştir.
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRETMENİZ VELİYİZ
İLETİŞİMDEYİZ

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
1. Bilim, sanat, spor ve benzeri alanlardaki özel yetenekli çocuklarımızın yeteneklerine
uygun bir eğitim içeriği ve ortamı sunmak Millî Eğitim Bakanlığının öncelikli politikaları
arasındadır.
2. Ortaöğretimde çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına göre esnek seçmeli ders setleri
yapılandırılacaktır.
3. Öğretmenlerimizin,
desteklenecektir

gerçek

üretim

ortamlarında

mesleki

gelişimleri

sürekli

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
1. Öncelikle eğitmenlerimiz iletişim üzerine öğretmenlerimizin ön bilgilerinin kontrolünü
sağlamak için ön test uygulanmıştır.
2. Eğitmenlerimiz, eğitim sonunda da öğretmenlerimize iletişim üzerine ön bilgi farkını
görmek açısından son test uygulamışlardır.
3. Halk eğitimden görevlendirilmiş olan iletişim fakültesi mezunu bulunan
eğitimcilerimiz, öğretmenlerimize her okulumuzda haftada 1 gün 5 ay olmak üzere
öğretmen ve veli eğitimi vermiş olup; ertesi aylarda öğrencilere eğitimler uygulamakta
idi.
4. Eğitimler 5 ay öğretmen ve veli ile devam etmiştir; sonraki aylarda öğrenci üzerinden
gerçekleşmekte idi. Projede görev alan eğitmenler, öğretmen veli eğitimlerinin
akabinde okullarda yapılacak gösteri hazırlıklarını sağlayacaklar idi.
5. Bu kapsamda; diyafram nefesi-nefes egzersizleri ve doğru nefes, iletişim
kusurlarımız, beden dilinin iletişimdeki payı, özgüven ve kaynaşma öğrencileri iletişim
uyumu, sesi doğru kullanma ve iletişimin yönlendiriciliği, ikna yöntemleri, gelecek için
iletişimli uyum eğitimi, kendini doğru ifade etme ve kriz yönetimi, yapıcı dil çalışmaları
ve öfke kontrolü vb konular içerikli uygulamalı eğitimler verilmiştir.

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR
1-Projemiz Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerimizden İlkokul, ortaokul, lise türünde eğitim
veren 32 okulu kapsamıştır.
2- Proje kapsamında 773 öğretmene eğitim verilmiştir ; 1245 öğrenci ve 1338 veliye de
eğitim verme süreci devam ediyordu.
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DEDEMLE EĞLENİYORUM,
NİNEMLE ÖĞRENİYORUM

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
1.

Milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizin çocuklarımızın yaşantılarında
inşa etmelerini sağlamak.
2023 eğitim vizyonunun temel hedefi, ahlak telakkisine dayalı ve insanı merkeze
konumlandıran bir varlık ve bilgi anlayışına hayat vermektir.
Mutlu çocuklar, güçlü Türkiye hedefine ulaşmak.

2.
3.

PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ
Projemizin temelinde; öğrencilerimizin
dedeleri ve nineleri ile vakit
geçirmeleri ve onlarla etkileşimlerinin
arttırılması bulunmaktadır. Etkinlikler
ilkokul
öğrencilerine
yönelik
planlanmıştır.

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
1.
2.
3.
4.

Etkinliğimiz; 2019 – 2020 Eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatil içerisinde 18-19 ve
20 Kasım tarihlerinde düzenlenmiştir.
3 gün süreyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Talat Özkarslı spor salonunda
öğrenciler ve öğrencilerin dedelerinin ve ninelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Öğrenciler öncelikle dedelerin ve ninelerin anlattıkları hikâyeler ile etkinliğin
başlangıcı yapıldı.
Büyüklerim ile sohbet edilmiş, yaşadıkları anılar dinlenmiş ve özellikle kendi
çocukluklarını anlatmaları sağlanmıştır.

Büyüklerimiz tarafından anlatılan hikâyelerden, anılardan sonra yakan top oyunu
oynanmıştır. Büyükler ve torunları, oluşturdukları takımlar ile mücadele etmişlerdir.

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR
1- Projemiz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Talat Özkarslı spor salonunda 3 gün
düzenlenmiştir.
2- Etkinlikler sonucunda 528 öğrenci ve büyükleri ile etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

CODEWEEK

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
1.
2.
3.

Yeniçağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması
ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması.
Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkarılması.
Dijital çağa uyum sağlama

PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ
Codweek etkinlikleri; kodlamayı öğrenmek,
çevremizde
hızla
değişen
dünyayı
anlamamıza, teknolojinin nasıl çalıştığına dair
ufkumuzu genişletmemize ve yeni fikirlerle
yenilikleri keşfetmemiz için becerilerimizi
geliştirip kapasitemizi arttırmamıza yardımcı
olması amaçlanmıştır. Bütün kademelerdeki
öğrenciler
bu
etkinlik
kapsamında
değerlendirilmiştir.

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
1.
2.

3.

4.

Codeweek etkinlikleri 5 – 20 Ekim 2019
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Codeweek etkinlikleri Avrupa Komisyonu
tarafından desteklenen ve gönüllüler
tarafında yürütülen uluslararası bir etkinlik
olarak yürütülmüştür.
Yapılan etkinliklerin içeriğinde; Mbot
kullanımı,
Mbot’
un
scratch
ile
programlanması ve 3B yazıcı kalem
kullanımı etkinlikleri düzenlemiştir.
Bluetooth modülü kullanımı ve kod
dizilimleri öğrenciler ile birlikte hazırlanmış
ve uygulama etkinliği düzenlenmiştir.

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR
1.
2.
3.

Codeweek etkinlikleri kapsamında 3 ilçede, 15 okulda, 32 sınıfta ve 1120 öğrenci ile
robotik kodlama çalışması etkinliği yapılmıştır.
Etkinlik içerisinde aynı gruplar ile öğrencilere 3B yazıcı kalem kullanımı etkinliği
yapılmıştır.
Bluetooth modülü ile bir robotun hareket ettirildiği etkinlik yapılmıştır.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

eTwinning VE ERASMUS+
UZAKTAN EĞİTİM
WEBİNARLARI

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
Temel Eğitim Hedef 2.1
Çocukların kendi bölgelerinin üretim,kültür,sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine,bitki
ve hayvan türlerini,yöresel yemeklerini,oyun ve folklorunu tanımasına derslerle bütünleşik
veya ders dışı etkinlik olarak ağırlık verilecektir.
Yabancı Dil Eğitimi Hedef 1. 2
Disiplinler arası yaklaşımla Matematik, fen, sosyal bilgiler ve görsel sanatlar gibi farklı
disiplinlerin, İngilizce dil eğitimine entegrasyonu sağlanarak,öğrencilerin yabancıdili
kullanımlarını farklı alanlara aktarmalarımümkün kılınacaktır.
Yabancı Dil Eğitimi Hedef 2.
Yeni KaynaklarlaÖğrencilerin İngilizceKonuşulan DünyayıDeneyimlemesi Sağlanacak
Yabancı Dil Eğitimi Hedef 2.1
Öğrencilerin ana dili İngilizce, Almanca, Fransızca olan Öğretmenleri izleyebilmeleri,
yaşayan dile ulaşmaları, çevrimİçi yazma ve tartışma etkinliklerini yapabilmeleri için dijital
ortamlar oluşturulacaktır.
Yabancı Dil Eğitimi Hedef 3
Yabancı Dil Eğitiminde Öğretmen Nitelik Ve Yeterlilikleri Yükseltilecek
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

eTwinning VE ERASMUS+
UZAKTAN EĞİTİM
WEBİNARLARI

PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ
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.

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
16 Mart 2020 tarihi itibariyle COVİD-19 pandemisi nedeniyle okulların örgün eğitime ara
vermesiyle uzaktan eğitim yoluyla etkinliklere devam edilmiştir.

PROJE İLE İLGİLİ
ÇIKTILAR
Proje kapsamında 466
kişiye eğitim verildi.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNOFEST

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF

1. Siber – fiziksel sistemlere uyum
sağlama.
2. Öğrencilerimize yerel, mesleki, ahlaki ve
milli değerler kazandırma.
3. Bilmekten çok, tasarlamanın, yapmanın
ve üretmenin ön plana çıkarılmasını
PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ
sağlamak.
4. Tüm kademelerde yarışma ve rekabet
odaklı değil paylaşım temelli bir anlayış
benimsenmesini sağlamak.
2020 TeknoFest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 22 – 27 Eylül tarihleri arasında
Gaziantep Hava limanında düzenlenecektir. Bu festival bünyesinde düzenlenecek
yarışmalara ilimiz genelinde katılımların sağlanması için etkinliklerin düzenlenmesi
sağlanmıştır.

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
1. Başvuru aşamasında okullardan görevlendirilen öğretmenlere, festival hakkında
bilgilendirme ve yarışmalara başvuru aşamalarının anlatıldığı bilgilendirme seminerleri
düzenlenmiştir.
2. Başvurusunu 15 Mart son başvuru tarihine kadar tamamlayan bütün takımlara ön
değerlendirme aşaması hakkında bilgilendirme sunuları hazırlanarak takımlara
ulaştırılmıştır.
3. Ön değerlendirme başvuruları kabul edilen takımlarımız proje detay raporu aşamasına
geçmiştir.
4. Proje detay raporlarının içeriği ve hazırlanırken dikkat edilecek noktalar için hazırlana
sunular takımların e-mail adreslerine gönderilmiştir.
5. Teknofest bünyesinde bulunan yarışmalarda yarışacak finalist takımlar 1 Temmuz
tarihinden itibaren açıklanmaya başlanacaktır. Finalist takımlarımızla uygun koşullarda
toplantılar düzenlemeyi planlamaktayız.

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR

1. Gaziantep Teknofest başvurularında
84 ülke ve 81 il içerisinde 3891 proje
ileTürkiye 1.’incisiyiz.
2. Yapılan çalışmalar sonucunda 15 Mart
son başvuru tarihine kadar ilimiz
genelinden başvurular tamamlanmıştır.
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KODLANTEP

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
1. Dijital çağa uyum sağlama
2. Siber – fiziksel sistemlere uyum sağlama
3. Ana aktörlerimiz öğretmenlerdir. Bunun için öğretmenlerin eğitimi, kişisel gelişimi ve 21.
yy becerilerini geliştirmek.

PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ
•
•

•

Öğretmenlerimizin robotik kodlama
ve 3B yazıcı kullanımı hakkında
bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
9 Ocak 2020 tarihinde Yavuzeli
ilçesinde
görevli
öğretmenlere
STEM ve Arduino ile Robotik
Kodlama semineri verilmiştir.
Her kademede görev yapan
öğretmenler bu proje de hedef kitle
olarak belirlenmiştir.

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
1.
2.
3.
4.
5.

Robotik kodlama ve 3B yazıcı öğretmen eğitimleri 21 Ekim 2019 tarihinde Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi Gezegen evinde başlamıştır.
Kurslar hafta içleri düzenlenmiştir. Pazartesi , Çarşamba ve Cuma günleri Robotik
Kodlama Eğitimi, Salı ve Perşembe günleri 3B Yazıcı eğitimleri düzenlenmiştir.
Kursların saatleri sabah ve öğlen grupları olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin okul
devrelerine uygun olarak dersleri aksatmayacak şekilde planlama yapılmıştır.
Robotik kodlama öğretmen eğitimleri 4 hafta, 3B yazıcı eğitimleri 3 hafta süre ile
düzenlenmiştir.
9 Ocak 2020 tarihinde Yavuzeli ilçesinde görevli öğretmenlere önce Süleyman KALE
öğretmenimiz tarafından STEM tanıtım eğitimi, daha sonra Tuğrul ERGUT
öğretmenimiz tarafında Arduino kartları tanıtımı, Arduino ile Robotik Kodlama ve örnek
çalışmalar konulu seminer verildi.

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR
1-Kodlantep projesi kapsamında 360 öğretmene Robotik Kodlama eğitim verildi.
2-Kodlantep projesi kapsamında 240 öğretmene 3B yazıcı eğitimi verildi.
3-9 ocak 2020 tarihinde, Yavuzeli ilçesinde görevli 116 öğretmenimize SETEM ve Arduino
ile Robotik Kodlama semineri verildi.
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SOSYAL MEDYA-SİBER
ZORBALIK ÇEVRİMİÇİ İSTİSMAR

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
Bakanlığımızın yayımladığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde yer alan Hayat Boyu
Öğrenme Programlarına Yönelik Nitelik ve Erişim Artırılacak - Hedef 1.8. maddesini
temel alan ‘’Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine
yönelik her türlü bağımlılıkla mücadeleye ilişkin farkındalık eğitimleri
yaygınlaştırılacaktır’’

PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde yapılan
bu projede; internet ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ve sosyal iletişim
formlarının günlük hayatımızda daha fazla yer kaplaması ile birlikte çeşitli kullanım
alışkanlıkları oluşturmaktadır. Trendler, akımlar, modalar, paylaşımlar, meydan okumalar
bunlara örnek verilebilir. Giderek yaygınlaşan bu kullanım alışkanlıkları tehlikeli boyutlara
gelebiliyor ve internetin barındırdığı bu tehlikeler ağına ne yazık ki çocuklar ergenler daha
çabuk düşebiliyor. Çevrimiçi alanlarda yeteri kadar güvenlik tedbirleri alınmaması
sonucunda çocukların biyolojik, psikolojik ve sosyal bakımdan mağduriyetler yaşamaları
çocuklarımızın bugününe ve yarınına oldukça büyük zararlar verebilmektedir.

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
İlimizdeki Şehitkâmil ve Şahinbey ilçelerindeki ortaokul ve liselere giden Gaziantep
Emniyet Müdürlüğünden görevli bir polis tarafından proje içeriğindeki eğitimler
gerçekleştirilmiştir.

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR
1- Proje kapsamında 77 okulda eğitimler gerçekleştirilmiştir.
2- Proje kapsamında 21600 öğrenciye eğitim verildi.
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TÜBİTAK

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
Ortaöğretim HEDEF2.2.Öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılımı öğrenci eportfolyosunda yer alacaktır.

PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ
TÜBİTAK bilim ve toplum projelerinde, bilimin anlaşılır bir dille anlatılması, yalnızca
karmaşık denklemlerden oluşmadığının, çevremizde geçen her olayın bilimsel bir
açıklamasının olduğunun vurgulanması ve toplumumuzun genel bilim okur-yazarlığı
seviyesini artırabilmek için çok sayıda insanımızın proje çıktılarından faydalanmasının
sağlanması amaçlanmaktadır.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde belirlediğimiz Bilim
Şehir Gaziantep vizyon hedefi doğrultusunda bilimi okullardan başlayarak toplumda
yaygınlaştırmak amacı ile ülkemizin emin adımlarla ilerlediği bilim ve teknoloji
yolculuğunda geleceğimizin teminatı gençlerimizin bilimsel proje hazırlama ve sunma
deneyimi elde ettikleri bilim fuarları projelerinin Bilimi anlayan ve uygulayan, çağın
teknolojisini yakalayan ve sürdürülebilir kalkınmanın ancak bilim ile sağlanabileceği
bilincinde olan bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktayız.
2204 Araştırma projeleri ile, genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye,
merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere
çözümler üretebilen 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamak yolunda
emin adımlarla ilerliyoruz.
TUBİTAK projelerinin hedef kitlesi 7’den 70’e tüm toplumu kapsamaktadır.
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TÜBİTAK

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
1-İlimizdeki tüm ilçelerde TÜBİTAK yürütücülüğü yapacak olan öğretmenlere ve
idarecilere bilgilendirme toplantıları yapıldı.
2-Gönüllü 60 öğretmenimize TÜBİTAK 4004-4005-4007 Projelerinin amacı hedefi,
hazırlanması ve yazılması konusunda 4 gün süren bir çalıştay düzenlendi.
3-2204 Araştırma projelerinin amacı, hedefi, hazırlanması yazılması konusunda 250
öğretmenimize çalıştay düzenlendi.

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR
1- TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına 426 okulumuz başvuru yapmış olup 222 okulumuzun
projesi sergilenmeye hak kazandı.
2-TÜBİTAK 4004-4005-4007 projelerine ilimizde 21 başvuru yapıldı. Bu projelerden 3
projemiz kabul aldı.
3- TÜBİTAK 2204 Ortaokul araştırma projeleri yarışmasına ilimizde 172 başvuru yapıldı.
Bu başvurulardan bölge finaline katılacak olan 100 projeden 29 projemiz bölge sergisine
davet edildi.
4- TÜBİTAK 2204 Ortaokul araştırma projeleri yarışmasına ilimizde 291 başvuru yapıldı.
Bu başvurulardan bölge finaline katılacak olan 100 projeden 26 projemiz bölge sergisine
davet edildi.
5- Bilim insanlarını öğrencilerle buluşturarak toplumda bilim farkındalığını ve popüler
bilim okuryazarlığını artırmayı hedefleyen ilimizde 24 TÜBİTAK Bilim Söyleyişi
gerçekleştirildi.
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ASTRONOMİ EĞİTİMİ

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
Hedef 1.2 Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde uygulanan müfredat yapısı, fen ve sosyal
bilim alanlarındaki disiplinlere göre öğrencilerin derinlik kazanması doğrultusunda
iyileştirilecektir.

PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ
En gelişmiş ülkeler uzayda yaşam merkezleri
kurmak
amacıyla
astronomi
alanında
çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Astronomi
eğitimi, kişiye doğru ve mantıklı düşünmeyi
öğretmekle beraber kişinin merak hayal ve
keşif duygularını geliştiren aynı zamanda
bilimsel yöntem için alternatif yaklaşım
kazandırmayı hedeflemektedir.
Öğretmenlerimizin bilimsel merak, metodlu
çalışma, kıyaslama ve gözlem yapma
becerilerini
arttırmak
ve
öğretmenlerin
astronomi konularında elde ettikleri bilgi ve
birikimi, yeni astronomi program içeriği ile de
birleştirerek öğrencilere daha kolay transfer
edilmesi
fırsatı
sunmak
amacıyla
gerçekleştirilmiştir.

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Güneş sistemi , gezegenler, nötron yıldızları , teleskop ile gece gözlemi ,uzay çalışmaları ve
geleceği gibi temel astronomi bilgilerini içeren alanında uzman akademisyenler tarafından
atölye çalışmaları yapıldı.

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR
1. Proje kapsamında 50 öğretmene eğitim verildi.
2. Proje kapsamında eğitime katılan öğretmenlere ön test ve son test uygulanarak bilimsel
bir çalışma yapılması planlandı.
3. Gençlerin bilim ve teknolojiye yönlendirilmesi ,onların merak ve hayal güçlerinin
canlandırılması açısından önemi bir rol sahip olan öğretmenlerimizi astronomi
konusunda bilgilendirmek.

@gaziantep.ilmem.9

@gaziantep_mem

@Gaziantep İl Milli
Eğitim Müdürlüğü

@gaziantep_il_mem

44

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÜNDEN KALAN

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
Türkçenin korunması ve geliştirilmesi temel eğitimin omurgası olarak ele alınacaktır

PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ
Projemizin temel amacı; çocuklarımızın temel okuma ve yazma becerilerini kazandığı
ilkokul çağında, yazma becerilerini en üst noktaya taşımak, öğrencilerimizin değerleri
içselleştirmelerini sağlamak olarak belirlenmiştir. Gaziantep genelindeki tüm
ilkokullarımızda öğrenim gören 2. 3. ve 4. Sınıf öğrencilerimizin sahip olması gereken
değerler üzerinden kendini ifade edebilecek düzeyde yazılar yazabilecek yeterliliğe
ulaşmasıdır

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
1.
2.

3.

4.
5.

Projenin amacına ulaşması ve sağlıklı
yürümesi için değerler belirlenmiştir.
Belirlenen 7 değer üzerinden yürütülen
projemizde, öğrencilerimiz tarafından
her ay ilgili değeri kapsayan çeşitli
yazılar
(kompozisyon,
anı,
şiir)
yazılmıştır.
Okul bazında değerlendirme komisyonu
kurularak her ay kurul tarafından
başarılı bulunan yazılar belirlenen mail
adresine gönderilmiştir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gelen eserler kurulan komisyon tarafından incelenerek,
başarılı yazılar İl MEM ARGE sayfasında yayınlanmıştır.
Komisyon tarafından başarılı bulunan eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak
kitaplaştırılması planlanmaktadır.

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR
Bu proje ile Gaziantep genelinde tüm
ilkokullarda
145.758
öğrenciye
ulaşılmıştır.
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DOSTLUK BİZE İYİ
GELECEK

2023 VİZYONUNDA İLGİLİ HEDEF
Hedef 3.2. Öğrencilerin akademik ve
sosyal
gelişimlerinin
önündeki
engellerin kaldırılması

PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ
“Dostluk Bize İyi Gelecek” projesi,
ilkokul öğrencilerinin akran zorbalığını
ve şiddet eğilimini etkinlikler yoluyla
önleme veya anlamlı düzeyde azaltma
projesidir.

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
1. Aile İçi İletişim” ve “Olumlu Ebeveyn
Davranışları” Konulu eğitim seminerlerinin
düzenlenmesi
2. Akran Zorbalığı Öğretmen Kılavuz Kitabı”nın
hazırlanması ve yayımlanması
3. Bahçe Oyunları Kitabı”nın hazırlanması ve
yayımlanması
4. Akran zorbalığı öğretmen kılavuz kitabının
sınıflarda uygulanması
5. Canlı İnsan Sergisi etkinliğinin düzenlenmesi
6. Slogan yarışması düzenlenmesi
7. Sinema etkinliği düzenlenmesi
8. Dostluk Şenliği etkinliklerinin düzenlenmesi
9. Proje sonuçları için bilimsel testlerin yapılması

PROJE İLE İLGİLİ ÇIKTILAR
Covid-19 Pandemi sürecinde faaliyetleri
ertelenen projede;
• 4 pilot okulda 1092 veli, 250 öğretmen
eğitime
alınmıştır.3000
öğrenciye
zorbalık anketi uygulanmıştır.
• Akran Zorbalığı Öğretmen Kılavuz
Kitabı ve Zorbalığı Önleyici Bahçe
Oyunları
kitapları
hazırlanmıştır.
Etkinlikler uygulanmaya başlanmıştır.
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PANDEMİ SÜRECİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLENFAALİYETLER

ONLİNE DENEMELER
UZAKTAN EĞİTİM
İNSTAGRAM CANLI YAYINLARI
ŞİİR, ÖYKÜ, RESİM YARIŞMALARI
ÇOCUK RADYOSU
SANAL MÜZE GEZİLERİ
EVDE EGZERSİZ ETKİNLİKLERİ
EVDE ZEKA OYUNLARI ve ORİGAMİ

@gaziantep.ilmem.9

@gaziantep_mem

@Gaziantep İl Milli
Eğitim Müdürlüğü

@gaziantep_il_mem

47

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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ONLİNE DENEMELER
Pandemi sürecinde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sınava hazırlanan öğrencilere
yönelik 19 online deneme sınavı hazırlamıştır bu deneme sınavlarından 10 tanesi LGS, 9
tanesi ise TYT- AYT deneme sınavlarıdır. Hazırlanan tüm deneme sınavlarının çözümleri
video formatında hazırlanıp öğrencilere ulaştırılması sağlanmıştır.

ÇOCUK RADYOSU

Müdürlüğümüz ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde 23 Mart- 22 Mayıs tarihleri
arasında çocuklara yönelik radyo programları düzenlendi. Çocukların ve velilerin evde
geçirdikleri zamanın daha verimli ve eğlenceli hale getirilmesi hedeflendi. Radyo Tiyatrosu,
Masal, Söyleşi, Spor, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik programları yapıldı. 42 Uzman
Konuk ile 80 bölüm yapılmış, sabah ve akşam seansları olmak üzere toplamda 160 yayın
yapılarak çalışma tamamlanmıştır. Bu süreçte Radyo yayınlarının daha çok kişiye ulaşması
için programlar Youtube kanalımıza Podcast olarak yüklenecektir.

eTWINNING VE ERASMUS+ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Erasmus+ ve eTwinning bilgilendirme çalışmaları kapsamında çeşitli çevirimiçi uygulamalar
aracılığıyla hem öğretmenler hem öğrencilere yönelik toplantılar düzenlendi. Yapılan
bilgilendirme çalışmalarına 466 kişi katılım sağladı.
UZAKTAN EĞİTİM VİDEO İÇERİKLERİ
1-LGS Hazırlanan öğrenciler için tüm dersleri içeren 39 ders videosu,
2-Öğrenciler için bilimsel etkinlikler içeren videoları,
3-Eğlenceli fen deneyleri videoları,
4-Online deneme sınavı cevap anahtarı çözüm videoları,
Müdürlüğümüz web sitesi ve çevirimiçi uygulamalar aracılığıyla öğrencilerimize ulaştırıldı.
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INSTAGRAM CANLI YAYINLARI
Pandemi sürecinde;
 Prof. Dr. Mürsel Biçer ile “Evde Sağlıklı Yaşam”
 Prof.Dr. Necdet Aytaç ile “Koronavirus Hakkında”
 Tarihçi yazar Murat Dağ ile “Kurtuluş'un 100. Yılı Söyleşileri Antep Savunması”
 Araştırmacı-yazar İbrahim Alisinanoğlu ile “Kurtuluş'un 100. Yılı Söyleşileri
Gaziantep’te eğitimin 100. Yılı”
 Araştırmacı-yazar Asım Mihcioglu ile “Kurtuluşun 100. Yılı Söyleşileri Şehr-i Ayıntap-i
Cihan”
 MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı Tuncay
MORKOÇ ile “Pandemi Süreci ve Sonrasında Okul Öncesi Eğitim”
 Bahçeşehir Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Defne Yabaş ile “Stem Uygulamaları”
 MEB Danışmanı Türker Toker ile “Pandemi Sürecinde Evde Eğitim”
 Akademisyen Zaim Mirza ile “İletişimsel Öğretiler”
 Orhan Uslu Tiyatro Sanatçısı ile “İki Çift Hanek”
 MEB Yegitek Projeler Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük ile “eTwinning Pandemisi”
 Gaziantep Üniversitesi Dr. Ögr. Üyesi Recep Kahramanoğlu ile “Uzaktan Ödev”
 Diyetisyen Gökçe Bilgehan ile “Ramazan’da Beslenme”
 Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Satan ile “100. Yılında 23 Nisan ve
Milli Mücadele”
 MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ar-Ge , Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet
Baki ÖZTÜRK ile “Aile İçi İletişim ve Motivasyon” başlıkları altında birbirinden değerli
alanında uzman kişilerle 15 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında çevirim içi
platformlarda canlı yayın görüşmeleri yapılmıştır.

TEKNOFEST
TeknoFest ile ilgili proje çalışmaları yapıldı. Proje detay raporu aşamasına geçiş yapan
okulların belirlendi ve bilgilendirme sunumları hazırlandı. Ön elemeyi geçen projelere
rehberlik süreçleri planlandı. Okullara proje detay raporunun hazırlanmasında destek
sağlandı. TeknoFest kapsamında başvurusu yapılan 483 projeden proje detay raporu
aşamasına geçen 156 okulun projesine yönelik sunumlar mail yolu ile gönderildi.

OYUN ÇALIŞMALARI
Pandemi sürecinde öğrencilerle Tangram, Origami ve Mikado alanlarına yönelik yaratıcı
ve konsantrasyonu artırıcı oyun çalışmalarını içeren bilgiler video şeklinde paylaşıldı. Bu
kapsamda 8 adet origami çalışmasının videosu çevrim için platformlarda paylaşıldı.
Ayrıca el yıkama teknikleri ile ilgili açıklayıcı afiş çalışmaları paylaşıldı.
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ÖYKÜ YARIŞMASI
Bakanlığımızın düzenlediği “23 Nisan Öykü Yarışması” serbest konu öykü
yarışmasına katılım sağlandı ve öğrencilere ulaştırıldı. Tüm illerdeki öyküler arasından
seçilen 100 eserden oluşan kitapçık EBA web sayfasında yayınlanmıştır. Gaziantep' ten
seçilen bir öykü online kitapçıkta yayınlandı.

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI
Müdürlüğümüz ve Öğretmen Akademisi Vakfı işbirliğiyle ilimizdeki 140
öğretmene uzman eğitimci Özlem Paker tarafından "Sosyal ve Duygusal Öğrenme"
konulu uzaktan eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.
Müdürlüğümüz ve Öğretmen Akademisi Vakfı işbirliğiyle ilimizdeki 250
öğretmene Uzman eğitimci Murat Kaçar tarafından "Yaratıcı Düşünme Becerilerini
Geliştirmek " konulu uzaktan eğitim faaliyeti 03.06.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

SANAL MÜZE GEZİLERİ
İlimizdeki öğretmen, öğrenci ve velilerimizin erişimini kolaylaştırmak
amacıyla çevirim içi sanal müze gezileri Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlandı. Bu
gezilere katılım sağlanmasına yönelik çalışmalar düzenlendi.

RESİM YARIŞMASI
Gaziantep Büyükşehir Belediye iş birliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilkokul 1. ve 2. sınıftaki öğrenciler, 3. ve 4.
Sınıftaki öğrenciler ile ortaokul öğrencileri kategorisinde "EVDE BAYRAM VAR" adlı
resim yarışması düzenlendi. İlimizdeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin üç kategoride
katıldığı yarışmada dereceye giren 9 öğrencimiz ödüllendirildi.

ŞİİR YARIŞMASI
Gaziantep Büyükşehir Belediye iş birliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilkokul 1. ve 2. sınıftaki öğrenciler, 3. ve 4.
Sınıftaki öğrenciler ile ortaokul öğrencileri kategorisinde şiir yarışması düzenlendi.
İlimizdeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin üç kategoride katıldığı yarışmada dereceye
giren 9 öğrencimiz ödüllendirildi.
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PANDEMİ SÜRECİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLENFAALİYETLER

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİNDEKİ PROGRAMLAR
•
•
•
•
•
•
•

Müdürlüğümüz ve Lefke Avrupa Üniversitesi iş birliğinde;
Zamanı Verimli Kullanma,
Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü,
Krizi Fırsata Dönüştürmek ve Doğru Meslek Secimi,
Salgının Psikolojik Dengelerini Etkilemek,
Özel Gereksinimli Bireylerle Arkadaşlık,
Covid-19 Sürecinde Moral Motivasyon ve Uyku Düzeni,
Bilinçli Teknoloji Kullanımı başlıkları altında 3-11 Haziran 2020 tarihleri arasında
çevirim içi platformlarda canlı yayın programları düzenlenecektir.

EVDE EGZERSİZ ETKİNLİKLERİ
Müdürlüğümüz tarafından evde spor faaliyetleri kapsamında yapılabilecek
etkinliklere yönelik “Evde Egzersiz Etkinlikleri” başlığı altındaki video içerikleri çevirim içi
platfomlarda paylaşılmıştır.

UZAKTAN EĞİTİM ARAÇLARI
Müdürlüğümüz tarafından öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde aktif rol
almalarını destekleyici faaliyetleri kapsamında çevirim içi uzaktan eğitim araçlarının
tanıtımına yönelik 143 öğretmen eğitim faaliyeti gerçekleştirmiştir.

EVDE ORİGAMİ
Pandemi sürecinde okulların tatil edilip uzaktan eğitime geçilmesi ile
birlikte, okul öncesi çağındaki öğrenciler merkezli uzaktan eğitim çalışmaları
planlanmıştır. Bu çalışmalar planlanırken öncelikle aile rehberliğinde yapılması aile ve
öğrencinin kaliteli zaman geçirmesi planlanmış çalışma sonucunda somut bir sonuç
çıkması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda okul öncesi yaş gurubu öğrencilerinin mevcut
küçük kas becerileri göz önüne alınarak bunların daha da geliştirilmesi sağlamak için 15
adet ORİGAMİ (kâğıt katlama) yapımı videosu hazırlanmıştır. Hazırlanan videolar
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün sosyal medya hesaplarında paylaşılmış
ayrıca okul idarecileri whatsapp gurupları vasıtasıyla okul öncesi öğretmenlerine ve tüm
velilere ulaştırılması sağlanmıştır.
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