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 Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi 2020 Temmuz 
Bülteniyle karşınızdayız. Bültenimizde Ar-Ge biriminin yenilikçi ve vizyoner 
bakış açılarıyla hazırladığı proje ve etkinliklerden ana hatlarıyla söz 
edilmektedir. Çalışmalarımızın odağında öğrenci merkezli sürekli gelişim 
anlayışı söz konusu zira eğitimin taşıyıcı gücü öğretmen ve öğrenci, çağın 
koşullarına, bilimin her geçen gün hede�erini yenileyen stratejilerine uyum 
sağlamak durumundadır. 
 Bültenimiz incelendiğinde etkinlik ve projelerimizin, binlerce 
öğrencimizin duygu ve düşünce evrenine girmeyi amaçlayan, eğitimde 
yeniliği şekilden ziyade içerikte gerçekleştiren ilkesel bir ekip çalışması 
sonucu ortaya çıktığı görülecektir. Hususiyetle eğitimde dezavantaj teşkil 
eden durumlara yönelik, ulusal anlamda ses getiren pek çok çalışmamızda, 
öngörülen hede�ere kendisini adayan öğretmenlerimizin emeği mevcut-
tur. Bu vesileyle eğitim yolculuğumuzda, varlığını ve kuvvetini her zaman 
yanımızda hissettiğimiz öğretmenlerimize, Ar-Ge çalışanlarımıza, projeler-
de koordinasyonu sağlayan İl Şube Müdürü Fatih Akkuş’a gönülden teşek-
kürlerimi sunmak istiyorum.

Coşkun ESEN
SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
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 Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Ekibi olarak, tüm dünyayla birlikte 
yaşadığımız pandemi sürecinde ortaya çıkan yeni durum karşısında, yeni stratejiler belirle-
nerek uygulamaya konulmuştur. Bakanlığımızın ortaya koyduğu uzaktan eğitim anlayışına 
paralel olarak SAMSUN AR-GE birimince öncelikle öğretmenlerimizle sahadan, aktif olarak 
çalışmak lüzumu ortaya konmuştur.  Gönüllü öğretmenlerimizle kurduğumuz ekiplerle 
önce “EVİMİZ OKULUMUZ” projesini hayata geçirdik. Farklı alanlarda ürettiğimiz etkinlikleri 
günlük olarak sosyal medyalardan yayımlayarak öğretmenlerimize sunduk. Ayrıca tüm 
anaokullarımızın katılımıyla “OKUL ÖNCESİ GÜNLÜKLERİ” başlattık. Yine Ramazan ayı 
münasebetiyle yeni etkinliklerle donattığımız “RAMAZAN GÜNLÜKLERİ” etkinliğinde hem 
öğretmenlerimizle hem öğrencilerimizle birlikte çalıştık. İlimizin vizyon projelerinden olan 
“SAMSUN AKADEMİ” öğretmen eğitimlerini online platforma taşıyarak yeni eğitimlerimizi 
öğretmenlerimizle buluşturduk. Ayrıca yaz boyunca yeni eğitimler planladık. Yine AR-GE 
ekibi alarak hazırladığımız online sınav sistemi ile öğrencilerimizin öğrenme kayıplarının 
tespit edilmesi ve tela� eğitimlerinin planlanması konusunda hazırladığımız raporu öğren-
cilerimizle buluşturduk. Çalışmalarımızdaki temel ilke çözüme ve sonuca odaklı,  doğru 
adımları atabilmektir. Bu anlamda her zaman yanımızda olan öğretmenlerimiz, öğrencile-
rimiz, kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar  bizlere güç ve ilham vermiştir. Hem yerel hem 
ulusal boyutta elde ettiğimiz tüm başarılar, paydaşlarımızın samimi katılımı ile 
gerçekleşmiştir.
 Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Ar-Ge biriminden sorumlu şube müdürü olarak 
çalışmalarımızda rehberliğini ve desteğini her zaman hissettiğimiz İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Coşkun ESEN’e, tüm öğretmenlerimize, değerli öğrencilerimize ve kıymetli 
mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum.

Fatih AKKUŞ
SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ
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ÖĞRETMENİM;
SIRA BENDE

 #EvdeKalTürkiye diyerek başladı süreç... 2020 Mart ayından itibaren, çocuklarımız uzaktan eğitimi tanıdılar. Pandemi 
sebebiyle her bir birey televizyon, bilgisayar ve cep telefonu kullanıyor. Herkes ekran karşısında düne göre daha fazla zaman 
geçiriyor. Bu süreç içinde toplum olarak çeşitli duygu dalgalanmaları yaşıyoruz.  Korku, kaygı, huzursuzluk,gerginlik gibi..
Peki bu süreçte çocuklar neler yaşıyor? Neler hissediyor? Neler düşünüyor?
 Çocuklar sorunlarla baş etme becerilerini çeşitli yollardan öğrenir. Bunlardan biri çevrelerindeki yetişkinleri gözlemle-
mektir. Çocuk karşısındaki rolünüz ne olursa olsun, siz ve yaptıklarınız gün içinde onun gözleri önünde gelişen ve bu yolla 
kalıcı olarak öğrendiği bir dizi davranış oluşturur.
Çocukların otorite olarak kabul ettiği yetişkinler her yaş düzeyinde farklılaşır ya da öncelik sırası değişir. Anne, baba, öğretmen, 
arkadaş.... Öğrenciler için öğretmenleri sevgi ve saygı duydukları, önem ve değer verdikleri bir yetişkindir.
İş ve hayatın stresiyle baş etmeye geldiğinde herkesin birbirinden farklı ihtiyaçları olur. Çocuklarda da aynı durum söz konusu-
dur. Bazı çocuklar zihinsel ve bedensel olarak sakinleşmek için sessizliğe ve sakinleştirici etkinliklere ihtiyaç duyarken bazı 
çocuklar da daha çok fiziksel etkinliğe ve yoğun duygusal uyarana ihtiyaç duyarlar.
          Öğrencilerini çok iyi tanıyan öğretmenlerimizin çocuklarımızın yanında olması onların süreç içerisindeki motivasyonunu 
attıracak, kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak ve bu zor süreci çocuklarımızın sağlıklı geçirebilmelerine katkı sağla-
yacaktır.
          Müdürlüğümüz koordinesinde hazırlanan  ÖĞRETMENİM, SIRA BENDE başlığı altında çalışmada 20 bin öğretmenimiz 
günde ikişer öğrencisini arayarak  250 bin öğrencimizle buluşup psikososyal destek sağladılar. 
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 Öğrenciler ile öğretmenler görüşürken aşağıdaki konulara değindiler
Nasılsın, günlerini ve zamanını nasıl değerlendiriyorsun?
Seni çok özledim ve beraber ders işleyeceğimiz günü iple çekiyorum. Ama bu zorunlu bir 
süreç. Bu hepimizin sağlığı için önemli.
İstediğin zaman beni arayabilirsin. Her zaman senin yanındayım.
Ev içi egzersiz yapmaya ve beslenmene dikkat etmelisin.
Tv, Cep telefonu ve PC karşısında az ve öz zaman geçirmen beni çok mutlu edecektir.
Bu süreçte hobi edinmeleri   ve kitap okumalarını tavsiye etmeniz önemli!(gerekirse kitap 
ve hobi tavsiyesinde bulunulmalı)
Tv ve eba dan dersleri nasıl takip edecekleri konusunda bilgilendirilme yapılmalı, Özellikle 
tekrar derslerin bilginin kalıcı olması konusunda katkısından bahsedilmeli.
Corona'dan korunmak için neler yaptığı çocuğa sorulmalı ve bilgilendirme yapılmalı
1-Ellerinizi sık sık, 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkayın.
2- Hijyen kurallarını sürekli hatırla ve ellerini yıka,
3-Su ve sabun bulunamıyorsa, el dezenfektanı kullanın.
4-Öksürürken veya hapşırırken, ağzınızı ve burnunuzu kâğıt mendille kapatın, ardından 
mendili mutlaka çöpe atın.
5-Kirli ellerle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın.
6-Hastalarla aynı tabaktan yemek yemek, aynı bardağı paylaşmak veya yakın temastan 
kaçının.
7-Kapı kolları ve oyuncaklar gibi sık dokunulan yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
8-Riskli bölgelere seyahat edilmesi gerekiyorsa hayvanlarla temas öncesi ve sonrası düzen-
li Olarak Ellerinizi Yıkayın.
9- Mümkün oldukça #EvdeKalTürkiye diyerek evde kalman gerekiyor. Sen yaş olarak risk 
grubunda değilsin ama taşıyıcı olarak hastalığın yayılmasında etkin olursun.

Ayrıca öğretmenler aradıkları öğrencilere eğlenceli görevler vererek araştırma yapmanın 
heyecanını öğrencilerde oluşturdular.Öğretmenler Öğrenciye Ek-1 de yer alan soru ile ilgili 
araştırma yapmasını söyler . Etkinliğe katılmak isteyen öğretmenler samsunakademi.meb.-
gov.tr adresinde yer alan formu doldurarak etkinliğe katılmış ve görüşme sonunda görüşe-
mesini raporlamıştır.
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S.N TARİH/SAAT  EK GÖREV 

1.   30.03.2020 
14.00 

Uzaydaki en parlak yıldız hangisidir? 
  

  

2.   31.03.2020 
14.00 

Salyangozlarin kaç dişi vardır? 
  

  

3.   01.04.2020 
14.00 

Zürafalarin dili ne renktir ? 
  

  

4.   02.04.2020 
14.00 

Insan vücudunda kaç kemik vardir? En kücüğu ve 
büyüğu hangisidir? 
  

  

5.   03.04.2020 
14.00 

Kuşlar göç ederken neden V şeklinde uçarlar? 
  

  

6.   04.04.2020 
14.00 

Denizde neden dalga olur? 
  
  

Hobi edin! 

7.   05.04.2020 
14.00 

Her hayvanın beyni var mıdır? 
  

Kahvaltıyı 
hazırlarken ailene 
yardımcı ol! 

1.   06.04.2020 
14.00 

Kuşları yıldrım çarpar mı? 
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ŞİMDİ 
TENEFFÜS 

VAKTİ
 Samsun İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından 
hazırlanan ve ilk etkinliğini temmuz 
ayı içerisinde gerçekleştiren “ Tenef-
füs Vakti “ projesi; kültür, sanat, 
siyaset ve spor dünyasından tanıdık 
simaların öğrencilerimizle samimi 
bir ortamda bir araya gelerek sohbet 
etme fırsatını yakaladığı yepyeni bir 
platform.

 Eğitimi formel kalıplar içerisinde, dört duvar arasında gerçekleştirilen bir faaliyet olarak tasavvur ettiğinizde, yirmi 
birinci yüzyılın insanoğlunu taşıdığı çizgiye ulaşmanız mümkün değil. Zira bilim, teknoloji ve küreselleşen dünyanın en 
belirgin özelliği olan hız ve deneysellik, çağcıl eğitsel anlayışların odağına görsel, işitsel  donanımları yerleştirmekte Tenef-
füs Vakti tam da eğitime yeni bir soluk getirmek noktasında ortaya çıkan sosyokültürel ve medyatik bir proje. 
Öğrencilerimize medya sayesinde tanıdık gelen isimler herhangi bir motivasyona gerek kalmadan iletişimin güçlü olarak 
sağlanabildiği cazibe merkezleri. Anne babasından “ Bu kadar abur cubur yemeyi bırakmalısın. “ nasihatini binlerce kez duyan, 
yine de uyarıları kulak arkası edebilen bir çocuk sevdiği futbolcudan duyduğu  “ Bizim takımın taraftarı abur cuburdan uzak 
durur.” cümlesiyle olumsuz davranışını şaşırtıcı bir hızda sonlandırabilir. 
Tene�üs deyince akla ilk olarak soluklanmak, dinlenmek, kendine özel zamana sahip olmak kavramları gelir. Dolayısıyla daha 
bu sözcüğü duyar duymaz öğrencilerimizin zihninde pozitif çağrışımlar uyanmaktadır. Elbette hayatı boyunca konforu arayan 
insan için eğlenmek ve dinlenmek son derece çekici davranış biçimleri. Tene�üs Vakti bu önemli avantajı, çocuklarımızın 
kişisel gelişimlerini tamamlamaları, meslekleri ve iş dünyasını tanımaları, kendilerini özel ve önemli hissetmeleri anlamında 
eğitsel faydaya dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

EĞİTİMİN OLMAZSA OLMAZI İNSAN, İNSANIN EN TABİİ İHTİYACI KÜÇÜK BİR 
TENEFFÜSTÜR.

Tene�üs Vakti’nde amacımız sosyal medya ve basının gücünden yararlanarak tüm eğitim kadromuza ve özellikle öğrencileri-
mize farklı ve eğlenceli bir yönden yaklaşarak onları akademik eğitimlerinde ve kişisel gelişimlerinde motive etmek. Pek çok 
başarılı İnsanın hayatında, tercihlerinde ona ilham veren, örnek aldığı rol modeller bulunur.  Projemizle böylesi ilham hikâye-
leri yaratmayı amaçlıyoruz. 

TENEFFÜS 
VAKTİ’NDE 
NELER Mİ VAR? Soner DEMİRTAŞ

Milli Sporcu
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EVİMİZ OKULUMUZ
OKUL ÖNCESİ

PROGRAMI
       Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından COVİD19 sürecinde okul öncesi 
eğitimin devamına yönelik hazırlanan program yetmiş iki gün boyunca devam 
etmiştir. İlimizin bağımsız anaokullarının birlikte hareket ederek koordineli bir 
şekilde hazırladıkarı günlük eğitim planları ilimiz genelindeki bütün okulöncesi 
öğretmenlere ulaştırılmış olup, öğretmenlerimiz aracılığı ile velilerimize ve 
çocuklarımıza ulaştırılmıştır.
       Anaokullarımız günlük etkinlik planlarına Mart ayı ve sonrasında planlamada 
yer alan kazanım ve göstergelere uygun olarak evlerinde çocuklarımızın aileleri 
ile birlikte evlerinde bulunan malzemeleri kullanarak yapabilecekleri çalışmaları 
eğlenerek öğrenebilmelerini sağlayacak şekilde planlanmıştır.
     Hazırlanan günlük eğitim planları Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi 
gelişim alanları başlıkları olan Motor gelişim, Bilişsel Gelişim, Sosyal ve Duygusal 
Gelişim, Dil Gelişimi ve Öz bakım becerileri gelişim alanlarına uygun olarak 
hazırlanmıştır. Okul öncesi çağ çocuklarımızın öğrenme ve merak duygusuna 
hitap edecek uygulamalara ve etkinliklere yer verilmeye dikkat edilmiştir.
Türkçe etkinlikleri, matematik etkinlikleri, fen-matematik etkinlikleri, okuma 
yazmaya hazırlık çalışmaları, aileleri ile verimli vakit geçirebilecekleri etkinlikler, 
müzik ve ritim etkinlikleri, gözlem ve deneyler, yaşam becerileri gibi etkinlikler-
den oluşacak şekilde planlanmıştır.
Hazırlanan günlük eğitim planı sosyal medya ve okul gruplarına afis ve eğitim 
planı uygulama şablonu olarak hazırlanarak ulaştırılmış ve bazı etkinliklerde 
daha açıklayıcı olabilmesi adına videolarla desteklenmiştir. Öğretmenlerimiz 
çocuklarımızın hazırlanan eğitim planındaki etkinliklerini yapmalarını bizzat 
takip etmiş olup her gün en az üç öğrencisi ile görüşmeler yapmışlardır. Ek 
olarak dönem dönem whatsapp veya zoom üzerinden yaptıkları görüntülü 
görüşmelerle hem öğrencileriyle sohbet edebilme imkânı bularak onların psiko-
lojilerini desteklemiş, hem de etkinlikleri görüntülü bir şekilde yapabilmişlerdir.
 Öğretmenlerimiz velilerle kurdukları ortak gruplarla da iletişimde 
kalarak süreci etkin ve verimli bir şekilde yönetmişlerdir. Sürekli iletişimde olma-
ları farklı ihtiyacı olan çocukları ayrı ayrı ihtiyacı doğrultusunda destekleme 
imkânı sunmuştur. Ses kayıtları ve videolarla gerekli görülen tüm durumlarda 
öğrencilerini bireysel olarak destekleyebilmişlerdir.
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Amacımız; 
*yaparak yaşayarak öğrenme süreci ile öğrencilerimizin bu süreçte eğitim 
öğretim ve okullarının bağını canlı tutmak,
*yaşam becerileri ile yapabildikleri her alanda aileleri ile birlikte öğrenmeye ve 
verimli vakit geçirmelerine destek olmak,
(yaşam becerileri çalışmaları ile okul öncesi çocuklarımızı günlük hayatta yapa-
bilecekleri çalışmalara yönlendirerek kapasitelerinin farkına varmalarını sağlar-
ken aynı zamanda velilerimizin çocuklarıyla paylaşımlarını artırmak,)
*Yaşadığımız olağanüstü hal durumunda bile morallerini yüksek tutarak, ihtiyaç-
ları olan psikolojik desteği verebilmek,
*Özellikle velilere teknolojiyi olumlu kullanabilmenin önemiyle, dijital okurya-
zarlıkla ilgili fikir sahibi olabilmeleriyle ilgili gerekli ön bilgiyi kazandırabilmek ve 
akabinde okul öncesi dönem çocuklarının öğrenme gereksinimlerini karşılaya-
bilmelerinin farklı yollarını sunabilmek,
 *okul öncesi dönem çocuklarımızın problem çözme becerilerini farklı 
alanlarda geliştirebilecekleri ortamlar sunarak mevcut durumdan pozitif beceri-
ler kazanarak çıkmalarına destek olmak,
 *velilerimizin çocuklarının yaş grubuna yönelik olarak istek ve ihtiyaçla-
rını daha iyi anlayabilmelerine destek olabilmek,
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 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. 
yılı nedeniyle bir kutlama programı düzenlendi. Bir haftalık hazırlanan program ile 
öğrenciler evlerinde aileleri ve öğretmenlerinin desteği ile birçok etkinlik yaptı. Hazır-
lanan program ve içerik videoları samsunakademi ve youtube kanalımızdan öğrenci-
lerimize gönderildi.
• 1. Gün “Hayatımızdaki Kahramanlar” etkinliği ile öğrencilerin yaşadıkları 
zorlayıcı olayları ve bunlara eşlik eden duyguları fark etmeleri sağlandı. Ev ödevi 
olarak da çocuklarımızdan 23 Nisan ile ilgili poster yapmalarını istendi.

• 2. Gün etkinliği olarak da çocuklarımızdan kullanılmış temiz bir çoraptan 
kukla yapmalarını ve 23 Nisan bayramının önemi ile ilgili kendilerine yollanan hikaye-
yi kukla yardımı ile anlatmaları istendi. Çocuklarımız akşam saatlerinde ailelerinin 
yardımıyla bir dünya çocuğunu canlandırdılar ve hazırladıkları dünya çocuğunun 
dilinde merhaba dedi. En iyi kostümü tasarlayan 3 çocuğa kitap okuyucu hediye 
edildi.

• Çocuk bayramının 3. Gününde “Sevgi Küpü” etkinliği yapılarak çocuklarımı-
zın geleceğe karşı olumlu duygular geliştirmeleri sağlandı. Çocuklarımız 3. Günün 
akşamında en güzel kıyafetlerini giyerek masal etkinliği için hazırlandılar. Çocukları-
mız 23 Nisan günü 19 Mayıs radyosunun youtube ve instagram hesaplarında yayın-
lanmak üzere videolar hazırladılar ve videolarını masal sandığına yolladılar.

• Çocuklarımız 4. Günlerinde turna kuşu yaptılar. Umudun simgesi olarak 
bilinen turna kuşu  yapımıyla çocuklarımızın göz el koordinasyonunu el - parmak 
kasları ve görsel estetik algılarının gelişmesini sağlamayı istedik. 4. günümüzün 
akşamında aile katılımlı “Şanlı Türk Bayrağım, Dalgalan” etkinliği yapılarak evlerde 
farklı tekniklerde bayrak yapmaları sağlandı. Bu etkinliğe katılanlar arasından 10 
öğrencimize zeka oyunu hediye edildi. 

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 
VE TBMM'NİN KURULUŞUNUN 100. YILI 
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 23 Nisan Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nın beşinci gününde  “Haydi, Bir Şarkı 
Öğrenelim” etkinliği ile müzik öğretmenimizin rehberliğinde “Bir Başkadır Benim 
Memleketim” şarkısı çocuklarımıza öğretildi. Günün akşamında aile katılımlı atık 
malzemelerden müzik aleti tasarlamaları istendi.

 Altıncı günde çocuklarımıza seslendik “23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk  
bayramının vazgeçilmez çocuğusun , o yüzden bugünün kahramanı da sensin, o 
yüzden evini/odanı /balkonu  en güzel şekilde süsleyeceğinden kuşkumuz yok. İlk 
önce ailen ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sana ne ifade 
ediyor bunu düşünmenizi ve bugünün anlamına yönelik evini/odanı tasarlamanı 
istiyoruz. “ dedik

• 23 Nisan 2020 saat 14.00 da turna kuşları pencereden bırakıldı. Turna kuşları 
balon yardımıyla uçarken , çocuklarımızda aileriyle birlikte pencereden BİR BAŞKADIR 
BENİM MEMLEKETİM şarkısını söylediler. Büyük günde bir konvoy tertip edildi. Cağa-
loğlu Bulvarı üzerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği bir üstü açık 
otobüs ile protokol sokak sokak dolaşarak bayram neşesine ortak oldu. Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı 
ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen otobüsün üzerinden halkı selamladı. 
Konvoy neşeli şarkılar ve efsaneleşen marşlar çalarak ilerlerken vosvos araçlar ve 
rengârenk klasik otomobiller de eşlik etti. Balkon ve pencerelere çıkan yediden yetmi-
şe vatandaşlar bayraklar sallayarak 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Marşlara eşlik ettiler 
evde kalarak yapılan bu kutlamaya büyük katılım sağladılar.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 
VE TBMM'NİN KURULUŞUNUN 100. YILI 

9



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı nede-
niyle bir kutlama programı düzenlendi. 1 haftalık hazırlanan program ile öğrenciler 
evlerinde aileleri ve öğretmenlerinin desteği ile birçok etkinlik yaptı. Hazırlanan prog-
ram ve içerik videoları samsunakademi ve youtube kanalımızdan öğrencilerimize 
gönderildi
• 1. Gün “Hayatımızdaki Kahramanlar” etkinliği ile öğrencilerin yaşadıkları 
zorlayıcı olayları ve bunlara eşlik eden duyguları fark etmeleri sağlandı. Ev ödevi 
olarak da çocuklarımızdan 23 Nisan ile ilgili poster yapmalarını istendi.
• 2. Gün etkinliği olarak da çocuklarımızdan kullanılmış temiz bir çoraptan 
kukla yapmalarını ve 23 Nisan bayramının önemi ile ilgili kendilerine yollanan hikaye-
yi kukla yardımı ile anlatmaları istendi. Çocuklarımız akşam saatlerinde ailelerinin 
yardımıyla bir dünya çocuğunu canlandırdılar ve hazırladıkları dünya çocuğunun 
dilinde merhaba dedi. En iyi kostümü tasarlayan 3 çocuğa kitap okuyucu hediye 
edildi.

• Çocuk bayramının 3. Gününde “Sevgi Küpü” etkinliği yapılarak çocuklarımı-
zın geleceğe karşı olumlu duygular geliştirmeleri sağlandı. Çocuklarımız 3. Günün 
akşamında en güzel kıyafetlerini giyerek masal etkinliği için hazırlandılar. Çocukları-
mız 23 Nisan günü 19 Mayıs radyosunun youtube ve instagram hesaplarında yayın-
lanmak üzere videolar hazırladılar ve videolarını masal sandığına yolladılar
• Çocuklarımız 4. Günlerinde turna kuşu yaptılar. Umudun simgesi olarak 
bilinen turna kuşu  yapımıyla çocuklarımızın göz el koordinasyonunu .el - parmak 
kasları ve görsel estetik algılarının gelişmesini sağlamayı istedik.4. günümüzün 
akşamında aile katılımlı “Şanlı Türk Bayrağım, Dalgalan” etkinliği yapılarak evlerde 
farklı tekniklerde bayrak yapmaları sağlandı. Bu etkinliğe katılanlar arasından 10 
öğrencimize zeka oyunu hediye edildi
• 23 Nisan Egemenlik Ve Çocuk Bayramının 5. Gününde “Haydi, Bir Şarkı Öğre-
nelim” etkinliği ile müzik öğretmenimizin rehberliğinde “Bir Başkadır Benim Memleke-
tim” şarkısı çocuklarımıza öğretildi. Günün akşamında aile katılımlı atık malzemeler-
den müzik aleti tasarlamaları istendi.
• 6. günde çocuklarımıza seslendik “23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk  
bayramının vazgeçilmez çocuğusun , o yüzden bugünün kahramanı da sensin, o 
yüzden evini/odanı /balkonu  en güzel şekilde süsleyeceğinden kuşkumuz yok. İlk 
önce ailen ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sana ne ifade 
ediyor bunu düşünmenizi ve bugünün anlamına yönelik evini/odanı tasarlamanı 
istiyoruz. “ dedik

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 
VE TBMM'NİN KURULUŞUNUN 100. YILI 
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BU TOPRAĞIN
ÇOCUKLARI

UZAKTAN EĞİTİM
SÜRECİ ÇALIŞMAMIZ

 İlimiz 17 İlçesinde öğrenim gören bağımsız anaokulu 
ve ilköğretim anasınıfı öğrencilerimize tarımı tanıtarak, doğa 
bilinci oluşturmak, tarladan sofraya gıda güvenliğini anlatarak, 
gittikçe topraktan ve doğadan uzaklaşan yeni neslin tekrar 
toprağa dokunmasını, sahiplenmesini ve korumasını sağlamak,
        Topraktan üretimin değerli bir zanaat olduğunu kavratmak 
ayrıca Sıfır Atık projesine destek ve gayretin okul öncesinde 
başlaması KOMPOST çalışmaları ile yapılması hazırlanan 
kompost doğal toprak gübresinin oluşumunda çocuk ve aile 
ortak çalışmasının tesis edilmesini sağlamak.

 Projenin başlangıcından, uzaktan eğitim sürecine 
geçene kadar aşılan sürede çocuklarımız okul bahçelerinde 
kışlık sebze hasatlarını tamamlayıp birçok sebze yemeği ve 
salata çeşitleriyle hem sebzeleri tanıdılar hem toprakla ekim 
dikim yaptılar. Bu çalışmalar sırasında gizil öğrenme tekniğiyle 
birçok konu öğretimi duvarsız eğitim tekniği ile uygulanmıştır. 
Bahar sebzeleri için bahçelerimiz hazırlanmış ekimlerimiz 
gerçekleşmiştir. Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımız için 
ayrıca sokağa çıkma yasağı uygulanması sebebiyle yeniden 
planlamamızı yaptık; kendi yaptığımız ya da evimizde bulunan 
saksılarla balkonlarımızda Minik Ellerimiz Toprağa Değiyor 
çalışmasını hayata geçirdik. Meyve ya da sebze fidelerini ailemi-
zin yardımıyla ekip günlük bakımlarını yapıyoruz. Böylece 
ailemiz ile verimli vakit geçirme toprakla yine içiçe olma, sabır, 
merhamet, sorumluluk duygularını da pekiştirdiğimiz etkinlik-
ler ile projemize evimizden devam ediyoruz.
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GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE 
UZAKTAN EĞİTİM

 Pandemiden sonra okullardaki eğitimlere uzaktan eğitim ile devam edilmesi nedeniyle, ilimizde 
görev yapan görsel sanatlar dersi öğretmenlerimize yönelik olarak uygulama ve içerik üretme konusunda 
söyleşi  düzenlenmiştir. Pandemi sürecinde ülke genelinde ilk olan bu eğitim; başta ilimiz olmak üzere 
ülkemiz genelinde yoğun ilgi görmüş olup toplanda 100 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Eğitim Fak. Reşim-iş Öğretmenliği Bölümü'nden Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN tarafından verilen 
eğitim yoğun talep üzerine 3 seans halinde  aynı katılımcılar ile devam ettirilmiştir. 

Yine pandemi sürecindeki uzaktan eğitim çalışmaları nedeniyle görsel sanatlar dersi öğretmenlerimize 
yönelik olarak masal anlatıcılığı ve müze eğitimi konularında eğitimler verilmiştir. Ülke genelindeki ilk olan 
ve görsel sanatlar dersi öğretmenlerimize  açık olan eğitimlerimiz yogun ilgi görmüştür. Katılan tüm öğret-
menlerimize teşekkür ederiz.
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TEKNOLOJİ VE TASARIM 
DERSİNDE UZAKTAN EĞİTİM

 
 Pandemiden sonra okullardaki eğitimlere uzaktan eğitim ile devam edilmesi nedeniyle, ilimizde 
görev yapan teknoloji ve tasarım dersi öğretmenlerimize yönelik olarak uygulama örnekleri, atölye kurulum 
ve donanımı, steam eğitimi, müze eğitimi, bilgisayar destekli mimari çizim  düzenlenmiştir. Pandemi sürecin-
de öğretmenlerimizin istekleri doğrultusunda verilen bu eğitimler; başta ilimiz olmak üzere ülkemiz genelin-
de yoğun ilgi görmüş olup toplanda ellişer kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Alanında uzman ve yetkin olan 
öğretmenlerimizce verilen bu eğitimlerin bir çoğu yoğun talep üzerine 3 seans halinde  aynı katılımcılar ile 
devam ettirilmiştir. 
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Yapılmak istenen sınav öğrenci seviyesine uygun 
olarak 4 veya 5 seçenekli test sınavı olarak esnek 
bir şekilde tasarlanabilmektedir. Dört farklı ana 
bölüm ve her birinin altında beş farklı alt bölüm 
oluşturulabilmektedir. Bu sayılar içerisinde iste-
nildiği kadar bölüm oluşturulduktan sonra yine 
istenilen miktarda ve sıralamada soru kaydı yapı-
labilmektedir. Örneğin bir LGS/YKS modellemesi 
oluşturulabileceği gibi 10 soruluk bir tarama testi 
de uygulanabilmektedir.

Programlama altyapısı tamamıyla Samsun İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü bilişim öğretmenleri tarafın-
dan hazırlanan, Samsun Akademi Online Eğitim 
Portalı üzerinde işleyen, sınavın online olarak 
hazırlandığı, öğrenciler tarafından online çözül-
düğü, sonuçların da yine sınav bitiminde öğrenci-
ler tarafından online olarak görüntülendiği bir 
sistemdir.

ONLİNE KAZANIM İZLEME
SİSTEMİ NASIL İŞLEMEKTEDİR?

ONLİNE KAZANIM İZLEME
SİSTEMİ NEDİR?

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN
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Samsun Akademi'de öğretmen, öğrenci, veli ve 
idareci rolleri halihazırda bulunmaktadır. Kayıt 
olan kullanıcılar kurum yetkilileri tarafından 
izlenebilmekte ve gerekirse üye işlemleri yapıla-
bilmektedir. Ancak veri güvenliği ve gizliliği 
açısından her üye kendi kayıt işlemlerini yapmak-
tadır. 
Sınavlar hangi öğrenci seviyesine göre hazırlan-
dıysa o seviyedeki öğrenciler sınava giriş yapabil-
mektedir.
İlçe yetkilileri il yetkilisi tarafından yetkilendiril-
mektedir.
Kurum yetkilileri ilçe yetkilisi tarafından yetkilen-
dirilmektedir. Kurum yetkilisi, bünyesindeki 
öğrenci ve öğretmenlere şifre oluşturma yetkisi-
ne sahiptir.

ONLİNE KAZANIM İZLEME SİSTEMİ’NDE
ROLLER

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN
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 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Teknik Destek 
Programı kapsamında Mart-Nisan ayı 2. Dönemde yapılan Yenilik-
çi Eğitimler Yenilikçi Kurumlar isimli proje başvurusu kabul edilmiş 
ve sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında Samsun İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve İlçe müdürlüklerinde görev yapan müdür, 
müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve ilçe şube 
müdürlerine yönelik inovatif liderlik, protokol kuralları ve başarı 
motivasyon konularının işleneceği eğitimler 12-13-14 Ağustos 
2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

YENİLİKÇİ EĞİTİMLER
YENİLİKÇİ KURUMLAR

Protokol Kuralları
Başarı ve Motivasyon

İnovatif Liderlik

OKATeknik Destek Projesi
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SAMSUN
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2020TEMMUZ BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SAMSUN AKADEMİ’DE 
EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR 

SA
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 Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapmakta olan öğretmen 
ve yöneticilerin mesleki yeterliliklerini geliştirmenin yanında öğrencile-
rin ve ailelerin ihtiyacı olan bilgi, beceri ve eğitimleri il genelinde tek çatı 
altında toplayarak web sitesi üzerinden hızlı başvuru yapmalarını sağla-
mak ve böylece ilin eğitim kaynaklarını etkili olarak kullanmak başlattı-
ğımız Samsun Akademi projemizde eğitimlerimiz devam ediyor. 66.812 
öğrenci, öğretmen ve velinin üye olduğu web sitemizde, bugüne kadar 
987 eğitim/etkinlik gerçekleştirildi. Bu faaliyetlere 27.229 katılım 
gerçekleşti. Web sitemizde öğrencilerimize yönelik birçok online 
kazanım izleme sınavları uygulandı ve geri bildirimlerde bulunuldu. 
Ocak-Haziran 2020 döneminde Samsun Akademi’de 4 türde 276 eğitim 
faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyetlere 11.285 öğretmenimiz katıldı.     

Tablo 1: Katılım ve Eğitim Sayılarının Eğitim 
Türlerine Göre Dağılımı 

 

EĞİTİM TÜRÜ 
GERÇEKLEŞ. 

EĞİTİM 
SAYISI 

EĞİTİMLERE 
KATILIM 
SAYISI 

Atölye Çalışması 5 179 
Hizme�çi Eği�m  47 981 
Konferans 1 20 
Uzaktan Eği�m 
Dersleri 223 10625 

Genel Toplam 276 11805 

SAMSUN
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SAMSUN AKADEMİ’DE 
EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR sam
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Tablo 2: katılım ve eğitim sayılarının temalara göre dağılımı gerçek-
leştirilen eğitim faaliyetleri, konularının ortak özelliklerine göre grup-
landırılarak tablo 2’deki temalar oluşturulmuştur.  Katılım ve Eğitim 
Sayılarının Temalara Göre Dağılımı aşağıdaki tablodan incelenebilir. 
Eğitimlerimize Türkiye’nin farklı illerinden 1.432 öğretmenimizde 
katılmıştır.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.NO 
TEMA GERÇEKLEŞ. 

EĞİTİM 
SAYISI 

EĞİTİMLERE 
KATILIM 
SAYISI 

1 Zeka Oyunları 47 1501 
2 Web 2.0 Araçları 33 1400 
3 Robo�k Kodlama 25 967 

4 
Öğretmenlik Mesleki Gelişimine Yönelik 
Eği�mler 

22 1762 

5 STEM 17 630 
6 Sanat 16 780 
7 AB Projeleri 16 613 
8 Masal 12 423 
9 Canlı Ders Uygulamaları 11 333 

10 Ar�rılmış & Sanal Gerçeklik 9 243 
11 Özel Eği�m 7 381 
12 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 7 263 
13 Spor 7 134 
14 Grafik & Tasarım 6 171 
15 Ölçme Değerlendirme 5 435 
16 Oyun Temelli Eği�m 5 235 
17 Bilgi Güvenliği 4 171 
18 TÜBİTAK Projeleri 4 152 
19 Çocuk Gelişimi 3 250 
20 Matema�k Eği�mi 3 157 
21 Afet Eği�mi 3 150 
22 İyi Örnek Sunumu 2 199 
23 Girişimcilik 2 106 
24 Fen Eği�mi 2 85 
25 Teknoloji ve Tasarım Dersi 2 65 
26 Bilimsel Araş�rma Yöntemleri 2 28 
27 GSB Projeleri 1 55 
28 TBA 1 50 
29 FCL - Geleceğin Sınıfları 1 45 
30 Yerel Proje Yazma ve Uygulama 1 21 

 Genel Toplam 276 11805 
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“UZAKTAN EĞİTİM 
SÜRECİNDE YEPYENİ BİR PROJE”

EVİMİZ OKULUMUZ

Evimiz Okulumuz Projesi Nedir?
2020 yılının ilk aylarında tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD 19 salgın hastalığının ülkemizde de görülmesi ve 
16.03.2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bütün okulların uzaktan eğitime geçtiğinin duyurulmasıyla birlik-
te, 19.03.2020 tarihinde Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından salgın hastalık sürecinde ortaya 
konmuş, öğrenci, öğretmen ve ebeveynleri kapsayan bir eğitim projesidir. Bu proje ile, öğrencilerimizin evlerinde kaldık-
ları bu süreçte, okul zamanında arkadaşları ve öğretmenleri ile yaptıkları eğitimsel etkinlikleri evlerinde de yapabilmele-
ri, aileleri ile daha verimli vakit geçirebilmeleri hede�enmiştir.  “Tatil Değil Uzaktan Eğitim” sloganıyla başlatılan bu süreç-
te, proje sayesinde öğrencilerin evlerinde sıkılmadan aileleri ile birlikte güzel vakit geçirmeleri sağlanmıştır.

Evimiz Okulumuz Projesinin Amacı Nedir?
Projenin amacı, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak eğitim gören ve salgın sürecinde evinde kalmak zorun-
da olan 265.378 öğrencinin, evde eğitim etkinlikleri gerçekleştirmesinde ve uzaktan eğitim sürecine uyum sağlamaların-
da öğrenci, öğretmen ve velilere destek olmaktır. Projenin bir diğer amacı da öğretmen ve velilerimize kolay ulaşılabilir, 
ihtiyaç odaklı içerikler/materyaller üreterek ve bu içerikleri paydaşları ile paylaşarak öğrencilerin evde eğitim süreçlerine 
katkıda bulunmaktır. 
Üretilecek eğitimsel içeriklerin, Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul düzeyinde öğrencilerin ders kazanımları ile paralellik 
göstermesine, aile içi etkileşimi ve birlikteliği arttıracak ve evde eğitim süreçlerine uygun olmasına önem verilmiştir.
Projenin özgün yanı ise, eğitimsel içeriklerin üretilmesinde sahada görev yapan gönüllü öğretmenlerden ve öğrenciler-
den destek alınmış olmasıdır. Proje bu yönüyle proje hem il hem de ülke genelinde yaygın bir etki yaratmıştır. 
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Proje Kapsamında Neler Yapılmıştır?
Yukarıda sözü edilen amaçlar doğrultusunda 20.03.2020 tarihinde Samsun İl genelinde Evimiz Okulumuz projesinin 
duyurusu yapılmış olup, proje kapsamında; Günün Filmi, Günün Kitabı, Günün Masalı, Günün Oyunu, Günün Yaşam 
Becerisi, Bunları Biliyor musunuz? Sanal Müze Önerileri, Günün Deneyi başlıklarında içerikler üretilmeye, öğretmen, 
öğrenci ve velilerle paylaşılmaya başlanmıştır. Üretilen içerikler yazılı materyal, görsel materyal ve video olarak farklı 
türde üretilmiştir.
Öğretmenlerden ve öğrencilerden gelen; deney, yaşam becerisi, masal ve oyun gibi içerikler incelenerek, Samsun 
Akademi internet sitesinden, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Youtube kanalından, Samsun Akademi Öğretmen grup-
ları ve Ar-Ge Sosyal Medya hesaplarından eş zamanlı olarak paylaşılmıştır.
Süreç içerisinde öğretmenlerden ve öğrencilerden gelen dönütler dikkate alınarak, üretilen içerikler güncellenmiş, dijital 
eğitim materyallerinin ders-kazanım odaklı, bilişsel, duygusal ve fiziksel becerileri geliştirmeye yönelik olmasına önem 
verilmiştir.
Öğrencilerimizin ve velilerimizin uzaktan eğitim sürecinde karşılaşacakları zorluklarla mücadelede destek olma, öğrenci-
lerimizin öğrenme kayıplarını azaltma ve eğitimde fırsat eşitsizliklerine engel olmak amacıyla yürütmüş olduğumuz 
“Evimiz Okulumuz” projesinden binlerce öğrenci, öğretmen ve velimiz yararlanmıştır.
20 Mart 2020 tarihinden 24 Mayıs 2020 tarihine kadar Evimiz Okulumuz Projesi etkinlikleri devam etmiş olup, toplamda 
65 gün boyunca 520 adet içerik paylaşılmıştır. İçeriklerin üretilmesinde 253 öğretmen ve 30 öğrenci görev almıştır. 

“UZAKTAN EĞİTİM 
SÜRECİNDE YEPYENİ BİR PROJE”

EVİMİZ OKULUMUZ
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Samsun İl genelinde eğitim öğretim 
gören anaokulu, ilkokul, ortaokul ve 
lise öğrencilerinden oluşan 2500 kişilik 
gönüllü atılımcı gruba “Evimiz Okulu-
muz Değerlendirme Anketi” uygulan-
mıştır. Anketten elde edilen veriler 
analize edilerek raporlaştırılmış, kamu-
oyu ve eğitim camiasıyla paylaşılmıştır.
Evimiz okulumuz projesi değerlendir-
me anketine ait bütün sorulara verilen 
cevapların aritmetik ortalaması 5 puan 
üzerinden 4.30’ dur. Bu oran, projeyi 
değerlendirmeye yönelik öğrenci 
görüşlerinin yüksek oranda olumlu 
olduğunu göstermektedir. 
Araştırma sonuçlarına göre öğrencile-
rin %90,60’ı projeyi severek ve ilgiyle 
takip ettiklerini belirtmişlerdir. Proje 
kapsamında gönderilen eğitimsel 
içeriklerin öğrencilerin uzaktan eğitim 
sürecini daha verimli geçirmesini sağla-
dığını düşünenlerin oran ise  %84,1’dir. 
Üretilen eğitimsel içeriklerin var olan 
bilgileri tekrar etme noktasında katkısı 
olduğunu ifade edenlerin oranı oranı 
ise %87,70’tir.
Araştırma sonuçlarını detaylı bir şekilde 
incelemek için https://samsun.meb.-
gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Covid 19 sürecinde gerçekleştirilen evde öğrenme etkinliklerine yönelik öğrenci görüşlerini içeren “Evimiz 
Okulumuz Projesi Raporu” yayınlandı Uzaktan eğitim sürecinde yürütmüş olduğumuz projenin sahadaki etkisi-
ni araştırmak ve eğitim-öğretimin kalitesini artırmaya yönelik yeni çalışmalara katkısı sağlamak amacıyla 
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EVİMİZ OKULUMUZ PROJESİ 
RAPORU YAYINLANDI!
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Müdürlüğümüz tarafından 24.04.2020 tarihi itibaren 30 gün boyunca, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak, 
öğrencilerimizin Ramazan ayının manevi atmosferini evlerinde yaşamalarını sağlamak, milli, manevi ve kültürel değerlerini 
pekiştirmek amacıyla “Ramazan Günlükleri” çalışması başlatılmıştır. 
İçerikler hazırlanmasında, İHL Meslek Dersleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Türkçe, Okul Öncesi Eğitimi ve Sosyal Bilgiler 
öğretmenlerinden oluşan uzman bir eğitimci kadrosu görev almıştır. 
Bu amaçlar doğrultusunda yayınlanan günlüklerde her gün aşağıdaki başlıklarda eğitimsel ve kültürel içerikler oluşturul-
muştur:
 Görev Sende, Bunu Yapabilirsin!
 Bir Ayet Bir Hadis
 Günün Duası
 Bir Ramazan Hikâyesi
 Değer Köşesi
 Bir Ramazan Kavramı
 Bir İyilik Yapmak İstesen Ne Yapardın?
 Bir Bilmece, Bir Mâni
Hazırlanan her bir günlük, bir değer teması üzerine hazırlanmış olup, içeriklerin hede�enen değer kazanımına uygun 
olmasına önem verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, günlüklerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerler eğitimi yönergesi ve 
öğretim programlarında yer alan kök değerler üzerinden planlaması yapılmıştır. İçeriklerin hazırlanmasında çocukların 
fiziksel, duygusal ve bilişsel düzeyleri dikkate alınmıştır.
Ayrıca sahada görev yapan ve çalışmaya destek olmak isteyen öğretmenlerimizden gelen etkinlik ve içerik önerileri de 
incelenerek uygun görülenler eklenmiştir.
Hazırlanan içerikler, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ar-Ge sosyal medya hesaplarından öğrenci, öğretmen ve velileri-
mizle paylaşılmıştır.
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SAMSUN 
EĞİTİM DERGİSİ

3. SAYI İÇİN
HAZIRLIKLAR 

BAŞLADI

 Müdürlüğümüzün eğitim, öğretim ve peda-
goji dergisi olan “Samsun Eğitim Dergisi” 3. sayısı için 
hazırlıklar başladı. 
Her sayısında birbirinden farklı ve güncel konu başlık-
ları ile okuyucuların karşısına çıkan Samsun Eğitim 
Dergisi’nde, sahada görev yapan onlarca öğretmenin 
makalesi yer almaktadır. Dergimizin bu sayısında 
“Hayat Boyu Öğrenme” ana tema olarak seçilmiş olup, 
21. yüzyıl eğitim konularına da yer verilecektir. Dergi-
miz 3. sayısı için yazı kabul süreçleri başlamış olup, 
yayın kurulu incelemesi sonucunda kabul edilen 
makaleler dergimizde yayımlanacaktır. 
 Samsun Eğitim Dergisinin süreli yayın 
dünyasında hak ettiği yeri alması amacıyla yapılan 
hazırlıklar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu doğrul-
tuda, dergiye ait uluslararası standart süreli yayın 
numarası alma ve internet sitesi  oluşturma çalışmala-
rı devam etmektedir. Uzaktan eğitim sürecinde dergi 
yazarlarımızla online toplantılar ve eğitimler yapılmış 
olup, makale yazım kılavuzu oluşturularak yazarları-
mızla paylaşılmıştır. Samsun Eğitim Dergisi, sadece 
bir dergi olmayıp, öğretmenlerimiz için bir okul ve 
eğitim-öğretim hakkındaki fikirlerini ifade edebile-
cekleri güncel bir eğitim platformdur.
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Covid-19 salgını sebebiyle dünyada ve ülkemizde alınan 
tedbirler konusunda halkın bilgilendirilmesi amacıyla 
İlimizdeki Ortaokul öğrencilerinin katılabileceği “Scratch 
ile Animasyon Yarışması” düzenlenmiştir 



“Evimin Yıldızı” etkinliği Samsun Milli Eğitim Müdür-
lüğüne bağlı öğretmen ve öğrencilerimizin sanatsal, 
sportif ve kültürel yeteneklerini sergiledikleri sosyal 
bir aktivite olarak planlanmıştır. Temel amacımız 
toplumumuzun en geniş anlamda kültür seviyesini 
olumlu yönde etkileyerek bir kültür hizmeti ortaya 
koymak, öğretmen ve öğrencilerimizin kendilerini 
bu yolla ifade etmelerini sağlamaktır. Etkinliğe 1195 
video gönderilmiş, bu videolardan 82'si yayınlan-
mıştır.  "Evimin Yıldızı" oynatma listesi tam 13.299 
kez görüntülendi.

EVİMİN YILDIZI
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