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Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi 2020 Aralık Ayı Bülteni’yle yeniden karşınızdayız. Bültenimizde, Müdürlüğümüzün ARGE
birimi tarafından gerçekleştirilen altı aylık faaliyet ve eğitim etkinliklerine dair aydınlatıcı bilgiler bulacaksınız.
Elbette bu bülten ortaya konulan çalışmaların tamamını kapsayan bir içerik sunmaktan ziyade ana hatlarıyla Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü araştırma geliştirme eylem planını tanıtmak amacını taşıyor.
İkinci altı aylık periyotta, Ulusal çapta ilgi ve beğeni uyandıran projelerimiz hayata geçirildi. Bunun yanı sıra sürdürülmekte olan uzun vadeli
çalışmalarımıza da tam bir ekip ruhu içinde devam etmekteyiz. Projelerimizde benimsediğimiz temel ilke, tüm eğitim paydaşlarını içine alan,
öğrenci ve öğretmene daha verimli daha huzurlu bir eğitim ortamı sunan, kolektif bir anlayış geliştirmektir.
Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de menfi anlamda etkileyen
pandemi sürecinin eğitim faaliyetlerini sekteye uğratmaması için ARGE
birimimiz azami gayret göstermiştir. Özellikle uzaktan eğitim çalışmalarında farklı bakış açıları geliştirmek ve teknolojik imkânların öğrencilerimizin kullanımına sunulması hususlarında büyük bir gayret ve özveriyle çalışan ARGE ekibimiz, ürettikleri proje ve eğitim faaliyetleriyle
süreç boyunca etkin rol almıştır.
Çocuklarımızın, gençlerimizin okul hayatlarına kalıcı dokunuşlarla dâhil olmak, onlara eğitim serüvenlerinde aydınlık ve yenilikçi güzergâhlar sunmak için canla başla çalışan ARGE ekibimize,   birimden
sorumlu İl Milli Eğitim Şube Müdürümüz Ahmet KARAMAN’ a ve bu
meyanda destekleriyle yanımızda olan kamu kurumlarına, özel kuruluşlara projelerimize hayat veren öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkürü borç biliyorum.
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ARGE birimini, genel hatlarıyla araştırma, geliştirme ve stratejik
planlama da dâhil olmak üzere yenilikçi ve kolektif çalışmaların planlandığı, uygulamaya konduğu, katılımcı bir yapı olarak tanımlamak
mümkün. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge birimi, Projeler Ekibi ve Araştırma Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme olmak üzere iki
ekipten oluşmaktadır.
2020 Eğitim Öğretim yılı, ikinci altı aylık çalışma periyodunda
birimimiz, eğitim alanında çözüm odaklı, bütüncül bakış açıları geliştirmeye devam etmiş; bu doğrultuda, teoriden çok pratik faydaya yönelik
adımlar atmıştır. Bültenimizde, atılan bu somut adımların iz düşümlerini bulacaksınız. Proje ve eğitim etkinliklerimizde benimsediğimiz
düstur; bütün paydaşlarımızı çalışmalarımız kapsamında taşıyıcı güç
olarak görerek, tek bir öğrenciyi dahi eğitsel anlamda kayıp kabul etmeden, en iyiyi bulmak ve uygulamak için yılmadan çalışmaktır.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminden sorumlu
şube müdürü olarak desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz
başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Coşkun ESEN olmak üzere çok
kıymetli mesai arkadaşlarıma, eğitim faaliyetlerimizi gerçek hedefine
taşıyan değerli öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum.
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Samsun Valiliği, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği İle
“Sınai Mülkiyet Hakları (Patent, Faydalı Model, Marka,
Tasarım)” İşbirliği Protokolü İmzalandı.
Samsun Valiliği, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun İl Milli Eğitim
Müdürlüğü İşbirliği İle “Sınai Mülkiyet Hakları (Patent, Faydalı Model, Marka, Tasarım)”
İşbirliği Protokolü İmzalandı.
Milli Eğitim Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 20192020 Eğitim Öğretim yılının teması Mesleki Eğitim için “Patent, Faydalı Model, Marka,
Tasarım” olarak belirlenmişti.  İmzalanan protokol ile Mesleki Eğitime bağlı okullarımızdaki “Sınai  Mülkiyet Hakları farkındalığını artırılması, okullarımızdaki proje ve faaliyetler sonucu daha fazla yeniliğin ve fikri ürünlerin geliştirilmesi ve Sınai Mülkiyet Hakları
kapsamında korunması sürecine destek olunması amaçlanıyor . Protokol kapsamında
Samsun geneli Mesleki Eğitimde görev yapan yöneticilere, öğretmenlere ve öğrencilere “Sınai Mülkiyet Hakları” konulu eğitimler düzenlenecek, Ulusal ve Uluslararası düzenlenen patent yarışmaları ile ilgili işbirliği yapılacak.
Bu işbirliği ile öğrencilerimiz buluş faaliyetlerine özendirilecek ve okullarımızda
üretilen bilginin patente dönüştürülerek ülke ekonomisinin ve teknolojisinin gelişmesine katkı sağlanacak.
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Samsun’da Uzaktan Eğitim Sürecinde Velilere
Eğitim Verilecek
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, başlattığı yeni çalışmayla “Uzaktan Eğitim“  
faaliyetlerine farklı bir bakış açısı getiriyor. Proje kapsamında eğitimin vazgeçilmez
paydaşı olan veliler, çocuklarıyla birlikte pandemi döneminde eğitim faaliyetlerine entegre edilecek. “ Uzaktan Eğitim Yakından İlgi” parolasıyla Samsun şehrinde eğitim gören tüm öğrenci velilerinin uzaktan eğitim sürecine hazırlanması ve eylem planlarına
dâhil edilmesi amaçlanıyor.
Yapılan çalışmaların içeriğinde akran ve öğretmen iletişimi, evde uzaktan eğitime uygun atmosferin sağlanması, kontrol mekanizması ve rutinlerin takibi gibi pedagojik ayrıntılar yer alacak. Salgın günlerinde öğrencilere yönelik rehberlik hizmetleri
kadar ebeveyn rehberliğinin büyük bir önem taşımasından yola çıkarak Samsun İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Samsun Veli Akademi’ de her ay farklı temada
velilere yönelik eğitimler gerçekleştirilecek.  
İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan alanında uzman rehber öğretmenler
tarafından, 842 eğitim yapıldı. Eğitimlere 17 ilçemizden toplam 50418 kişi katılmıştır.
Her ay ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenecek temalarla, velilerin de uzaktan eğitim sürecine dâhil edilerek eğitim açısından salgın sürecini en iyi şekilde geçirmesi sağlanacak.
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TÜBİTAK 4004-4005-4007 Projeleri Eğitimlerimiz
İlimiz genelinde TÜBİTAK 4004-4005-4007 proje çalışmalarındaki farkındalığı
arttırmak amacıyla Samsun Akademi’de eğitimlerimiz devam ediyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü ve TÜBİTAK Bilim Toplum Projeleri Danışma ve Değerlendirme
Kurulu eski üyesi Prof. Dr. Ahmet ATAÇ, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı
üyesi ve TÜBİTAK Bilim Toplum Projeleri Danışma ve Değerlendirme Kurulu eski üyesi Prof. Dr. Uğur ÇEVİK tarafından öğretmenlerimize yönelik TÜBİTAK 4004-4005-4007
Projeleri Semineri düzenlendi.
Prof. Dr. Ahmet ATAÇ ve Prof. Dr. Uğur ÇEVİK seminerlerinde TÜBİTAK 40044005-4007 projelerini kısaca tanıttılar. Projelerin bilime, öğrencilere ve öğretmenlere
katkısını izledikleri projelerdeki örnekler üzerinden anlattılar. Proje hazırlarken dikkat
edilmesi gereken önemli hususlara ve projelerin değerlendirme süreçlerine değindiler.
Proje hazırlamak isteyen isteyen öğretmenlerimize nemli tavsiyelerde bulundular ve
öğretmenlerimizin sorularını cevapladılar.
Türkiye’nin dört bir yanından öğretmenlerin de katılımı ile gerçekleşen seminerlerde, öğretmenlerimize bilgi ve tecrübelerini aktaran, motive eden sayın hocalarımıza teşekkür ederiz..
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İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun ESEN İmam Hatip Ortaokulları Çevrim içi Yönetici Vizyon Seminerine katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun ESEN, Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzce Bakanlığımızın güncel politikaları ve 2023 Eğitim Vizyonu bağlamında “Öğretmen ve okul
yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin yeniden yaplandırılması” hedefi ile ilgili mevzuat
çerçevesinde imam hatip okullarında görev yapan okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin mesleki bilgi, beceri, tutum ve  değerler alanındaki gelişimlerine katkı vermek
eğitim öğretim hizmetlerinin daha verimli ve nitelikli yürütülmesini sağlamak, okullarımız arasında işbirliği ve iletişimi güçlendirmek, tecrübe ve örnek uygulama paylaşımı
gerçekleştirmek, amacıyla çevrimiçi yönetici vizyon semineri gerçekleştirdi.
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SAMSUN EĞİTİM DERGİSİ
3. SAYISI ÇIKTI!
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çıkarılan Samsun Eğitim Dergisi 3.
sayı ile karşınızda. Öğretmenlerin kaleminden çıkan otuz iki makalenin yer aldığı derginin bu sayısında “Yaşam Boyu Öğrenme” temasına yer verildi. Yaşam boyu eğitim felsefesinden aileden eğitime, hayat boyu öğrenenlerin alışkanlıklarından öğrenen okul
ve öğretmen modellerine, okul dışı öğrenmeden yaşam boyu öğrenmede halk eğitim
merkezlerinin rolüne kadar birçok konuya değinen dergi hem içerik hem de tasarım
açısından göz dolduruyor. Yazarlarının tamamı sahada görev yapan öğretmenlerden
oluşan Samsun Eğitim Dergisi, öğretmen yazılarıyla eğitim alan yazınına katkı sağlamasını ve bilimsel makale yazma süreçlerini tecrübe ederek öğrenmelerine destek oluyor. Ağustos 2020 tarihi ile Kültür ve Turizm Bakanlığından Uluslararası Standart Süreli
Yayın Numarası da alınan dergi,  hem basılı hem de dijital formda okuyucuları ile buluşmaktadır.
Eğitime Öğretmen Gözüyle Bakış
Derginin bu sayısında insan hayatında “Yaşam Boyu Öğrenme” kavramının ne
denli önemli olduğu vurgulanırken ilerleyen sayfalarında Uzaktan Eğitimde Televizyonun Gücü, Artırılmış Gerçeklik İle Her Yerde Eğitim, Özel Çocuklar da Stem’li, Otizm ve
Uzaktan Eğitim, Eğitimde Yeniden Yeşeren Çınarlar, Okullarda Salgın Hastalıkla Mücadele, Okulda Bağımlılıkla Mücadele, Öğretmen-Öğrenci Etkileşimi ve Bellekte Bıraktığı
İzler, Akademik Erteleme, Okul Yönetiminde Değerler ve İlkeler gibi birçok farklı makale
yer alıyor. Makalelerin yazımında alan yazın taramasının yanında öğretmenlerin mesleki tecrübelerinin de yer alıyor olması, derginin etki alanını da genişletiyor. Bu anlamda
dergi sahada görülen aksaklılara çözüm önerileri sunuyor ve eğitimde dokunulması
gereken noktalar üzerinde farkındalık oluşturuyor.
Öğretmenler Odasından Yeni Bir Soluk
Samsun Eğitim Dergisi, güncel eğitim yazıları ile alana katkı sağlamaya devam
ediyor. Öğretmenler sınıfta veya okul dışında keşfettiği kendine özgü çözüm yöntemlerini meslektaşlarıyla paylaşıyor. Dergi modern iletişim çağında öğretmenin eğitime
dair düşüncelerini ifade edebileceği bir platform sunuyor.
Dergiye Talep Her Geçen Gün Artıyor
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SAMSUN EĞİTİM DERGİSİ 3. SAYISI ÇIKTI!
Samsun Eğitim Dergisi yayına başladığı ilk günden bu yana ülkenin her yerinden ciddi boyutlarda bir okuyucu kitlesine hitap ediyor. Derginin okur kitlesini hem
öğretmenler hem de eğitime gönül vermiş binlerce eğitim gönüllüsü oluşturuyor. Ayrıca dergiye yazı göndermek isteyen yazar öğretmenlerin yazıları yayın kurulu tarafından titizlikle inceleniyor. Yazarlardan gelen yazılar direk reddedilmiyor. Anlaşılmayan
veya düzeltilmesi gerektiği düşünülen bölümler için edite edilmesi isteniyor. Gerekli
düzeltme işlemleri yapılan yazılar yeniden yayın kuruluna giriyor ve puanlama yapılıyor. Bütün iş ve işlemlerden yazarlar haberdar ediliyor. Modern süreli yayıncılık süreçlerini işletilerek dergi yayına giriyor. Bu açıdan bakıldığında Samsun Eğitim Dergisi aynı
zamanda bir yazarlık okulu işlevini de yürütmüş oluyor.
Dergiye Erişim Tamamen Ücretsiz!
Samsun Eğitim Dergisi, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çıkarılan
süreli bir yayındır ve ulaşmak isteyen tüm okurlarımıza gerek matbu gerekse dijital
formda ücretsiz olarak temin edilmektedir. Dergi hiçbir ticari kaygı taşımadığı gibi, açık
erişim politikasıyla da okurlarının takdirini kazanıyor. Derginin bütün yazarları ve yayın
kurulu öğretmenlerden oluşuyor ve yazı inceleme redakte etme ve tasarım işlerini de
yine gönüllü öğretmenler yapıyor. Samsun Eğitim Dergisi, her geçen gün yenilenen ve
gelişen yazar kadrosuyla eğitim yayıncılığına devam ediyor.
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EVİMİZ OKULUMUZ PROJESİ
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine daha kolay uyum sağlamalarına destek olmak, eğitimde
fırsat eşitsizliğini ve öğrenme kayıplarını azaltmak, bilişsel, zihinsel, bedensel, sosyal ve
kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla “Evimiz Okulumuz” projesi uygulamaya konulmuştur. 20 Mart 2020 tarihinde uygulamaya koyulan projenin ilk etabı öğrencilerin ve ailelerin evde kalma süreci diyebileceğimiz Haziran 2020’ye kadar devam
etmiş olup yaz tatili dolayısı ile çalışmalarına ara verilmiştir. 31 Ağustos 2020 tarihinde
açılması planlanan okulların salgının seyri nedeniyle 21 Eylül’e ertelenmesi, bu aradaki
süreçte eğitimin uzaktan eğitim yoluyla verileceğinin duyurulması ve yeni döneme ve
yeni şartlara hazırlanmak amacıyla Eylül 2020’de Evimiz Okulumuz projesi yeniden hayata geçirilmiştir.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu çalışmada temel hedefimiz COVİD19
salgını nedeniyle evlerinde kalan öğrencilerimizin eğitim öğretimlerinin aksamaması
için yeni ve modern eğitim yöntemlerinden faydalanarak sürece dâhil olmaktır. Bakanlığımızın yürüttüğü online eğitimlere ek olarak çocukların evlerinde aileleriyle birlikte
yapabilecekleri birbirinden güzel eğitimsel içerikleri üretmeyi ve bu içerikleri öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm velilerin ilgisine sunmayı hedefledik. Ayrıca içeriklerin
üretilmesinde öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin aktif katılımını sağladık. Sadece
izleyen ve hazır bilgiyi tüketen değil, aynı zamanda bilgiyi üreten toplum yetiştirme
noktasında da adımlar atarak içeriklerin üretilmesinde bizzat öğretmenlerin ve öğrencilerin dijital materyal üretmelerine destek olduk.
İnsanlığın büyük bir sınavdan geçtiği şu zaman diliminde “Öğrenmeye devam
ettiğimiz her mekân okulumuzdur.” düşüncesinden hareket ederek, “Evde kalmaya ve
evimizi okulumuz yapmaya devam ediyoruz” dedik. “Evimiz Okulumuz” projesi kapsamında her gün birbirinden güzel içerikler üretilmektedir ve içeriklerin üretilmesinde
gönüllü öğretmenler ve öğrenciler yer almaktadır. Proje, Okul Öncesi Kademesi, İlkokul
Kademesi ve Ortaokul Kademesi olmak üzere toplamda üç eğitim kademesini kapsamaktadır.
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Milli Eğitim Müdürlüğü
bu EĞİTİM
çalışmada
temel hedefimiz COVİD
nedeniyle evlerinde kalan öğrencilerimizin eğitim öğretimlerinin aksamaması iç
modern eğitim yöntemlerinden faydalanarak sürece dâhil olmaktır. Bakanlığımızın
online eğitimlere ek olarak çocukların evlerinde aileleriyle birlikte yapabilecekleri
güzel eğitimsel içerikleri üretmeyi ve bu içerikleri öğrencilerin, öğretmenler
velilerin ilgisine sunmayı hedefledik. Ayrıca içeriklerin üretilmesinde öğretmenle
öğrencilerimizin aktif katılımını sağladık. Sadece izleyen ve hazır bilgiyi tüketen
zamanda bilgiyi üreten toplum yetiştirme noktasında da adımlar atarak;
üretilmesinde bizzat öğretmenlerin ve öğrencilerin dijital materyal üretmelerine des

İnsanlığın büyük bir sınavdan geçtiği şu zaman diliminde “Öğrenmeye devam et
mekân okulumuzdur.”
düşüncesinden
hareket ederek, “Evde kalmaya ve evimizi
EVİMİZ OKULUMUZ
PROJESİ
yapmaya   “Tatil
devam
ediyoruz” dedik. “Evimiz Okulumuz” projesi kapsamında
değil uzaktan eğitim” sloganıyla başlatılan bu süreçte, öğrencilerin evlerinde
aileleriyle birlikte
güzel vakit geçirmelerine
imkân sağlanmaktadır.
Üretilen
birbirindensıkılmadan,
güzel içerikler
üretilmektedir
ve içeriklerin
üretilmesinde
gönüllü öğre
eğitimsel içerikler İl ve İlçe Denetleme Kurulları tarafından incelenerek, Samsun Akaöğrenciler demi
yerinternet
almaktadır.
Okul
Öncesi okul
Kademesi,
İlkokul Kademesi
v
sitesinden,Proje,
sosyal medya
hesaplarından,
whatsapp gruplarından
ve
Milli Eğitim
Müdürlüğü
paylaşılmaktadır.
Kademesi Samsun
olmakİl üzere
toplamda
üçYoutube
eğitimkanalından
kademesini
kapsamaktadır.

ANAOKULU
KADEMESİ

•Günlük İçerik
Metni+Video Materyal
•1. Günün Şarkısı,
•2. Aile Etkinliği,
•3. Oyun/sanat etkinliği,
•4. günün masalı,
•5. Bir bilmece/Atasözü)

İLKOKUL
KADEMESİ

ORTAOKUL
KADEMESİ

•Günlük İçerik
Metni+Video Materyal
•1. Günün Deneyi,
•2. Yaşam Becerisi,
•3. Bunları Biliyor
musunuz?
•4. Hap Bilgiler,
•5. Atasözü/Özlü Söz
•6. Bir Değer Tanıtımı
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•Günlük İçerik
Metni+Video Materyal
•1. Günün Oyunu,
•2. Yaşam Becerisi,
•3. Bunları Biiliyor
musunuz?
•4. Hap Bilgiler,
•5. Bir Atasözü/Özlü Söz
•6. Bir soru, Bir cevap
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SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Samsun’da Meslek Liseleri Ürettikleri Ürünler İçin
Toplam 134 Marka ve Patent Başvurusu Yaptı
Samsun’da meslek liseleri kimya, elektrik, metal, moda tasarım, pazarlama, radyo, bilişim teknolojileri, tıbbi cihazlar ve daha birçok alanda markalaştı. İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün destekleriyle Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurular yapan okullar toplamda 134 marka, patent ve tasarım başvurusu yaparak birçok alanda markalaştı.
            Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mesleki ve Teknik Eğitimde 2019-2020 yılının
teması “patent, marka ve tasarım” olarak belirlenmişti. Samsun’ da sürekli üreten, yeni
fikirler geliştiren meslek liseleri artık her alanda markalaşmaya, ürünlerini patent ve
tasarım başvuruları ile koruma altına almaya başladı. Patent ve tasarım başvurularında
da buluşçu olarak öğrencilerin yer alması sınai hakların korunması konusunda farkındalığı arttırıyor. Yapılacak patent başvuruları ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılacak patent yarışmalarına da katılacak.
            Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde marka ve patent başvuruları ile
ilgili okullara her türlü teknik desteği sunan bir birim kuruldu. Okullar patent ve marka
başvurularına ait her türlü desteği İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alabiliyor.
            Ayrıca okullardaki atölyeler tek tek geziliyor, ürünler tek tek inceleniyor. Markalaşmaya değer alanlar belirleniyor. Böylece okullarda üretim artıyor, okulların döner
sermaye hedefleri büyüyerek meslek liselerinin ülke ekonomisine olan katkısı artıyor.
Yeni buluşlar da patent ve tasarım başvuruları ile koruma altına alınıyor.
            Asıl amaç mesleki eğitimdeki üretim potansiyelini ortaya çıkarmak, okullarda
yapılan işlerin önemi ile ilgili toplumdaki ve öğrencilerdeki farkındalığı arttırmak. 2020
yılı içerisinde yapılan başvurulara ek olarak 15 patent ve 10 tasarım başvurusu daha
yapılması hedefleniyor.
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SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Samsun’ da Öğrenciler Hava Olaylarını
Uzmanlardan Öğreniyor.
2020-2021 eğitim-öğretim döneminde ikinci yılına devam eden “atmosfere dokunuyoruz” projesi covid-19 pandemisi nedeniyle öğrencilerin sağlığını korumak için
uygulamada değişiklik yapıldı. Uzaktan eğitime uygun olacak şekilde eğitimlerin verildiği Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü sahasında hedeflenen kazanımlara uygun olarak
eğitimler planlandı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitime izin verilen sınıf kademelerinde isteğe bağlı olarak sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına
uygun bir şekilde, atmosfere dokunuyoruz eğitimlerinin bir kısmının yüz yüze yapılması planlandı.  2020-2021 Eğitim -Öğretim Yılı’nda 7-8-9 ve 10. Sınıfların dâhil edilen
projeden birinci dönem için 4 bin 78 öğrenci faydalanma imkânı bulacak.
Meteoroloji eğitimlerinin her aşamasında öğrencilerin kazanımlarına uygun içerik,
yöntem ve malzemelerle gerçekleştirilmesine önem veriliyor. Bütün etkinlikler Projenin uzman öğretmenleri tarafından önceden planlanıyor alan tanıtımında ise meteorologlar görev alıyor. Eğitimlerde, birçok duyu organını harekete geçiren ve kalıcı öğrenme sağlayan etkinliklerde yer buluyor.
Proje ile 6 bin öğrencinin, hava olaylarını tanıması, bilmesi ölçümlerde kullanılan materyal ve teknolojiyi öğrenmesi hedefleniyor. Oluşturulan interaktif atmosfer sayesinde
öğrenciler ders kazanımlarını yaşayarak elde edecek. Bu durumun ders başarılarını da
olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.
“Atmosfere Dokunuyoruz” Projesi ile okul dışı öğrenme ortamları ile işbirliği yapılarak
hazırlanan eğitim programları ve materyallerle, okulların belli derslerini okul dışında
yapabilmelerine imkân tanınmakta böylece farklı mekânlar da birer okul vazifesi görürken öğrenciler kalıcı öğrenme fırsatı buluyor.
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SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MÜZEDE BİR GÜN
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin, estetik ve tarih bilincini geliştirmek, kent belleğini, Kuvayımillîye ruhunu yaşatarak gelecek kuşaklara
aktarmak, okul-müze İşbirliğini artırmak, aynı zamanda uzaktan eğitim süreçlerinde
karşılaşılan öğrenme kayıplarının önüne geçmek amacıyla “Müzede Bir Gün” projesini  
güncelledik.
4 yıldır yürütmekte olduğumuz “Müzede Bir Gün” projesine 17 İlçemizden gönüllü olarak 5, 6,  7 ve 8. sınıf öğrencileri katılmaktadır. 2017 yılında başlayarak günümüze kadar 18.000 öğrenci Kent Müzesi, Sadi Tekkesi ve Kuvayımillîye Ruhu Külliyesi ve
Panorama Dijital Gösterim Merkezi’nde eğitim görme imkânı bulmuştur.
Eğitimlerinin her aşamasında öğrenci kazanımlarının uygun içerik, yöntem ve malzemelerle gerçekleştirilmesine önem verilmiştir. Yapılacak bütün etkinlikler Müzede Bir
Gün Projesi uzman öğretmenleri tarafından önceden planlanmış olup alan tanıtımında
müze rehberleri görev almaktadır. Eğitimlerde, birçok duyu organını harekete geçiren
ve kalıcı öğrenme sağlayan etkinliklere yer verilmiştir. Öğrencilerimiz, müze ziyaretlerinde, tabu ve müze sepeti gibi oyunlar oynamış, çeyiz sandığı hazırlamış, geleneksel
Türk İslam sanatlarından biri olan ebru yapma fırsatı bulmuşlardır.
Covid-19 salgını nedeniyle öğrencilerimizin sağlığını korumak için Müzede Bir
Gün projesinin uygulamasında değişikliğe gidilmiş, Uzaktan Eğitim şeklinde yürütülmeye başlanmıştır. Eğitim mekânlarımız olan, Kent Müzesi, Sadi Tekkesi Kuvaimilliye
külliyesi, Bandırma Gemisi Millî Mücadele Açık Hava Müzesi ve Havza Atatürk Evi’nin
videoları çekilmiş ve bu doğrultuda hedeflenen kazanımlara uygun olarak eğitimler
planlanmıştır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından yüz yüze eğitime izin verilen sınıf kademelerinde isteğe bağlı olarak sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde, Müzede Bir
Gün eğitimlerinin bir kısmının yüz yüze yapılması planlanmaktadır.
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SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KÜTÜPHANEMİZ KÖPRÜMÜZ
Samsun ili, ülkelerini terk etmek zorunda kalmış yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Bu ülkelerin belli başlıları Irak,Suriye,Afganistan olarak sıralanabilir.
İçinde bulunduğu bu durumun hassasiyetiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından  
“Kütüphanemiz Köprümüz ” Projesi hazırlanmıştır.
Projenin amacı mülteci çocuk/ergenler onların ebeveynleri ve yerel öğrenciler arasında akran destek ağı oluşturarak barışçıl bir yaşam ortamının desteklenmesi, mülteci
öğrencilerin Türkçe dil yeteneklerini geliştirmek ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmaktır.
BMMYK (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) Ankara Ofisi – Toplum Temelli Koruma Birimi / Koruma Birimi tarafından finanse edilen proje kapsamında
Canik ilçesinde bulunan Uludağ Ortaokulunda z-kütüphane yapıldı. Kütüphane bakanlığımız tarafından yayımlanan Zenginleştirilmiş Kütüphane (z-kütüphane) Kurulumu
ve Donatımına İlişkin Teknik Şartname’ye uygun olarak hazırlanmıştır. Bilgi çağının gereklerine uygun bir tasarım anlayışı ile oluşturulan zenginleştirilmiş kütüphanelerin,
öğrencilere okumanın keyfini ve bilgiyi keşfetmenin heyecanını yaşamalarında yeni
imkânlar sağlaması beklenmektedir.
Öğrencilere ve ebeveynlerine kütüphanelerden nasıl en etkili biçimde yararlanabilecekleri ve gerek elektronik gerekse yazılı medya kullanım becerilerini nasıl geliştirebileceklerinin öğretilmesi, beklenen hedefler arasında yer almaktadır. Mülteci ve
yerel öğrenciler oluşturulan yeni kütüphanede birlikte ders çalışma ve sınıf dışı farklı
bir ortamda iletişim kurma imkânı bulmuştur. Kitap okuma etkinlikleri ile mülteci öğrencilerimizin Türkçe dil becerisi gelişirken yerel öğrencilerimiz kitap okuma alışkanlığını geliştirmektedir.  Ebeveylerin de kütüphaneden yararlanma imkanı bulunmaktadır.
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SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

CANİK ORMAN OKULU
ÖĞRETMEN EL KİTABI

“Doğa Doğada Öğrenilir”

SAMSUN 2020
15
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SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Samsun’da Öğrencilerin Gelişimleri
Samsun GİS Projesi İle Takip Ediliyor
Samsun Maarif Hareketi kapsamında öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri
ölçmek ve öğretim süreci içinde ilerleme durumlarını görerek eksik kazanımların hızlı
bir şekilde desteklemek amacıyla hayata geçirilen Samsun Gelişim İzleme ve Geri bildirim Sistemi (Samsun GİS) binlerce öğrenciye hizmet sunuyor.
Samsun Maarif Hareketi kapsamında hayat geçirilen Samsun GİS projesi değişen ve
gelişen dünyaya uyum sağlayan ve çağın gerektirdiği yeterliliklere sahip çocukları yetiştirebilmek amacıyla okulların ihtiyacı olan online ve hızlı ölçme değerlendirme imkanı sağlıyor.
Samsun GİS projesi ile öğrencilere Hazır Bulunuşluk Sınavı, Kazanım İzleme Sınavı, Kazanım Değerlendirme Sınavı, YKS ve LGS denem sınavları yapılıyor. Yapılan sınavların
sonuçları samsungis.meb.gov.tr web adresindeki yazılım üzerinden anlık olarak öğretmen ve öğrenciyle paylaşılıyor.
MOBİL UYGULAMASI İLE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ DOSTU BİR PROJE
     Öğretmenlerin kendi sınavlarını hazırlayarak cep telefonundan analizlerini yapabildikleri Samsun Maarif Hareketi kapsamında başlatılan Samsun GİS projsi ile yapılan
sınavlar için de iş yükü azaltılıyor. Öğretmenler Mobil uygulama yardımıyla bir tarayıcıya ihtiyaç olmadan cep telefonu kamerasıyla sınav uyguladığı çocukların cevap anahtarlarını hızlı bir şekilde okutarak önemli bir zaman tasarrufu sağlıyor. Öğretmenler ve
okul idareleri çocukların eksik öğrenmelerini tamamlamak için hızla önlemleri hayata
geçirebiliyor. Projenin hayata geçirildiği 2018 yılından bu güne kadar 145 sınav sistem
üzerinden gerçekleştirildi. Bu sınavlarda toplam 4 bin 789 soru soruldu ve 1 milyon 421
bin 195 öğrenci bu sınavlara girdi.
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SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Samsun’da Öğrencilerin Gelişimleri
Samsun GİS Projesi İle Takip Ediliyor
Öğrencilerin eğitim hayatına başlayarak Samsun GİS projesine dahil olduğu ilk
günden lise sona kadar akademik süreci yazılım üzerinden izleniyor. Böylece çocuğun
gelişim süreci hangi okula ve hangi sınıfa giderse gitsin kopukluk yaşanmadan takip
edilebiliyor.
ÖĞRENME KAYBI ÖLÇÜLEREK EKSİKLER BELİRLENİYOR
       Pandemi dönemiyle beraber uzaktan eğitim sürecine başlanmasıyla çocukların öğrenme durumları daha önemli ve öncelikli hale geldi. Samsun GİS projesi kapsamında
yapılan sınavlar ile çocukların öğrenme kayıpları tespit edilerek gerekli geri bildirim ve
destekleyici çalışmalar yapılıyor. Yine uygulanan sınavların soruları Samsun GİS youtube kanalında her sınavdan sonra videolu olarak çözülerek çocukların eksik olan kazanımlarını nasıl çözecekleri anlatılıyor. Öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından oldukça
etkili olduğu belirtilen proje, samsun’un eğitim Dünyasına getirdiği yenilikçi eğitim
teknolojileri yapısı ile de dikkat çekiyor.
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SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Samsun Akademi Eğitimlerinden
40 Bin Öğretmen Faydalandı
Samsun Akademi’den Öğretmen ve Okul Yöneticilerin Mesleki
Gelişimlerine Büyük Katkı
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Samsun Maarif Hareketi kapsamında öğretmen ve yöneticilerin mesleki yeterliliklerini geliştirmenin yanında öğrencilerin ve
ailelerin ihtiyacı olan bilgi, beceri ve eğitimleri il genelinde tek çatı altında toplayarak
web sitesi üzerinden hızla başvuru yapmalarını sağlamak ve böylece ilin eğitim kaynaklarını etkili olarak kullanmak amacıyla proje başlatılan Samsun Akademi’de eğitimlerden 41 bin 600 kişi faydalandı.  Samsun Maarif Hareketi kapsamındaki Samsun Akademi çatısı altında; Öğretmen Akademi, Öğrenci Akademi, Veli Akademi ve Yönetici
Akademi bulunmaktadır ve atölye, seminer, konferans, hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenleniyor. Eğitim faaliyetleri samsunakademi.meb.gov.tr web sitesinde duyuruluyor
ve katılımcılar kişisel hesaplarından girerek eğitimlere başvuruyor.
Her dönem başında ihtiyaç anketi uygulanarak katılımcıların ihtiyaç duydukları eğitim faaliyetleri belirleniyor ve eğitimlerin bu ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmasına özen gösteriliyor. Ayrıca katılımcılar web sitesi üzerinden de diledikleri zaman
eğitim isteğinde bulunabiliyor. 24 Nisan 2018 tarihinde Samsun Maarif Hareketi kapsamında başlatılan Samsun Akademi ilk eğitim faaliyeti ile samsunakademi.meb.gov.tr
web sitesine: 167 Veli, 72 bin öğrenci, 2 bin 82 yönetici, 15 bin 900 öğretmen üye oldu.
Ayrıca Samsun dışından Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan 3 bin 660 öğretmen
de siteye üye olarak eğitimlere katılma talebinde bulundu.  Samsun Maarif Hareketi
kapsamında kurulduğu günden bu zamana kadar Samsun Akademi web sitesi üzerinden, 1175 eğitim faaliyeti düzenlenirken bu eğitimlerde 382 eğitmen görev aldı ve bu
faaliyetlere 41.600 katılım oldu.  
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SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Samsun
Akademi

Düzenlenen eğitimlerde en çok talep konular, Zekâ Oyunları, Robotik Kodlama,
Sanat, AB Projeleri, STEM, Web 2.0 Araçları, Spor, Oyun Temelli Eğitim ve Öğretmenlik
Meslek Bilgisi oldu. Bu zamana kadar Samsun Akademi’de gerçekleştirilen 1175 eğitimden 1052’si (%90’ı) mesai saatleri dışında gerçeklestirildi. Bu veri öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu eğitim faaliyetlerine mesai kavramı gözetmeksizin katıldığını gösterdi.       
Samsun Akademi projesi öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimine yenilikçi
bir bakış açısı sunuyor. Bu bağlamda Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Vizyon Belgesi’nde
bulunan “Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki? gelişimleri? yeniden yapılandırılması” hedefine ulaşılmasına da önemli katkılar sunuyor. Samsun Akademi projesinin
getirdiği en önemli yenilik, il genelindeki eğitim faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanarak bir web sitesi üzerinden duyurusunun yapılması ve kolayca başvuru yapılması.
Bunun yanında öğretmenler bu eğitimlere tamamen gönüllü katıldı.
Samsun Akademi’de MEB 2023 Vizyon Belgesi hedefleri doğrultusunda eğitimler düzenlenmesine hassasiyet gösteriliyor. Örneğin Vizyon Belgesi’nde bulunan:  “Özel
eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesinin artırılması” hedefine
ulaşmak için öğretmenlere yönelik 19 eğitim faaliyeti düzenlendi. Bu kurslara 872 Öğretmen katıldı.
“Yeni kaynaklar ile öğrencilerin İngilizce konuşulan dünyayı deneyimlemesi
sağlanması” hedefi için Erasmus+ ve eTwinning projeleri önemli kaynaklardır. Öğretmenlerin öğrencilerini bu kaynaklardan yararlandırabilmesi için öğretmenlere yönelik
AB Projeleri ve eTwinning projeleri konusunda 87 eğitim faaliyeti düzenlendi. Bu kurslara 3.177 öğretmen katıldı.
“Dijital becerilerin gelişmesi için içerik geliştirilecek   öğretmen eğitimi yapılması” hedefine ulaşmak için 142 kurs düzenlendi. Bu kurslara 6.038 öğretmen katıldı.
“Erken Çocukluk Eğitim Hizmeti? Yaygınlaştırılması” hedefine ulaşmak için 16 kurs düzenlendi. Bu kurslara 972 öğretmen katıldı.  “Yenilikçi uygulamalara imkân sağlanması”
hedefine ulaşmak için öğretmenlerin yenilikçi uygulamalarını, iyi örneklerini paylaştığı
“Öğretmen Paylaşım Günleri ve İyi Örnekler Sunumları” organize edildi. 40 öğretmenin
paylaşımda bulunduğu bu organizasyonlara 600 öğretmen katıldı.   “Akademik bilginin beceriye dönüşmesi sağlanması” hedefine ulaşmak için STEM Eğitimi, Tasarım ve
Beceri atölyeleri, önemli araçlardır. Tasarım ve Beceri atölyelerinde görev alacak öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik ve STEM Eğitimi ile ilgili öğretmenlere yönelik 110
eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu eğitim faaliyetlerine 2.841 öğretmen katıldı. 20 kurs
düzenlendi. Bu kurslara 337 öğretmen katıldı.  Samsun Akademi eğitimleri pandemi
döneminde de uzaktan eğitim ile devam ediyor.
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Samsun’da Eğitim Yöneticileri Eğitimin
Niteliğini Artırmak İçin Bir Araya Geldi
Samsun Maarif Hareketi kapsamında her ay düzenli olarak yapılan İl Eğitim Yürütme Kurulu Ekim ayı toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, il milli eğitim yöneticileri ve 17 ilçe milli eğitim müdürü katılımıyla gerçekleştirildi.
İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen toplantı İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’in
açılış konuşması ile başladı. Toplantıda İlçe Eğitim Kurullarında alınan kararlar ve öneriler görüşülürken Maarif Hareketi kapsamında 1. eğitim öğretim döneminde yapılacak
çalışmalar değerlendirildi. İl genelinde uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin niteliğini
ve erişimini artırabilmek için yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Samsun GİS projesi ile uygulanan uzaktan kazanım değerlendirme sınavlarının değerlendirilmesi ile İl Millî Eğitim dijital ortam projelerinin (evimiz okulumuz, kazanım
dergileri vb.) öğrenci, öğretmen ve veliye ulaşmasının sağlanması konularında planlamalar yapılarak toplantı sona erdi.
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“Pandemi Döneminde Eğitim ve Yeni Çözüm
Önerileri” Afiş Yarışması Sonucu
Samsun İl Miili Eğitim müdürlüğü ve Anadolu Vakfı işbirliği ile düzenlenen “Pandemi Döneminde Eğitim Ve Yeni Çözüm Önerileri” konulu afiş yarışmamıza toplam 27
eser katılmıştır. Gönderilen eserler jüri üyelerimiz tafafından titizlik ile değerlendirilmiş
olup eserler ödül ve sergilemeye layık görülmüştür.
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Öğrencimiz Şevval TEVETOĞLU Dünya Birincisi
Samsun BİLSEM Destek Programı’nda eğitim gören Vezirköprü Zeki Cevher İlkokulu öğrencilerinden Şevval Tevetoğlu, Kanada merkezli, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda, 6 bin 542 öğrencinin yarıştığı kategoride Dünya Birincisi oldu.
Öğrencimizi, öğretmenlerimizi ve ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını
diliyoruz.
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Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi
7. Yılında Devam Ediyor
İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen ile İl Gençlik ve Spor Müdürü İsmail
Hakkı Kasapoğlu, Geleceğe Kulaç Atıyoruz projesi kapsamında projede görev yapan
yönetici ve öğretmenlerimizle bir araya gelerek projenin 7. yılında yapılacak çalışmaları
birlikte değerlendirdi. İlimiz genelinde bir marka haline gelen ve 7 yılda 64.000 öğrencimizin yüzme öğrendiği “Geleceğe Kulaç Atıyoruz” projemiz tüm Türkiye’ye örnek
olarak ülkemiz genelinde “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesine dönüştü. Bu yıl hedef
12.000 öğrencimize yüzmeyi öğretmek.
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İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun ESEN Çarşamba
İlçemizde Tablet Dağıttı
İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN , Sınıf Tam Öğretmenim projesi kapsamında Çarşamba Kaymakamlığının ve Çarşamba Belediyesinin katkılarıyla alınan 340
tabletin dağıtım törenine katıldı. Desteklerinden dolayı Çarşamba Kaymakamı Doç.Dr.
Şükrü YILDIRIM’a ve Belediye Başkanı Halit DOĞAN’a teşekkür etti.
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Tekkeköy’de Sınıf Tam Öğretmenim Projesi
Kapsamında Tabletler Dağıtıldı
İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, Sınıf Tam Öğretmenim projesi kapsamında Tekkeköy Belediyesinin katkılarıyla temin edilen 100 tableti Tekkeköy Belediye
Başkanı Hasan TOGAR ile birlikte öğrencilerimize dağıttı. Tekkeköy’de 400 öğrencimize
daha tablet dağıtılması hedefleniyor.
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Eğitim Kazanım Dergilerimiz Yayında
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından,ilkokul iki,üç ve dördüncü sınıflara
yönelik olarak çıkartılan “Eğitim Kazanım”  dergisi sosyal ve padagojik anlamda öğrencilerimizin yanında salgın döneminde, uzaktan eğitim faaliyetlerinin önemi ve gücü
her geçen gün daha iyi anlaşılırken meseleye farklı bir zaviyeden bakmaya çalışan
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü yeni bir çalışma başlattı. İlkokul iki, üç ve dördüncü
sınıflara yönelik  “Eğitim Kazanım” adı altında ayrı ayrı üç dergi çıkaran müdürlüğümüz
hem e-dergi hem de matbu nüshalarıyla çocukları, eğitsel , sosyal ve pedagojik anlamda desteklemeye devam ediyor.

Öğrenciye farklı bakış açısı kazandıracak
Eğitim Kazanım dergisi,  Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe , İngilizce
, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ,Teknoloji Tasarım, Rehberlik ders etkinliklerini, öğrenciyi
farklı bakış açılarından yakalamaya çalışarak bütüncül bir üslûpla ele almayı hedefliyor.
Kazanım, aktarım ve tamamlama maksatlı muhtevanın yanı sıra  “İlginç Bilgiler, Anadolu Masalları, Eğlenceli Bilmeceler, Stem ve Kodlama Ödevleri, Covid Savar Nuri’nin
Maceraları “ gibi okur kitlesinin ilgi ve dikkatini üzerine çekmeyi amaçlayan bölümlerle
canlı bir içerik çocuklara ve velilerle paylaşılacak.
Dergi genel ağ üzerinden, her ay e-dergi biçimde yayımlanacak. Özellikle internet erişimi olmayan noktalara dağıtılmak amacıyla fiziki olarak da basılarak öğrencilerin evlerine kadar ulaştırılacak.
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Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy’de “Okulum
Temiz Belgesi” Alan Okullara Belgeleri Verildi
Valimiz Sayın Zülkif DAĞLI ile İl Müdürümüz Coşkun ESEN, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy’de “OKULUM TEMİZ BELGESİ”alan okullara belgelerini verdi. Sn.Valimiz
Türkiye’de en yüksek orada “Okulum Temiz Belgesi” hak eden iki ilden birisi olmamızdan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Teşekkürlerini iletti.
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Pandemi Döneminde Veli Eğitimleri Başladı
İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen, İlkadım Kubilay İlkokulunda velilerimize yönelik olarak düzenlenen “Pandemi Döneminde Veli Eğitimi” konulu eğitimde velilerimiz ile bir araya geldi.
Kovid-19 salgını döneminde velilerimizi unutmadık. Velilerimizin karşılaşabilecekleri olası sorunlarla mücadele güçlerini artırabilmek için sağlık, iletişim, zaman
yönetimi ve rehberlik konularında 15 ayrı eğitim programını hayata geçiriyoruz. Tüm
velilerimizi bekliyoruz.
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Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesinde
Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi
İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen, Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider projemizin, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla sembolik olarak düzenlenen ödül törenine katılarak, proje kapsamında dereceye giren ve katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilerimize
ödüllerini verdi.
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Hayırsever İlyas Lütfü TOPCU, İlimize 4 Derslikli
Prefabrik Ana Sınıfı Kazandıracak
İlkadım ilçemizde bulunan İlkadım İlkokulu bahçesine hayırsever İlyas Lütfü
TOPCU tarafından 4 derslikli prefabrik ana sınıfı yaptırılarak hibe edilmesi işine ait protokol imza töreni gerçekleştirildi. Hayırsever İlyas Lütfü TOPCU ile İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN tarafından imzalanan protokol Sayın Valimiz Dr. Zülkif DAĞLI’ nın
onayıyla uygulamaya konuldu. Hayırseverimize eğitime katkılarından dolayı teşekkür
ediyor, yapılacak olan 4 derslikli ana sınıfı binasının hayırlı olmasını diliyoruz.
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EBA Destek Noktaları Kullanıma Açıldı
Sayın Bakanımız Ziya Selçuk’un teşrifleriyle Ankara Ahmet Kabaklı Ortaokulunda düzenlenen EBA Destek Noktası Tanıtım Programı’na, İl Milli Eğitim Müdürümüz
Coşkun Esen ve öğrencilerimiz Bafra Kodlama Merkezi’ndeki EBA destek noktasından
katılım sağladı.
          İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen de yaptığı açıklamada “İnternet ve cihaz
erişimi olmayan öğrencilerimize uzaktan eğitim sürecinde destek olmak amacıyla Bakanlığımız öncülüğünde oluşturduğumuz EBA destek noktalarını çocuklarımız kullanmaya başladı. Her şey çocuklarımızın sağlığı ve eğitimi için.” İfadelerini kullandı.
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Ziya Öğretmen Samsun’daki Öğretmenlerle Buluştu
Samsun’da görev yapan öğretmenler, uzaktan eğitim sürecindeki faaliyetleri anlatarak yaptıkları etkinler hakkında bilgi verdiler. Bunun üzerine Millî Eğitim Bakanımız
Sayın Ziya Selçuk da, “Meslektaşız ve hep birlikte bu işin ucundan tutuyoruz. Çocukların ve bu ülkenin geleceğine hizmet ediyoruz. Öğretmenlerimizin bütün bu çabaları
hürmete layıktır. Bu yüzden öğretmen kimliğim her şeyden önemli.” dedi.
     Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk; yönetici ve öğretmenlerin bu gayret ve
heyecanını gördükçe, sahada Milli Eğitim Bakanlığını temsil ettiklerini unutmadan kendilerine emanet edilen çocukların geleceği için hizmet ettiklerine şahit oldukça bunun
kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk şöyle devam etti: “Sizler çocuklarımızın
geleceği için el ele verdikçe biz burada daha dik duruyoruz. Bu sayede dünyada ulusal
ölçekte uzaktan eğitim veren iki üç ülkeden biri olduk. Öğrencilere somut materyal verebilen iki üç ülke var, bunlardan biri de Türkiye... İnşallah daha iyisini yapacağız. Uzaktan eğitimi sadece salgın dönemin bir aracı olarak görmüyoruz. Uzaktan eğitim konusu, daimi bir platform olarak çok daha gelişerek büyücek bir alan. Türkiye bu konularda
oldukça yetkin bir ülke. Biz bunu dünyayla da paylaşıyoruz. Bu başarı hepimizindir. Bu
dönemde, bu şartlar altında yapılanlar büyük bir başarı hikâyesidir. Öğretmenlerimizin
bu dönemdeki emeği, Milli Eğitim Bakanlığı tarihinde altın bir sayfa olarak yazılacaktır.”
Öğretmen Hakan Turgut ise öğrencilerinin ellerinde yaz tatili kitabı “Arkadaş” ile birlikte bir parktan selamladı Ziya Öğretmen’i...
Kitapları çocukların ellerinde görmekten son derece mutlu olduğunu söyleyen Millî
Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, bayram sonrası yeni içerikler paylaşacaklarını kaydetti.
Beden eğitimi öğretmeni Taner Karadavut ise “Güçlü Türkiye İçin Geleceğe Kulaç Atıyoruz” projesi kapsamında yüzme öğrenen öğrencilerle birlikte Millî Eğitim Bakanımız
Sayın Ziya Selçuk’a proje hakkında bilgi verdi.
Yüzme öğrenen öğrencilerimizin Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’a “Siz
yüzme biliyor musunuz?” sorusuna Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk da “Evet
biliyorum, 15-16 yaşımda kendi kendime öğrendim.” karşılığını verdi.
Öğretmen Eray Kurtoğlu ise toplantıya Canik Orman Okulu’nda bağlandı. Millî
Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un okul dışı öğrenme ortamına verdiği önemi hatırlatan Kurtoğlu, bu kapsamda bütün dersleri burada işlemeye hazır olduklarını söyledi. Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk da “Orman okulu benim projemdi” diyerek
espri yaptı ve bu projenin çok önemli olduğunu, projeden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
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SAMSUN AKADEMİ
EĞİTİMLERE DEVAM EDİYOR

TEMMUZ 2020 / ARALIK 2020 tarihleri arasında

292

eğitim verildi. Toplamda 42921 öğretmen,
veli, öğrenci ve yönetici Samsun Akademi’de verilen
eğitimlerden faydalandı.
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