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Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
“İlim ilim bilmektir,
İlim kendin bilmektir,
Sen kendini bilmezsin,
Ya nice okumaktır.” anlayışıyla yüzyıllar önce söylenmiş olan bu
gerçeğin hâlâ geçerliliğini koruması, değişen ve dönüşen eğitim
dünyasında farklı bakış açılarıyla yeni eğitim stratejileri geliştirmeyi gerekli kılmaktadır. İnsan kendini bilmeye başladıkça
içinde taşıdığı farklı kimlikleri ile barışmayı ve bunları yönetebilmeyi öğrenir. Yeteneklerini, güçlü ve zayıf noktalarını fark
ettikçe kendine bir hayat amacı belirler. İnsan kendini tanıyıp
bildikçe öngörüleri artar ve olaylar karşısında nasıl bir yol izleyeceğinin farkına varır. Hiç bitmeyen gelişim ve değişim içerisinde olur. Bu bitmeyen değişim ve gelişim sürecine nasıl rehberlik edileceği Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün eğitim
stratejilerinin temelini oluşturmaktadır.
Bilmekten yapabilmeye doğru çıktığımız yolculuğumuzdaki ilk
adımımız; birlikte yol alacağımız kişilerle bildiklerimizi ve deneyimlerimizi paylaştığımız Ortak Akıl Konferansı oldu. 2023
Eğitim Vizyonu açıklanmadan önce gerçekleştirilen bu çalışmada elde ettiğimiz sonuçların Vizyon Belgesi ile pek çok alanda örtüştüğünü gördüğümüzde doğru bir başlangıç yapmış olmanın huzurunu hissettik. MUTLU ÇOCUKLAR GÜÇLÜ TÜRKİYE felsefesi ile hepimize umut olan Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu açıklandığında Eğitim alanında bildiklerimize katabileceğimiz neler var? sorusunu sorarak attığımız ikinci adımımız;
Şehrin İçin Bir İyilik Düşün, Kelebek Etkisine İnan teması ile düzenlediğimiz Kelebek Etkisi Proje Fikirleri Çalıştayı oldu. Aynı zamanda ilimizin ilçe
sayısı olan 16 temada 2023 Eğitim Vizyonu üç yıllık somut hedefleri ile uyumlu proje fikirleri geliştirilmesi için düzenlediğimiz bu çalıştayda çıktığımız yolda gerçekleştirilecek çalışmalardaki en önemli özelliğin eğitimin bir ekip çalışması olduğunun ve çocuklarımızın öğrenme keşfi maceralarına
eşlik edecek herkesin bütünsel bir bakış açısı ile hareket etmesi gerekliliğinin bir kez daha altını çizdik. Ayrıca bu çalıştayda Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmasını tercih etmediğimiz Yasaklı Kelimeler ile bürokratik yapı içinde verimliliği artırma çalışmalarının temellerini attık. Attığımız bu
ilk adımların gücü ile istikametimizi belirleyerek sonraki adımlarımızı daha sağlam atacak olmamızın verdiği güvenle işe koyulduk. Belirlediğimiz
temaların felsefeleri doğrultusunda proje fikirlerinin detaylarını belirlemek amacı ile geniş katılımın sağlandığı 2023 Sakarya Eğitim Vizyonu Kelebek
Etkisi Çalıştayları Serisi ile ‘Potansiyelden Verimliliğe’ alacağımız yolun haritasını çıkardık. Eğitimde bütünsel bakış açısı önemlidir. Bunu sağlamak
için çatı projelendirme mantığı ile yola devam ettik.
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2023 Eğitim Vizyonunda tanımını bulan “Önce İnsan” farkındalığı bizim de önceliğimizdir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetiştirilmesinde donanımları ile yetkin, sosyal hayatın dinamikleriyle uyumlu eğitmenlerimiz ve öğretmenlerimiz için tasarladığımız Öğretmen Destek
Merkezi Türkiye’de ilk olma özelliği ile yolculuğumuzdaki en güçlü adımlardan biri olarak yerini aldı. Sayın bakanımız Prof. Dr. Ziya SELÇUK
merkezimizin açılışında bizleri yalnız bırakmadı. Gerçekleştirilen proje çalışmalarının hedef ve etki analizlerine bakıldığında tüm çalışmaların ortak
bir paydada buluştuğu görülmektedir. İnsana dair değişenler oldukça, geleceğimizin inşasında ihtiyaç duyacağımız değerlere yönelik yeni adımlar
atmamız gerekti. Bu temel noktanın üzerine inşa ettiğimiz ‘Geçmişe İz Geleceğe Biz’ projesi hasretle beklediğimiz, özümsemek ve özlemle görmek
istediğimiz nesli kazanmanın yollarını göstermektedir. ‘Fikrî bakımdan üretken, inancına, kültürüne, tarihine, diline sahip çıkan, ailesine ve toplumuna karşı sorumluluklarını özümsemiş, sahip olduğu yeteneklerini tüm insanlığın hayrına kullanan, zihnini ve gönlünü iyi ve güzel olanla meşgul eden
FÜTÜVVET EHLİ bir nesil yetiştirmek’ felsefesinden yola çıkılarak ‘GEÇMİŞE İZ GELECEĞE BİZ’ İnsana Dair Değişenler, Geleceğin İnşasında
İhtiyaç Duyulan Değerler Projesi Valiliğimiz himayesinde Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Sakarya İl Müftülüğü ve Sakarya Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Geleceğe dair öngörüler geliştirerek adım atmamızı gerektiren Eğitimde Değişim ve Dönüşüm yolculuğumuzda
yine Türkiye’de bir ilke imza attık. Veri Bilimi ve Öğrenme Analitiği Merkezimiz (VAM), Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü (SAMEM) bünyesinde, eğitimde kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri ile üretilen büyük verileri, çeşitli yöntemlerle analiz ederek eğitim içerisinde yer alan aktörler
için anlamlı bilgilere dönüştürmek, Sakarya il genelinde eğitim adına alınan tüm kararlara veriye dayalı strateji üreterek katkı vermek amacıyla
kurulmuştur. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak geldiğimiz noktada; ‘Bilmekten yapabilmeye doğru çıktığımız yolculuğumuzdaki en temel
amacımız; henüz başarılı yapamadığımız çocuklarımıza başarı deneyimi hediye edebilmektir’ diyoruz. Müdürlüğümüz bünyesindeki okullarımızda
‘Başarı Farkları/Açıkları’nı kapatmak başka bir deyişle henüz başarılı yapamadığımız; başarı deneyimi hediye edemediğimiz çocuklarımıza başarı
deneyimi hediye edebilmek için Başarı Kimlikleri Geliştirme Programı çalışmalarına başlanmıştır. Bu program ile çocuklarımızın yetenek ve becerilerini keşfetmeleri sağlanarak birden fazla başarı kimliği sahibi olabilmeleri mümkün olacaktır. Doğuştan sahip olduğu yetenekleri sayesinde en iyi
olduğu alanları yaşamının merkezine alıp daha az iyi olduğu alanlarda kendini geliştirme çabası başarı kavramının çocuğun baskın yetenekleri ve ilgi
alanları ile uyumlu olmasını kolaylaştıracaktır. Böylece birden fazla alanda ve konuda başarı kimliği sahibi olan çocukların, farklı etkenlerle sürekli
değişen dünyada, kendilerini bekleyen talepleri belli olmayan geleceğe uyum sağlamaları kolaylaşacaktır. Bu programın uygulanmasına yönelik ilimizde iki örneklem çalışması gerçekleştirilmiştir: Kelebek Etkisi Temaları Felsefesinde Yürüttüğümüz Proje ve Çalışmalarımızın Tamamının ‘Başarı
Kimlikleri Geliştirme Programı’ İle Uyumlu ve 2023 Eğitim Vizyonu Hedeflerini Gerçekleştirmede Doğru Stratejiler Olduğunu Haklı Bir Gururla
İfade Edebiliriz. Çocuklarımıza ‘aynada gördüğümden memnun değilsem neyi değiştirmek istediğime karar vermem yeterli’ diyebilecekleri Başarı
Kimlikleri Geliştirme imkânlarını oluşturduğumuz eğitimde başarı aynaları ile en güzel hediyeyi vermek için bildiklerimizi çoğaltmaya, yapabileceğimizin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Her çocuğumuzun yeteneklerini beceriye dönüştürmesine imkân tanımak, ulusal ve uluslararası düzeyde
tüm dünya çocukları ile birlikte umut dolu ortak bir geleceğe hazırlanmaları için pek çok alanda çalışmalarımız devam etmektedir. 2023 Vizyonun
ana felsefelerinden biri olan eğitimde adalet temelli bir yaklaşımı güçlendirmek için Türkiye’nin ilkleri MOBİL RAM, MOBİL TASARIM BECERİ
ATÖLYESİ, MOBİL EBA DESTEK çalışmalarını gerçekleştirdik. Türkiye’nin en büyük teknoloji yarışması TEKNOFEST’te 2020 yılında Sakarya
ilinden ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinden 28 projemiz kabul edilmiştir. Bilim ve Sanat Merkezimiz “Süper Hidrofobik Petrol Emici” adlı projeleriyle, lise kategorisinde TEKNOFEST 2020 Çevre Enerji Teknolojileri Yarışması’nda Türkiye birincisi olduk. Ayrıca 2021 yılı başvuru döneminde
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ise geçen yıla oranla güzel bir başarı sergileyerek 499 başvuru ile ülke sıralamasında 8. sıraya yerleşerek ilk 10’a girdik. Attığımız adımları uluslararası
boyuta taşıdık. Bunun sonucunda eTwinning kalite etiketi oranı 2019 yılına göre 2020’de %265 arttı. Erasmus KA101 en az kabul alan proje türü olmasına rağmen 2019’da bir il konsorsiyumu (çoklu okul), 2020’de ise dört ilçe konsorsiyumu ilimizden kabul aldı. Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
olarak Erasmus+ Programı 2020 Yılı Teklif Çağrısı Mesleki Eğitim, Yetişkin Eğitimi ve Okul Eğitimi olmak üzere üç alanda Erasmus Akreditasyonu
başvuruları kabul edilmiştir. Böylelikle Müdürlüğümüz üç alanda da başvurusu kabul edildi.
Olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldığımız salgın döneminde eğitime dair tüm ezberler bozuldu. Durmak yerine adımlarımıza yeni bir yön verdik. Uzaktan eğitime geçildiği hafta hazırlanan Umut ve İnsan Odaklı Uzaktan Eğitim Modeli Sakarya Çevrim İçi Projesi ile sınıf duvarlarını aşan bir
öğrenme yolculuğuna çıktık. Çocuklarımızla, evde oldukları süre boyunca sadece ekran karşında değil, kimi zaman masal anlatımında, kimi zaman
fotoğraf çekiminde, kimi zaman da deneylerle sanki sınıftaymış gibi etkileşim içinde olduk. Yeri geldi emekli öğretmenlerimiz anılarını bizlerle paylaştı, yeri geldi meddahlardan hikâyeler dinledik. Karagöz ve Hacivat evlerimize konuk oldu. Çevrim içi eğitime farklı bir bakış açısı getiren çalışmalarımızın yayınlandığı YouTube kanalımızın izlenme oranı 3 ay içinde %1415 oranında arttı. Bu başarıdaki en önemli faktör geleceğe dair öngörülerle
sahada uyguladığımız çalışmalarımızdır. Öğretmen ve öğrencilerimizin Kelebek Etkisi felsefesine uygun olarak edindikleri bilgi ve deneyimlerle
sürece daha hızlı uyum sağladıklarını gözlemledik. Çünkü bilmenin yeterli olmadığı asıl önemli olanın yapabilmek olduğunun bilincindeyiz.
Hasılı kelâm, Yunus Emre der hoca, / Gerekse bin var hacca, /Hepisinden iyice, / Bir gönüle girmektir/ düsturuyla söz konusu çocuklarımızın geleceği
olduğunda onlarla göz teması olan herkesin eğitim alanında üzerine düşeni yapmasının boynunun borcu olduğunun bilincinde olarak yolumuzda ilerlemekteyiz. Bu bültende Ar-Ge birimimizin son altı aydaki çalışmalarına ve Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen iyi örneklere yer verdik. Bu vesileyle
emeği geçen herkese teşekkür eder, keyifli okumalar dilerim.
Fazilet DURMUŞ
Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü
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“Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek deliliktir.” Einstein
Tüm dünya ile deneyimlediğimiz küresel salgınla birlikte eğitim ve
öğretim yolculuğunda farklı yollar ve araçlara ihtiyaç duyulduğu gerçeği bir kez daha kendini göstermiştir. Salgının olumsuz etkilerini en
aza indirebilmek için arayışlarını sürdürmek ve yeni yaklaşımlar geliştirmeye devam etmek önem arz etmektedir. Sadece akademik değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve fiziksel yönden de oluşan açıkları gidermeye yönelik planlamaların yapılması da gerekmektedir.
2020/2021 Eğitim-Öğretim yılının büyük çoğunluğunun uzaktan ve
online gerçekleştiği bu süreçte Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
olarak kendimizi yenileyerek farklı çalışmalar yapmaya çalıştık.
Öğrenci ve öğretmenlerimiz için Başarı Kimlikleri Geliştirme Programı uyguladık. Böylece okullarımızda başarı farkları/açıklarını kapatarak çocuklarımıza başarı deneyimleri hediye etmeyi amaçladık.
Mevcut bilgiler ışığında öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel
ve fiziksel alanlardaki birikimlerini ve deneyim açıklarını belirlemeye gayret ettik. Tam kapanma sürecinde “Sakarya Eğitim Akademisi
Eğitimleri (SEAK), Sakarya Hayatı Oyunlaştırarak Kolaylaştırıyor, Boş Zamanım Yok Hobim Var (Halk Eğitim Merkezi öğreticilerinin hazırladıkları
eğitim içerikli videolar), Bugün İyi Hissetmen İçin Psikolojik Danışmanın Diyor Ki (psikolojik iyi olma halini sağlamanın ipuçları) gibi etkinliklerle
öğrenci, öğretmen ve velilerimize ulaşmış olduk. Bakanlığımızın “Telafide Ben de Varım” planlaması doğrultusunda Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak “Biz De Varız” diyerek çalışmalarımıza yön verdik. Salgın sürecinde öğrencilerimizin kazanım eksiklerinin sadece akademik değil sosyal,
kültürel ve fiziksel alanlarda da olması hayat boyu öğrenme yolculuğunda gerekli anahtar yetkinliklerin kazandırılmasının önemine dikkat çekmiştir.
Bu anahtar yetkinlikler kişisel gelişim ve kalkınma, çalışma yaşamı, eğitim ve yeni şeyler öğrenmek için önemlidir. Eğitim gören çocuk ve gençler
yetişkin hayatına hazırlanmak için, yaşça büyük olanlar ve yetişkinler ise bilgi birikimlerini Hayat Boyu Öğrenme kapsamında devamlı olarak iyileştirmek için bu anahtar yetkinliklere sahip olması gerekir gerçeği ile “Eğlence Dolu Kumbaramla Hayata Hazırlanıyorum” etkinliklerini hazırladık.
Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme ve ARGE Birimi olarak hazırladığımız proje ve planlamaların hedef ve etki analizlerine bakıldığında tüm çalışmaların ortak bir paydada buluştuğu görülmektedir. ‘Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye’ için; çocuklarımızın hem pozitif bilimlerde yetişmesi hem de
değerler açısından güçlü kılınması, öğrencilerin derslerle birlikte bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında da başarılı olmalarını sağlamaktır. Bu amaç
doğrultusunda tüm eğitim paydaşlarımızla çalışmaya ve üretmeye devam ediyor olacağız.
Bu kapsamda hazırlanan Temmuz-2021 Ar-Ge Bülteni sizlerle paylaşıyor ve sürece katkı sağlayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Mehmet Salih GÜVENDİ
Sakarya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı
Strateji Geliştirme Hizmetleri Birimi Müdürü
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Eğitimde
İyi
Örnekler
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Geçmişe İz Geleceğe Biz

Öğretmen Destek Merkezi
Bizim Evin Terapötik Halleri
Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Arama Kurtarma Birliği
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Eğitimde İyi Örnekler
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Geçmişe İz
Geleceğe Biz

İnsana Dair Değişenler,

Geleceğin İnşasında İhtiyaç Duyulan

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi’nin
açılış konuşmasında tanımladığı ‘fikrî bakımdan
üretken, inancına, kültürüne, tarihine, diline sahip
çıkan, ailesine ve toplumuna karşı sorumluluklarını özümsemiş, sahip olduğu yeteneklerini tüm
insanlığın hayrına kullanan, zihnini ve gönlünü
iyi ve güzel olanla meşgul eden FÜTÜVVET
EHLİ bir nesil yetiştirmek’ felsefesinden yola çıkılarak ‘GEÇMİŞE İZ GELECEĞE BİZ’ İnsana
Dair Değişenler, Geleceğin İnşasında İhtiyaç Duyulan Değerler Projesi Valiliğimiz himayesinde
Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Sakarya İl
Müftülüğü ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
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Hani hep deriz ya “Allah iyilerle, iyi insanlarla karşılaştırsın” diye.
Bu dua aslında her geçen gün daha da özlemini duyduğumuz toplumsal güven ve huzur ortamına ihtiyacımıza işaret ediyor. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki iyi insan olabilmek, iyi insanlar yetiştirmek hem birey hem de toplum için hayatî bir öneme sahip... Peki,
sadece insan olmanın yeterli olmadığı, insan olarak kalmanın ve
iyi olmak için ayrıca çaba sarf etmenin gerekmesi ürkütücü mü?
Hayır… Değişen dünya, insana ve yaşama dair pek çok şeyi değiştiriyor ve insan bu değişimin içinde özünü, değerlerini, yetiştiği
kültürün izlerini gelecek nesillere aktarmak zorunda. Bunu yapamadığında kendi iç dünyasında başlayan ve içinde yaşadığı topluma sirayet eden bir var olma mücadelesinin içinde buluyor kendini.
Bu mücadele doğru yönlendirilemezse iyi olmaktan, insana yakışır
yaşamaktan uzaklaşıyor. Günümüzde bunu kolaylaştıran en önemli
unsur teknoloji ile hızla değişen ve farklılaşan dünya. Hızına yetişmeye çalışırken insan olmanın, insana yakışır bir şekilde yaşamanın
belki de unutulmaya başlandığı bir dünya. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşmasında tanımladığı ‘fikrî bakımdan üretken, inancına, kültürüne, tarihine, diline sahip çıkan, ailesine ve toplumuna
karşı sorumluluklarını özümsemiş, sahip olduğu yeteneklerini tüm
insanlığın hayrına kullanan, zihnini ve gönlünü iyi ve güzel olanla
meşgul eden fütüvvet ehli nesiller’ yetiştirmek gerekmektedir.

Dünyanın daha yaşanır hale getirilmesi için tüm kaynakların seferber edildiği düşünüldüğünde bu nesilleri yetiştirmenin yollarını
bulmak lazım… Nasıl ki bir çocuk yaşadığı dünyasını keşfetmek
için yürüme içgüdüsü ile denge kurma çabasına giriyorsa yaşamının devamında da her alanda bu çabayı devam ettirmek zorundadır.
Bu çabanın desteklenmesi ve çocukların toplumun var olan yapısı
içinde geleceğin dilinde ihtiyaçlarına uygun yetiştirilmesi gerekmektedir. Huzur ve güven veren toplumsal yapının oluşturulabilmesi için geçmişin izlerini geleceğe taşıyabilmek ve bunu yaparken toplumsal dengenin korunmasını sağlamak elzemdir. Nasıl ki
bireysel psikolojik sağlığın temelleri içsel ve toplumsal dengeyi
gerekli kılıyorsa toplumsal psikolojik sağlıkta da denge gereklidir
ve çok önemlidir.
Bu noktada toplumların değişim süreçlerinin belirleyicisi eğitim
devreye giriyor elbette…
Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Sakarya İl Müftülüğü ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ‘Eğitim şahsiyetli bireyler yetiştirme sanatıdır’ diyerek yola çıktık. Bu yolda aileden
başlayarak toplumun her kesimini içine alan, yeri geldiğinde sınıf
duvarlarını aşan, yeri geldiğinde ekranlardan ulaşan, yeri geldiğinde kahvehanelerde velilere ulaşan, yeri geldiğinde futbol tribünlerinde birlik ve beraberlik mesajı veren eğitim anlayışımızla dünyayı değiştirecek tek gücün eğitim olduğunu ve bizim de bu gücün
uygulayıcısı olduğumuzun farkındayız.
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Bu gerçekten hareketle bir hayal kurduk önce: Değişen dünyada her ferdin yeni şeyler öğrenirken heyecan duyduğu, öğrendiklerini uygularken ihtiyacı olan desteğin ulusal
düzeyde kurumlarımızdan sağlandığı, sahip olduğu kültürü ve manevî değerleri çocuklarının ihtiyacı olan şekilde nesilden nesile aktaran, köklerinden kopmadan dünyanın geleceğinde söz sahibi olmak için çalışan ve üreten nitelikli insanlardan oluşan bir toplum
hayali…
Öğrenmek, doğduğumuz andan itibaren başlayan ve yaşadığımız koşullara uyum sağlamamızı mümkün kılan bir eylem. Eğitim ise öğrenmenin ihtiyaca uygun olarak şekillendirilmesi. Bilgiye kolayca ulaşanlar öğrendikleri ile ne yapacaklar bunun önemi büyük
haliyle. Toplumsal değişimin gerçekleştiği yerler okullar ve ibadethanelerdi bugüne kadar. Ancak bilgiye her yerde ulaşmak mümkün hale geldiyse toplumun değişim süreçlerinde rol oynayacak kişiler ve mekânlar da değişmelidir. Mahalledeki camide vermeye
çalıştığınız manevî değerleri, gençlerin bir araya geldiği kafelerde, babaların bolca vakit
geçirdiği kahvehanelerde, annelerin evin bütçesine katkı için gittiği dikiş, nakış, yemek
kursunda da verebilmek lazım. Eğitim süreçlerinde okullarımızda gerçekleştirdiğimiz
özenli çalışmaları bu şekilde hayat boyu öğrenme ile desteklediğimizde bütüncül ve arzu
edilen toplum yapısını inşa etmemiz mümkün olacaktır. Çıktığımız bu yolda toplumun
tüm paydaşlarıyla aynı gemideyiz. Başkalarının kavramlarıyla kendi dünyamızı kuramayacağımız gerçeğinden yola çıkarak; olan biteni bilme, elde edilmesi gerekeni bulma ve
olunması gerekeni olma yolculuğuna çıkmamız şart. Medeniyet tasavvuru yolculuğudur
bu: Hem hakikatin hem bütün çağların ve çağrılarının hem de içinde yaşanılan çağın ve
çağrısının şahidi olmak. Nasıl ki bir çocuk yaşadığı dünyasını keşfetmek için yürüme içgüdüsü ile denge kurma çabasına giriyorsa yaşamının devamında da her alanda bu çabayı
devam ettirmek zorundadır. Bu çabanın desteklenmesi ve çocukların toplumun var olan
yapısı içinde geleceğin dilinde ihtiyaçlarına uygun yetiştirilmesi gerekmektedir. Huzur ve
güven veren toplumsal yapının oluşturulabilmesi için geçmişin izlerini geleceğe taşıyabilmek ve bunu yaparken toplumsal dengenin korunmasını sağlamak elzemdir. Bugüne
kadar yapılan toplumsal değişimi ve dönüşümü sağlıklı bir şekilde yönetme çalışmaları
olumsuzlukların tamamen ortadan kaldırılmasına dair bakış açıları ile yapılmıştır ve gerçekçi olmaktan uzaktır. Bu projede Toplumsal Dengemizi Bozduğunu Deneyimlediğimiz
Bize Ait Olmayanların etkisini yitirmesi sağlanacak, Geleceğimize Taşımak İstediğimiz
Değerlerimiz çoğaltılarak etkisini artırmada gerçekçi bir bakış açısı yakalanabilecektir.

“DAHA AZ-DAHA ÇOK” FAALİYETLERİ İLE
FARKINDALIK OLUŞTURULMASI

Bu projede Toplumsal Dengemizi Bozduğunu Deneyimlediğimiz Bize Ait Olmayanların etkisini yitirmesi sağlanacak,
Geleceğimize Taşımak İstediğimiz Değerlerimiz çoğaltılarak etkisini artırmada gerçekçi bir bakış açısı yakalanabilecektir. Bu nedenle DAHA AZ-DAHA ÇOK sloganı ile
faaliyet planlamaları yapıldı. Bu sloganlarda;

Daha Az: Toplumsal Dengemizi Bozduğunu
Deneyimlediğimiz Bize Ait Olmayanlar
Daha Çok: Medeniyet Tasavvuru
Yolculuğunda Geçmişimizden Geleceğimize
Taşımak İstediğimiz Değerlerimiz
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GEÇMİŞE İZ GELECEĞE BİZ İLÇE TEMALARI
İLÇE

TEMA

FAALİYET

FAALİYET DETAYI

DAHA AZ-DAHA
ÇOK SLOGANI

Adapazarı

Spor

Spor Müsabakaları

Futbol, basketbol, voleybol müsabakaları düzenlenecektir. Gençler Sahaya Çıkıyor Projesi hakemleri bu müsabakalarda görev alacaktır.

Daha Az Durağan

Sapanca

Suyun Sesi

Gölfest Müzik
Festivali

70’ler, 80’ler, 90’lar konserleri, şarkı ve beste yarışmaları düzenlenecektir. Konserlerde şarkıların icrasından önce hikayeleri anlatılacaktır.

Daha Az Ünlü
Daha Az Taklit

Daha Çok Aktif
Daha Çok Özgün

Serdivan

Bilim

Bilim Canlandı

Geçmişe iz bırakmış ve geleceğimizi şekillendirecek bilim insanlarımızı tanımanın sıra dışı metodu (Temsili bilim insanları şehrin içinde dolaşarak drama yöntemi ile neler yaptıklarını ve nasıl yaptıklarını anlatacaklar, sabır, topluma fayda
vb. konularda sohbetler edecekler).

Taraklı

Kültür
Mirasımızı
Temsil Eden
Sanatlar

İzini Sürdüğümüz
Meslekler Tanıtım
Günleri

Kaybolmaya yüz tutmuş tahta oymacılığı gibi mesleklerle, gölge oyunu, meddah
gibi sanatlarımızın tanıtım günleri düzenlenecektir.

Pamukova

Biz Özeliz
(Dezavantajlı
Bireyler İçin)

Doğa Kampları

Doğayı ve özellikle hayvanları koruma etkinlikleri ile izcilik ve kamp etkinlikleri düzenlenecektir.

Daha Az Görmezden
Gelme Daha Çok Farkındalık

Geyve

Dilin Birleştirici Gücü

Şiir Dinletileri,
Kitap Fuarı, Yazar
Söyleşileri

Toplumsal kimliğin en önemli unsuru dilimizi kullanmada usta kimliklerle tanışma etkinlikleri düzenlenecektir.

Daha Az Yabancı Daha
Çok Öz

Ferizli

İnsan

BizİZ Konuşmaları

Topluma örnek olmuş içimizden kişiler, mahallelerin abileri, ablaları yaşam deneyimlerini paylaşacaklardır.

Daha Az Amatörlük
Daha Çok Deneyim

Yerli İZ

Coğrafi İşaretli Ürünlerimiz Festivali

Başta balkabağı olmak üzere ilimizin sembolü ürünler festivallerinde girişimcilik, yerli ekonominin güçlendirilmesi, yerli ürün tüketimi konularında bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

Daha Az Tüketim Daha
Çok Üretim

Söğütlü
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Daha Çok Kültürel
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İLÇE

TEMA

DAHA AZ-DAHA
ÇOK SLOGANI

FAALİYET

FAALİYET DETAYI
Yaşama estetik katan, güzelleştiren bize dair detayları görmek ve paylaşmak adına etkinlikler düzenlenecektir.

Daha Az Karmaşa
Daha Çok Estetik

Akyazı

Bakış Açısı

Gönüllere Dokunanlar
Sergileri (Fotoğraf,
Karikatür, Yazı Sanatı
vb.)

Karasu

Toplumsal
Aidiyet

‘Geçmişin İzleri’ Tarih
Söyleşileri

Tarihimizi doğru anlamak ve dersler çıkarmak için alanında uzman kişilerle söyleşiler düzenlenecektir.

Daha Az Ben Daha
Çok Biz

Arifiye

Folklor

Gelenekselden Moderne Halk Dansları

Folklorik halk danslarımızın modernize edilerek günümüze taşınması ve tanıtılması sağlanacaktır.

Daha Az Uyumsuzluk
Daha Çok Ahenk

Kocaali

DijitALİ

Dijital Beceri Geliştirme Yarışmaları
(Robot, Kodlama, 3D
Tasarım, Yapay Zekâ)

Hendek

Tam İsabet

Karapürçek

Ata Sporları Şenlikleri

Dijital Dünyanın insana ve insanlığa fayda sağlayacak şekilde, kararında yaşamımıza dâhil olacağı şekilde yeniden ele alınacağı çalışmalar yapılacaktır.

Daha Az Teknoloji Bağımlılığı
Daha Çok İnsanlığa
Fayda

(Etnospor)

Cirit atma, okçuluk, güreş gibi kültürümüzün izlerini taşıyan ata sporlarımızın
tanıtıldığı etkinlikler düzenlenecektir.

Daha Az Popüler Spor
Daha Çok Ata Sporu

Yenilenebilir
Enerji

Yenilenebilir Enerji
Tasarım Yarışmaları

İklim değişikliğine dikkat çeken, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili geçmiş
çalışmaları araştırma ve tasarım yarışmaları düzenlenecektir.

Daha Az Karbondioksit

Erenler

Ahilik

Ustam El Ver Etkinlikleri

Usta-Çırak felsefesi ile iş hayatına ve ahlakına ticarete, meslek edinmeye dair
farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Daha Az Menfaat

Kaynarca

Beyaz Perde

Sinema Sanatı Etkinlikleri

Toplum hafızamızda yer eden filmlerle birlikte günümüz sinemasından filmlerin
her kuşaktan temsilci ile izlendiği, anıların tazelendiği ve paylaşıldığı, geleceğe
dair umutların korunduğu yazlık sinema günleri düzenlenecektir.

Daha Az Rol

Daha Çok Oksijen
Daha Çok İş Ahlakı
Daha Çok Samimiyet

GEÇMİŞİMİZİN HUZUR VEREN İZLERİ…
GELECEĞİMİZE UMUT OLACAK DEĞERLERİMİZ…
GEÇMİŞE İZ GELECEĞE BİZ…
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Öğretmen
Destek
Merkezi

14

Ar-Ge Bülteni 2021/1
Dünyada teknoloji ve küreselleşmenin beraberinde getirdiği
zihniyet değişimi; eğitim alanın da eskiye göre daha farklı, çok
yönlü ve kapsayıcı talepler ortaya çıkartmıştır. Bu talepler yine
eğitim alanında inovatif ve ilerlemeci vizyon ve buna bağlı misyon ile birlikte, çoğu zaman da bununla uyum içinde toplumun
ruhuna atıflar yapabilen, köklerine yabancı olmayan tasavvurların gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Süreç içerisinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de öğrenme ve öğretme olgularının
dinamiklerine binaen çeşitli kurumsallaşmalar olmuştur. Bu kurumsallaşmalar akabinde biz de 2023 vizyonumuzu oluştururken bireylere, hem 21. Yüzyıl becerilerinin hem de ahlaki ve
mesleki bilgilerin kazandırılmasını amaçlamaktayız. “Öğretmen”, başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de işaret
ettiği gibi bu vizyonun ana aktörüdür. Çünkü öğretmen öğrencinin içinde saklı olan cevheri fark ederek ortaya çıkarıp mücevhere dönüştürendir. Öğretmen bazen tesirdir bazen müessir.
Şahsiyetin gelişimi de ancak tesirin gücü kadardır. Unutulmamalıdır ki her eğitim sistemi öğretmenlerin omuzlarında yükselir ve öğretmenin niteliği ile sınırlıdır. Geleceğin bireylerini yetiştirecek, eğitim sistemi içerisinde dönüşümü sağlayacak olan
öğretmenlerimizin mesleki gelişim programlarının da öncelikle
öğretmen ihtiyaçlarına göre tasarlanması gerekmektedir. Etkili
bir öğretmen eğitimi ile öğretmenler, öğrencilerin farklı gereksinimlerini karşılamaya çalışırken hızla değişen sosyal çevreye de
başarılı bir şekilde uyum sağlamaya hazır hale gelecektir. 2023
vizyon belgemiz ışığında; çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimlerine katkı sağlanabilmesi ve ilimizde kültürel ve sosyal açıdan var olan farklılıkları çok çeşitlilik
addedip çok kültürlü bir ‘organizmanın’ temellerini atmak için
Tasarım-Beceri Atölyelerinin kurulması gerektiği düşünülerek,
bu alanlardaki temel becerilerin, perspektiflerin, özgüvenlerin
derinleşmesi, karakterize edilmesi ve pratikle sağlamlaştırılması amaçlanmaktadır.
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Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak;
okullarımızda sahip olunan yetenek alanlarıyla ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama
düzeyinin kazandırılması için tasarım-beceri atölyeleri kurulmuş ve bu sayede çocuklarımıza problem çözme, eleştirel düşünme,
üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için
somut mekanlar sağlanmıştır. Bu bağlamda
nasıl bir geleceğe doğru gidiyor oluşumuzun
en büyük aktörü olan çocuklarımızın yetiştirilmesinde; onların gerçek yaşam deneyimleriyle, yaparak, yaşayarak, tecrübe ederek
kısaca etkin bir şekilde öğrenmelerinin temel
alındığı atölyelerde onlara rehberlik edecek
öğretmenlere eğitimler vermek üzere donanımları ile yetkin, sosyal hayatın dinamikleriyle uyumlu eğitmenlerimiz ve öğretmenlerimiz için tasarladığımız Öğretmen Destek
Merkezi kurulmuştur. Öğretmenler yaşamı
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bir öğrenme yolculuğu olarak görürler çünkü öğretmek iki kere öğrenmek demektir. Bu
öğrenme yolculuğunda en büyük yardımcıları ise onlara yol arkadaşı olan meslektaşlarıdır. Öğretmenlere göre en etkin öğrenme
yöntemi, kendi deneyimlerinden sonra diğer
öğretmenlerden ve onların deneyimlerinden
öğrenmektir. Bu bilgiler ışığında Öğretmen
Destek Merkezinin vizyonu öğretmenlerin
iş birliği içinde çalışacağı, yeni şeyler öğrenme serüveninde birbirlerine yol arkadaşlığı edeceği, omuz omuza 21. Yüzyıl becerilerine yönelik özgün öğrenme tasarımları
geliştirileceği bir mesleki ve kişisel gelişim
merkezi olması hayaliyle tasarlanmıştır. Bu
hayali gerçekleştirmek ve öğretmenlerin çok
yönlü gelişimini sağlayabilmek için altı adet
atölye kurulmuştur. Yazılım ve fetem atölyeleri, öğretmenlerin dijital dünyaya yönelik
yetenek ve becerilerini geliştirmeyi, uzay ve

astronomi atölyesi, öğretmenlerde havacılık,
uzay ve evren ile ilgili araştırmalarla merak
oluşturmayı, eleştirel düşünme ve bilimsel
beceri süreçlerini geliştirmeyi, görsel sanatlar atölyesi, sanat duyarlılığı ve sanata bakış
açısı geliştirmeyi, aynı zamanda öğretmenlerin hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını artırmayı, ahşap ve metal atölyesi, öğretmenleri
güvenlikli şekilde kendi branşlarında atölye
ortamını kullanabilmeleri için eğitmeyi, tasarımlarla kendilerini ifade etmeyi, yaparak
yaşayarak öğrenme deneyimlerini ve üretkenliği artırmayı, müzik ve drama atölyesi,
öğretmenlerin müzik ve drama aracılığıyla
sosyal ve duygusal anlamda gelişimini, kendilerini gerçekleştirme yolunda onları etkin
kılmayı, masal odası, masallarımız ile birlikte kültürel değerlerimizi nesilden nesle taşımayı, öğretmen ve öğrencilerin eğlenirken
öğrenmesi ve düşünmesi hedeflenmektedir.
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SAYIN MİLLÎ EĞİTİM BAKANIMIZ ZİYA SELÇUK SAKARYA’DA
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya’da Öğretmen Destek Merkezi ve eğitim kurumlarının toplu açılışını yapmak üzere Sakarya’ya geldi. Açılışı
yapılan eğitim kurumlarından çok daha fazlasını hayata geçireceklerini anlatan Selçuk, bugüne kadar Türkiye’nin birçok ilinde eğitim yatırımlarını hayata geçirdiklerini kaydetti.
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak okulları çok daha güvenilir hâle getirmek için ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya
çalıştıklarını belirtti.
Sakarya’da Öğretmen Destek Merkezi’nde yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış törenine katılan Bakan Selçuk, Bitlis’teki helikopter kazasında şehit olan askerlerin acısını yaşadığımız bir günde eğitimle, çocuklarla ilgili bir projeyi hayata geçirmenin buruk sevinci içinde olduklarını dile getirdi. Selçuk, “Bugün Sakarya’da bir ilkten bahsediyoruz. Türkiye’de ilk Öğretmen Destek Merkezi açıldı burada. Bunu çok önemsiyorum çünkü eğitimi
öğretmenlerimizin omzunda yükselecek bir kurum olarak görüyorum. Bu küresel salgın döneminde gördük ki öğretmenlerimiz, bu zor zamanlarda
yüz yüze eğitime göre çok daha meşakkatli uzaktan eğitimi büyük bir başarıyla sürdürüyor. Elbette problemlerimiz, eksiklerimiz var ama bunun bütün
dünyada olduğunu da unutmamakta fayda var” diye konuştu.
17

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Eğitimde İyi Örnekler

Yapımı tamamlanan eğitim tesislerine canlı
bağlantı kurarak bilgi alan Bakan Selçuk, protokol
üyeleri ve öğrencilerle açılış kurdelesini kesti.
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Bu bağlamda nasıl bir geleceğe doğru gidiyor oluşumuzun en büyük aktörü olan çocuklarımızın yetiştirilmesinde; onların gerçek yaşam deneyimleriyle,
yaparak, yaşayarak, tecrübe ederek kısaca etkin bir şekilde öğrenmelerinin temel alındığı atölyelerde onlara rehberlik edecek öğretmenlere eğitimler
vermek üzere donanımları ile yetkin, sosyal hayatın dinamikleriyle uyumlu eğitmenlerimiz ve öğretmenlerimiz için tasarlanan Öğretmen Destek Merkezi’nin açılışının önemine işaret eden Selçuk, “Çocukların atölyelerde bulunmasını çok önemsiyorum” böyle bir dönemde yeni okullar yapmanın,
güçlendirmeleri tamamlamanın, çocuklar için okul ortamlarını çok daha yaşanılır kılmanın ve güzel atmosferler oluşturmanın, temel vazifeleri olduğunu
belirterek şu ifadeleri kullandı: “Sakarya’nın bir başka hususiyeti var. Tasarım beceri atölyelerinde en çok atölye yapan şehirlerin başında geliyor. Bu
benim için tarif edilmez bir mutluluk çünkü çocukların atölyelerde bulunmasını çok önemsiyorum. Çocukların üretmesini, ürün sergilemesini, bunun
sunumunu yapmasını ve eser ortaya koymasını, yeteneklerini ve ilgilerini keşfetmesini çok çok önemsiyorum ve bunu atölyelerde kolaylıkla yapıyoruz.”
Bu ortamlar artıkça Türkiye’nin dünyayla, çocukların dünyadaki akranlarıyla rekabeti konusunda da büyük mesafeler aldıklarına dikkati çeken Selçuk,
çocukların yeni başarı hikâyeleri yazmalarını önemsediğini söyledi. Öğretmen destek noktasının açılmasının öğretmenler için ayrı önem taşıdığına işaret
eden Selçuk, burada uzay astronomi, STEM, ahşap, metal, müzik, dramayla ilgili atölyelerde öğretmenlerin sertifika almaları ve kendini geliştirmelerinin
öğrencilere daha yararlı olacağını vurguladı. Selçuk, tüm bu imkânları ortaya koyarak, teknolojiyi kullanarak içeriği zenginleştireceklerini ve daha çok
yol alacaklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Burası bir deprem bölgesi, ayrı bir hassasiyet göstermek lazım. Bir çocuğun bulunduğu okul binasını
defalarca hayal etmek lazım. O çocuğun okuldaki mutluluğunu nasıl artırırız noktasında kendimize defalarca soru sormamız lazım. Bu yüzden de Sakarya’nın deprem bölgesi olarak okul güçlendirmesi ve yıkılan okulların yeniden yapılması konusundaki çabalarını ayrı bir gayretle destekliyoruz. Buna
ayrı bir önem veriyoruz çünkü deprem bölgesindeki çocuklarımızın bazı önceliklerinin olması gerektiğine de gönülden inanıyoruz.” Bakan Selçuk, tüm
bunları yaparken de hayırseverleri anmadan geçmek istemediğini, onların desteğinin çok önemli olduğunu belirtti. Sakarya’nın Kovid-19 risk haritasında
“çok yüksek riskli” grupta yer aldığını hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti: “Sakarya’yı en kısa zamanda maviye doğru yöneltmeyi hepinizden ayrı ayrı
istirham ediyorum. Bugün okulda çocukları gördüm, onların gözündeki pırıltıyı gördüm, sıralarda oturamayıp kıpır kıpır hareketlendiklerini gördüm,
öğretmenlerimizin sevincini gördüm. Bu sevinci daha artırmamız lazım. Okullarımızı salgınla ilgili olarak çok daha güvenilir hâle getirmek için emin
olun elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Daha da yapacağız, ilerleteceğiz ama halkımıza da büyük görev düşüyor. Kırmızıdan maviye doğru
çok kısa bir sürede bitecek yolculuğu, en kısa dönemde görmek istiyoruz. Bunun için desteklerinizi bekliyoruz.”
Açılış törenine katılan Vali Kaldırım: “Sıkıntıları fırsata çeviren ülkeler, şehirler başarılı olur diyerek Sakarya’nın üreten bir şehir olduğunu belirtti. “Sakarya; sanayi, tarım, turizm şehri. Varlıkları, potansiyeli çok güçlü. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz ama sıkıntıları fırsata çeviren ülkeler, şehirler başarılı
olur. Şu anda online eğitimde en başarılı ülkelerden biriyiz. Bunu da sayın Bakanımızın ortaya koyduğu vizyona, perspektife, performansa borçluyuz”
diye konuştu.
İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet DURMUŞ, açılış töreni ile ilgili yaptığı değerlendirmede; “Çocuklarımızın yaşayacakları geleceğin gereklerine göre
beceri temelli eğitim süreçlerini tasarlamak önceliğimizdir felsefesinden hareketle Sakarya ilinde 2023 Eğitim Vizyonu somut hedefleri doğrultusunda
134 yapımı tamamlanan, 159 yapımı devam eden tasarım beceri atölyesi bulunmasından dolayı mutluluk duymaktayım. Bugün Sakarya’da 16 okul,
kurum binası, 227 Derslik, 4 Kütüphane, 20 Laboratuvar, 3 Spor Salonu, 9 Çok Amaçlı Salon yapımı tamamlanan kurum ve binalarımızda hizmete açılmıştır. Sakarya ilinde açılan tasarım beceri atölyelerini temsilen Adapazarı Osmanbey İlkokulu Yaşam Becerileri Atölyesi, Kaynarca Hacıosman Akgün
Ortaokulu Ahşap Atölyesi, Serdivan Aydın Gürdamar Ortaokulu Müzik Atölyesi, Arifiye Necmettin Erbakan Fen Lisesi Yazılım ve Tasarım Atölyesinin
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açılışını gerçekleştiriyoruz. Yapımı tamamlanan 16 okul, kurum binasını temsilen Sapanca Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karasu
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tepekum Anaokulu, Ali Dilmen İlkokulu açılışı ve ayrıca Öğretmen Destek Merkezi ile Sakarya Büyükşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımızca yapılan deprem tahkikleri sonucunda son iki yıl içinde 55 okulumuzun
güçlendirmesi tamamlanmıştır. Yıkım kararı alınan 24 okulumuzun yerine yapılacak okullarımızın 9 tanesinin yapımı Bakanlığımız TOKİ vasıtasıyla
ihale etmiştir. Yapımı planlanan diğer okullarımızın yapımının 2021 yılı yatırım programına alındığının müjdesini vermek istiyorum. Yıkımı yapılıp yapımı tamamlanacak okullarımızda 220 derslik yerine 324 derslik yapılması planlanmıştır. Planlamalar yapılırken Sakarya’nın çok göç alan bir il oluşu,
sanayileşmenin yoğunluğuna bağlı olarak ihtiyaç duyulan mesleki eğitim alanları, ihtiyaç duyulan tasarım beceri atölyeleri türü vb. konularda ihtiyaç
analizleri dikkatle yapılmıştır” dedi. Sakarya’daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret eden Bakan Selçuk, Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra Vali
Çetin Oktay Kaldırım ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Selçuk, Sakarya’da eğitime dair konuları gözden geçirmek, istişarelerde bulunmak ve geleceğe dair birtakım tasavvurları ortaya koymak için kentte bulunduklarını söyledi. Sakarya’nın gelişmesi için gerekli maddi ve manevi unsurları ortaya
koyacaklarını dile getiren Selçuk, şöyle devam etti: “Geleceğe dair başarı hikâyelerini temellendirmek, mevcut başarı hikâyelerinin üstüne katlayarak
yenilerini koymak vazifemiz. Bizler şikâyet makamı değil, çözüm makamıyız. Bu yüzden şartlar ne olursa olsun, o şartın gereğini yerine getirmek, bu
konuda alınabilecek her türlü tedbiri almak ve umudu asla yitirmemek bizim görevimiz. Bu görev şuuru içerisinde de Sakarya’da eğitimin daha da yükseklere taşınması, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin gözündeki pırıltıların artması birinci önceliğimiz.Çocuklarımızın dünyadaki akranlarıyla rekabet
edebilmesi, yarışabilmesi ve bu yarışma neticesinde de bayrağımızın gölgesi altında dimdik ayakta durabilmesi, temel gayelerimiz arasında. Devletin
bütün kurumlarının dayanışma içerisinde eğitime dair ortaya koyduğu yapılanmanın, yeniliklerin, müjdelerin gerçekleştirilmesi için gösterilen birliğe,
beraberliğe teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bütün imkânlarımızı; çocuklarımızın geleceği, bu ülkenin ufku için tabii ki işe koşacağız.” Bakan Selçuk, geleceğe dair daha fazla umutlanacak bir dönemde bulunulduğuna işaret ederek, “Zorluklardan yılmamak ve mevcut güçlüklere bakıp da yılmamak
gerekiyor. Kendimize hedef koyalım. Bu hedefleri gerçekleştirme noktasında bir görev şuuru içerisinde olursak memnuniyet duyarız” dedi. Ziyaretlerde,
AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek ve Kenan Sofuoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu
ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de yer aldı.
Ziya Öğretmen Buluşması Serdivan Şehit Erol Olçok
Anadolu Lisesi Konferans salonunda Kovid-19
tedbirleri ile gerçekleştirildi.
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Açılış töreni sonrası Öğretmen Destek Merkezini gezen Ziya Selçuk,
Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Ar-Ge Biriminde görev yapan
öğretmenlerle il genelinde yürütülen proje çalışmalarını değerlendirdi.
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Bizim Evin Terapötik Halleri
22

Ar-Ge Bülteni 2021/1
Yaşadığımız salgın dönemi 7’den 70’e herkesi çok yordu. Salgın dönemi ilk başladığında neredeyse herkeste ölüm korkusu, yakınlarını kaybetme ve onlara istemeden de olsa zarar veririm korkusu oluştu. Zamanla bu korkular çoğu kişide bilinçdışı düzeylere itilerek kendini salgını yok sayma düşüncesiyle
ortaya çıkardı. Kalabalık ortamlara daha rahatça girmek, maskeyi doğru bir biçimde kullanmamak, sosyal mesafeyi göz ardı etmek, toplu taşımalarda
gereken kurallara uymamak gibi birçok örnek bunu göstermektedir. Aslında burada bireyler korkularından kurtuldukları için bu şekilde davranmamakta
aksine bilinçdışına ittikleri korkularının yersizliğini kendilerine bir şekilde ispatlama çabasına girerek korkuyu sıradanlaştırma, eskisi gibi güvendeyim
hissini kendine verebilme amacını taşımaktadırlar. Yani bireyler inkâr mekanizmasıyla kendilerini güvenli alanda tuttuklarını sanırlar. Bu ise bilişsel bir
çarpıtma olduğundan kişileri daha çok yorar ve çaresizlik hissine götürür. Terapötik etkinlikler ise evlerinde bir süre daha kalmak ve salgınla bir arada
yaşamak zorunda olan çocuklar, gençler, ebeveynler ve hatta öğretmenlerin yukarıda anlatmış olduğumuz noktalarına ışık tutacaktır. Terapötik kelime
anlamıyla tedaviye ait, tedavi edici demektir. Terapötik etkinlik ise tedavi edici etkinlikler, oyunlar anlamını taşımaktadır. Psikolojik danışma seanslarında danışanlara farkındalık kazandırabilmek, onların bilinçdışı süreçlerini ortaya çıkarabilmek, duygu-düşünce-davranış modellerinde sağlıklı süreçleri
yakalayabilmek adına sıkça kullanılır. Bu etkinliklerin işlevselliği bilimsel birçok çalışmayla desteklenmiştir. Salgın sürecinden etkilenen herkesin yüz
yüze psikolojik destek alması hedeflenen bir hayal olsa da çeşitli birçok nedenden dolayı bu pek mümkün olmamaktadır. Bunun yerine kişileri, hedeflenen iyi olma hallerini evin içinde gerçekleştirebilecekleri etkinliklerle desteklemek, onlara katkı sağlayacak ve psikolojik dayanıklılıklarını artıracaktır.
Proje Basamakları:
1.
2.
3.
4.

Bizim Evin
Terapötik
Halleri
Videolarımız

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise düzeylerine uygun terapötik etkinliklerin haftalık olarak oluşturulmuştur.
Velilerin gereksinimlerine uygun haftalık terapötik etkinlikler oluşturulmuştur.
Öğretmenlerin iyi olma hallerini yükseltecek terapötik etkinliklerin haftalık olarak oluşturulmuştur.
Etkinliklerin nasıl yapılacağını, etkinliğin kişilere neler kazandıracağını, hangi alanlarda gelişmeler sağlayacağını açıklamaya dair her bir etkinlik
için ayrı ayrı video kayıtlarının karekodları oluşturulmuştur.
5. Bu etkinliklerden fayda gören ve kendilerinde olan değişim ve iyileşmeleri paylaşmak isteyenlerin bir platformda (video veya yazı yoluyla) millî
eğitim camiasıyla buluşması sağlanmıştır.
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Öğretime Bir Mola
Eğitim Daima
Dünyanın neresine gidersek gidelim çocuklara en tatlı gelen şeylerden biridir “tatil”. Tatil
dediğimizde aklımıza hep okula gitmemek, eğitime bir süre ara vermek gibi durumlar gelir.
Oysa gerçek böyle midir? İnsan gerçekten eğitime ara verebilir mi? Bu soruların cevabı hayır. Çünkü eğitim doğumumuzla başlayıp yaşamımızın son gününe kadar süren bir yaşam
becerisidir. Ve bizler hayatımızın her anında gizil veya açık öğrenme yöntemiyle eğitim
almaya devam ederiz. Bu sebeplerle tatil öğretime okul ortamında bir süre ara vermek anlamını taşısa da eğitime ara vermek anlamını taşımaz.
Tüm bu düşünceler ışığında öğrencilerimize, tatil döneminde eğitimlerine katkı sunacak çeşitli oyun şeklinde etkinlik faaliyetleri düzenledik. Bu etkinlikler öğrencilere ve hatta dolaylı
yoldan ailelerine sosyal, kişisel anlamda katkı sunmakla birlikte farkındalık düzeylerinin
artmasını sağlamayı amaçlamıştır.
Bu faaliyetler üç haftalık yarıyıl tatili için hazırlanmıştır. Tatilin başlamasından itibaren her
üç günde bir etkinlik çalışması Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü YouTube sayfası ve
Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Instagram sayfası üzerinden etkinlik videosu şeklinde
yayınlanmıştır. Bu etkinlik videoları, anlatılacak olan oyun etkinliğinin kısa bir anlatımı ve
ev ya da mahalle ortamında bu oyunun oynanması şeklinde bir içeriktedir.
Öğretime Bir Mola
Eğitim Daima
Videolarımız
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1. Etkinlik

Etkinliklerimiz

Etkinlik Adı: Beni Ne kadar İyi Tanıyorsun?
Kazanım: Aile Üyeleri Birbirlerinin Duygularını Fark Eder.
2. Etkinlik
Etkinlik Adı: Eş Anlamlı Tombala
Kazanım: Eş Anlamlı Kelimeleri Fark Eder.
3. Etkinlik
Etkinlik Adı: O’nun Gibi Davranıyorum
Kazanım: Empati Kurmayı Sağlar.
4. Etkinlik
Etkinlik Adı: Öfke Çöpe Huzur Kalbe
Kazanım: Öfke Kontrolü Sağlamayı Öğrenir.

5. Etkinlik
Etkinlik Adı: Bizim Filmimiz
Kazanım: Hayal Gücünü Geliştirir, İş Birliğini Sağlar.
6. Etkinlik
Etkinlik Adı: İsim-Şehir-Hayvan
Kazanım: Kelime Hazinesini Geliştirir, Dikkati Artırır.
7. Etkinlik
Etkinlik Adı: Üç İşlem
Kazanım: Üç İşlem Yapma Becerisini Artırır, Dikkat ve Hız Becerilerini Geliştirir.
8. Etkinlik
Etkinlik Adı: Benden Sana Bir Mektup Var
Kazanım: Duygularını İfade Etmeyi Öğrenir.
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AFET VE ACİL DURUMLARA KARŞI MÜDAHALEDE
SAKARYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV BAŞINDA
Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından olası deprem, yangın gibi afetlere karşı İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) bünyesinde kurulan gönüllü Millî Eğitim personelinden oluşan
Arama Kurtarma Birliği İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) ve
Toplumsal Afet Platformunun (TAP) katkılarıyla konusunda uzman kişilerden oluşan ekip tarafından profesyonel destek alarak eğitimlere devam ediyor.
Ar-Ge Birimi Sakarya Eğitim Akademisi (SEAK) tarafından organize edilen deprem, yangın ve
ilk yardım konularını kapsayan 8 hafta süren eğitimlerin birinci aşaması 1 Ocak Cuma günü
başlatıldı. Toplumsal Afet Derneği (TAP) Yöneticisi Rezzak Elazat toplum olarak deprem vb.
felaketler karşısında neler yapmamız gerektiği konusunda doğru bildiğimiz çok yanlışlar olduğuna dikkat çekerek Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde arama kurtarma birliği kurulmasının afetlerle etkili mücadelede çok önemli bir aşama olduğunu kaydetti. Toplumsal Afet
Derneği Yöneticisi Elazat, tüm kurumlarımızda böyle bir birliğin bulunmasının olası afetlerde
hayat kurtarma adına çok önemli olduğunu belirterek eğitimleri başlattı.
Bölgemizin deprem kuşağında olması nedeniyle herhangi bir afet anında arama kurtarma çalışmalarına katılabilecek gerekli donanım, araç ve gereçlerine sahip bir birlik oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Sakarya Millî Eğitim Müdürlüğü İş
Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde oluşturduğumuz Arama Kurtarma Birliğini 16 ilçemizin tümünde kurmayı planlıyoruz." dedi.
Eğitimlerini yoğun bir şekilde sürdürmekte olan ekip hazır bulunuş ve yetkinliğini artırmak
amacıyla 1 Temmuz 2021 Perşembe günü yapılan Sakarya Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün
(AFAD) Sapanca Yanıkköy’de bulunan Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünde bir araya geldi.
Eğitimlerine 10-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında da devam eden ekip Geyve Ceceler Köyü
Rock Climbing Area kaya tırmanışı bölgesinde yapılan kamp ile tırmanış, iniş, sedye ile kurtarma, gece görüş , doğada yön bulma gibi arama kurtarma eğitimlerini uygulamalı olarak alarak
çalışmalarına doğada devam ettiler.
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2019-2023 Stratejik Plan dönemi çalışmaları bağlamında Müdürlüğümüzün Stratejik Plana ilişkin 2020 yılı İzleme Değerlendirme Raporu kurum
içi birimlerle yapılan değerlendirmeler neticesinde tamamlanmıştır. 2020 yılı İzleme Değerlendirme Raporu genel değerlendirmesine bakıldığında
Mart 2020 tarihinde yaşanan salgın sebebiyle 2020 Performans Programı faaliyetleri planlandığı şekilde ilerleyememiştir. Bu sebeple 2020 yılı İzleme
Değerlendirme genel gerçekleşme oranı %52,27 seviyesinde kalmıştır. Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planında yer alan hedeflenen oranlar ve 2020 yılı İzleme Değerlendirme Raporu gerçekleşme oranları analiz edildiğinde 2021 yılı faaliyetlerinin planlanmasında gerileme,
hedeften sapma gösteren performans göstergelerine ağırlık verileceğine ve dünya geneli yaşanan bu tip salgın ve afetler göz önünde bulundurularak
alternatif yöntemler geliştirilmesi ön görülmüştür.
Bu bağlamdan hareketle ilimiz genelinde; bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlara yönelik farklı organizasyonlar planlamak, kitap okuma alışkanlığının artırılmasına ve yabancı dil öğretimine yönelik yeni yöntemler belirlemek, özel eğitim öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde etkin
olarak yer alması ve ilimizdeki okullaşma oranının artırılması için farkındalık çalışmaları yapmak, meslekî eğitim çalışmalarına ağırlık vererek meslek
lisesi öğrencilerinin sektörde istihdamının sağlanması için ilimizde bulunan sanayi kuruluşları ve sektörün paydaşları ile iş birliği halinde olmak, hayat
boyu öğrenme ortamlarının “Her Mahalle Okul Olacak” faaliyetleri ile yaygınlaştırmasını sağlamaya yönelik çeşitli hedefler belirlenmiştir. Tüm bu
hedeflerin hayata geçirilmesi yönündeki planlamaların sadece yüz yüze eğitim faaliyetleri ile sınırlandırılmaması gerektiği yaşanan salgın ile bir kez
daha ortaya çıkmıştır. Alternatif faaliyetler ve alternatif veriye ulaşma yöntemleri de belirlenmelidir. Bu gerçekliğin farkındalığı ile il geneli salgın
sürecinde eğitim-öğretim faaliyetlerine verilen arada öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilere yönelik kişisel gelişim, meslekî gelişim ve psikososyal iyi
olma hallerine destek sağlamak adına 179 uzaktan eğitim yapılmış ve bu eğitimlere 9.847 katılım sağlanmıştır. Eğitim-öğretim faaliyetlerine verilen
ara sebebiyle öğrencilerin sosyal, kültürel, bilişsel ve psikososyal gelişimlerini desteklemek adına Müdürlüğümüz YouTube kanalında 500’2 yakın
500 video yayınlanmıştır.
Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak belirlenen hedeflere başarılı bir şekilde ulaşmak için her türlü koşullar dikkate alınarak gerekli altyapı,
planlamalar ve ortamlar hazırlanmaktadır.
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Erasmus+
2021-2027 Programı Akreditasyonu

Kapsayıcı Eğitimde Yenilikçi Eğitim
Ortamları Tasarlama Sürecinde Avrupa
Vizyonu Projesi

eTwinning
31

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Uluslararası Projeler

Erasmus+
2021-2027 Programı Akreditasyonu
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Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ (2021-2027) Programı Akreditasyonu Okul
Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Yetişkin Eğitimi Konsorsiyum Okul/Kurumları Belirlendi
Geçmiş program dönemlerinde olduğu gibi gençler, öğrenciler, öğretmenler ile her yaştan eğitim katılımcıları ve personeli başta olmak üzere her yıl
on binlerce bireyin öğrenme hareketliliklerini, kurum ve kuruluşların sınır ötesi iş birliklerini desteklemeye devam edecek olan Erasmus+ Programı
yeni döneminde Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Yetişkin Eğitimi olmak üzere üç alanda Akreditasyon kabulü ile
yerini almıştır. Hareketlilik Konsorsiyum Koordinatörü olarak akredite olan Müdürlüğümüz hazırlanmış olan ortak Erasmus Planı üzerinde çalışan ve
yurtdışına hareketlilik etkinlikleri düzenleyecek, bünyesindeki kurumlara liderlik yapacaktır. Küreselleşen dünyada gelişen teknolojilerle değişen eğitim
ihtiyaçlarına yönelik projelendirme süreçlerinin uluslararası boyutunun planlamalarını kapsayan Erasmus Planı hedeflerini içeren Sakarya İl Millî Eğitim
Müdürlüğü Uluslararası Stratejisi Belgesi ile Erasmus+ Akreditasyonu bünyesindeki kurumlarda;
Uluslararasılaşmayı nasıl tanıtacağı,
İyi bir uluslararasılaşma koordinatörü olmayı,
Uluslararası proje çalışmalarını nasıl organize edeceği,
Erasmus+ ortaklıklarını nasıl kuracağı,
konularında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçlamaktadır.
Akreditasyonun ilk 15 aylık dönemini kapsayan dönemde Konsorsiyum Üyeliği Başvurusu yapacak okul ve kurumlara yönelik bilgilendirme ve hazırlık
çalışmaları Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi Bünyesinde Kurulan Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Müdürlüğümüze bağlı birim /okul/ kurum müdürlerine ve öğretmenlerine yönelik bilgilendirme webinarları düzenlenmiştir. Akreditasyon
yapısı içinde görev yapacak olan kurul ve komisyonlar oluşturulmuştur. Okul ve Kurumlar İçin Erasmus+ Programı Akreditasyonu Konsorsiyum Üyeliği
Başvuru Yönergesi hazırlanarak Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanmış ve başvurular alınmıştır. Yönergeye uygun olarak kurulan seçim komisyonu yaptığı değerlendirmeler sonucunda Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ (2021-2027) Programı Akreditasyonu Okul Eğitimi, Mesleki
Eğitim ve Yetişkin Eğitimi Konsorsiyum Okul/Kurumları belirlendi.
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Kapsayıcı Eğitimde
Yenilikçi Eğitim Ortamları
Tasarlama Sürecinde
Avrupa Vizyonu Projesi
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Kapsayıcı Eğitimde Yenilikçi Eğitim Ortamları Tasarlama Sürecinde Avrupa Vizyonu Projesi İlk Yurtdışı Hareketliliği Gerçekleştirildi
Kapsayıcı Eğitimde Yenilikçi Eğitim Ortamları Tasarlama Sürecinde Avrupa Vizyonu Projesi Müdürlüğümüz liderliğinde 10 okul ile kurulan konsorsiyumun 2019 yılında Okul Eğitimi alanında kabul edilen Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA-101 projesidir. Projenin amacı kapsayıcı öğrenme
anlayışının benimsendiği, içerik ve fiziki imkânları ile yenilikçi öğrenme ortamlarının tasarlanmasında Avrupa Vizyonunu okullarımıza taşımaktır.
Müdürlüğümüz liderliğinde 10 okul ile kurulan konsorsiyumun yurtdışı hareketlilikleri yöneticimizin Finlandiya’da “Geleceğin Sınıfını Tasarlama-Designing Future Classroom”, 20 öğretmenimizin Çekya’da «Kapsayıcı Eğitim-Inclusive Education», yapılandırılmış kursuna katılımı şeklinde
planlanmıştır. Projenin ilk yurtdışı hareketliliği 23-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında salgın nedeni ile ulusal ajansın onayı ile ülke değişikliği yapılarak
Kuzey Makedonya’nın Üsküp şehrinde konsorsiyum üyesi okul yöneticilerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Hareketlilik kapsamında “Geleceğin Sınıfını Tasarlama- Designing Future Classroom” kursuna katılan katılımcılar:














Gelecekteki sınıfları tasarlamada temel konular ve endişeler
Kültürel ve sosyal değerlerde değişim
21. yüzyıl öğrencilerinin becerileri, ihtiyaçları ve ilgi alanları
Dijital okuryazarlık becerileri
21. yüzyılın yedi becerisi (Wagner, 2008)
Sistemler ve bireyler arası iş birliği ve liderlik
Hızlı zekâ ve adaptasyon, girişimcilik ve inisiyatif alma
Bilgiye erişin ve bilgiyi analiz etme
Merak ve hayal gücünü geliştirme
Öğrenme ortamlarının ve uygun değerlendirme faaliyetlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi
Dijital vatandaşlığı modelleme
Güçlü bir sınıf kültürü oluşturma
Yüksek davranışsal beklentiler oluşturma ve sürdürme

konularında eğitim almışlardır. Formal, nonformal ve informal eğitim metotları ile bilgi aktarımının yanında bazen parkta oyunlaştırma ile bazen
tarihî bir yapıda drama ile gerçekleştirilen eğitim sonunda katılımcılar adına katılım belgesi yanında Europass Sertifikası düzenlenmiştir. Europass
Sertifikaları bireylerin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik katıldığı kursların Avrupa Parlamentosu tarafından kabul görmüş ve alınan sertifikanın
Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olduğunu gösteren resmî belgelerdir.
Katılımcılar hareketliliğin gerçekleştirildiği Kuzey Makedonya Üsküp ve çevresindeki tarihî ve kültürel yerleri de ziyaret etmişlerdir. Ortak tarihî
geçmişin izlerinde gerçekleşen kültürel etkileşimle güzel zamanlar ve dostluklar biriktirilmiştir. Salgın süreci nedeni ile Mayıs 2022 tarihine kadar
ek süre verilen projede yurtdışı hareketlilik faaliyetleri yanında e-twinning faaliyetleri, çalıştay ve seminerler, yaygınlaştırma faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
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2009 yılından beri Türkiye’nin de yer aldığı eTwinning Platformu Avrupa’da çalışan öğretmenlere okulları için ağ kurma fırsatı sunmaktadır. Öğretmenler müfredata entegre proje geliştirip derslerini uluslararası düzeyde farklı ülkelerden ve ulusal düzeyde farklı illerden okullar ve disiplinlerle
birlikte işlemektedir. Öğrencilerin aktif yer aldığı ve proje tabanlı öğrenme modelini baz alan platform, teknolojiyi etkin ve güvenli kullanabilecekleri
bir alan sunmaktadır. İlimizde platforma kayıtlı 727 okulda 3313 öğretmenimiz 2043 proje ile yer almaktadır (28.06.2021 itibariyle). Müdürlüğümüz
2023 Eğitim Vizyonu Kelebek Etkisi Projeleri ile tüm eğitim paydaşlarını dahil ettiği Öğrenme Keşfi Yolculuğuna çıkmıştır. eTwinning Sakarya ailesi
de bu yolculuktaki rollerini eğitimde yaşanan değişim ve dönüşüm süreçlerine uyum sağlayacak şekilde belirlemişlerdir. İş birliği yapmak, projeler
geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hisseden ve bu topluluğun bir parçası olan Sakaryalı eTwinnerlar yürüttükleri projelerde gerek içerik gerekse etkinliklerin özgünlüğü ile dikkat çekmektedir. Projeler kapsamında pek çok etkinlik ve eğitim
planlaması gerçekleştirilmiştir.
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Bu etkinlikler kapsamında İl Koordinatörlüğümüz tarafından Sakarya ili eTwinning
Selamlama Videosu Hazırlama Etkinliği düzenlenmiştir. Sakarya’nın yamaç
paraşütü yapılan Serdivan Kırantepe’den atlayış yapılarak Türk Bayrağı
ve eTwinning SAKARYA bayrağı açılmıştır. Sakaryalı eTwinnerlar
projelerinin tanıtım materyalleri ile bayrakları selamlamış ve
eTwinning renklerinde balonlar uçurmuşlardır.
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Yenimahalle Anaokulu
Serdivan Anadolu Lisesi
Camili Şehit Yaşar Atay Anaokulu
Hacı Zehra Akkoç Kız Anadolu Lisesi
Şehit Muhammet Fatih Safitürk Anadolu Lisesi
Bahçelievler Gazi İlkokulu
Ali Fuat Paşa İlkokulu
Mehmet Nuri İlkokulu
Adapazarı Özel Eğitim Anaokulu

eTwinning Kalite Etiketi

Söğütlü İlkokulu
Ozanlar Anaokulu
Adapazarı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mina Özdoğancı Anaokulu
Yeniköy İlkokulu
Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu
Gazi Ortaokulu
Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Çökekler İlkokulu

eTwinning Okul Etiketi

eTwinning Platformunun en önemli ödül süreçlerinde de ilimiz okul ve öğretmenleri başarıları ile göz doldurdu. 2020-2021 eTwinning Okul Etiketi
Ödülleri başvuru sonuçları açıklandı.
Sakarya ili genelinde 19 okulumuz daha eTwinning Okulu Etiketi aldı.
2021 Yılı eTwinning Okul Etiketi Alan Okullarımız;
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TEKNOFEST

TÜBİTAK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 1000 OKUL PROJESİ
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Türkiye’nin gelişmesi ve her alanda bağımsızlığını güçlendirmesi ile ilgili hedefleri doğrultusunda milli ve özgün teknolojik ürün ve sistemler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların en önemli unsurları ise toplumun bütün katmanlarının bu hedefler doğrultusunda
motivasyon kazanması ve ileri teknoloji projelerini geliştirecek insan kaynağının eğitilmesi ve desteklenmesidir. Bir “Milli Teknoloji Hamlesi” olarak
tanımlanabilecek bu süreçlerde başarı elde edilmesinin ön koşullarından birisi ise tüm dünyada yüksek teknoloji projelerinin lokomotifi kabul edilen
havacılık ve uzay alanlarında gelişme kaydedebilmektir.
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
düzenlenen ve Türkiye’nin millî teknoloji geliştirmesi konusunda kritik rol oynayan kuruluşlar tarafından desteklenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. Festival 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecektir.
Türkiye’nin teknolojik alanlarda yetkinliğini geliştirmesi ve söz sahibi olabilmesi için gerekli paradigmik değişimin şüphesiz en önemli ayağını, toplumun milli teknoloji geliştirme süreçlerine olan desteğinin artırılması ve ilgili alanlarda yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunulması oluşturmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda toplumun her bir bireyinin aynı ideal ve heyecan ile ülkemizin kabiliyetlerine, gücüne ve geleceğine olan inancı,
“Milli Teknoloji Hamlesi”nin zeminini oluşturmaktadır. Bu hedefe ulaşabilmenin ön koşullarından birisi ise dünyada yüksek teknoloji projelerinin
lokomotifi kabul edilen havacılık ve uzay alanlarında söz sahibi olabilmektir. TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen fuar etkinlik alanları, uçuş
gösterileri, seminerler ve aktiviteler ile toplumun her kesiminin Milli Teknoloji Hamlesi ’ne olan ilgilerinin artırılması hedeflenmiştir. Bu faaliyetler
ile birlikte bu sene 35 farklı kategoride düzenlenecek olan teknoloji yarışmalarıyla da ülkemizin yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunulması
amaçlanmıştır.
İlki 2018‘de gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda
gerçekleştirilen etkinlikler ve söyleşiler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.
TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
(T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen
Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivaline Sakarya’dan 499 proje başvurusu gerçekleşmiştir. Bu projeler birçok farklı
değerlendirmelere tabi tutularak il düzeyinde
57 proje üniversite ve üzeri, 66 proje ise ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde olmak üzere
123 proje ön değerlendirme aşamasında başarılı bulunmuştur. Başarılı bulunan projeler
son değerlendirme sonuçlarına göre Türkiye
Finaline katılmaya hak kazanacaktır.
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TÜBİTAK
4006 Bilim Fuarı
2204 - A Lise Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması
2204 - B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması
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Araştırma proje yarışmalarının temel amacı genç yaştaki bireylerin düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Sahip olunan
özgün fikirlerin belirlenen temalar ile ilişkilendirilerek, danışman öğretmenler gözetiminde projeye dönüştürmeleri beklenir. Araştırma proje yarışmalarında öğrencilerin ödüllendirilmesi projenin temel amacının dışında olmakla birlikte öğrencilerin motive eden bir araç olarak kullanılması temel
kriter olarak alınmıştır. Her yıl hem ortaokul hem lise düzeyinde gerçekleşen araştırma proje yarışmaları sayesinde bilimsel bilgiyi nakış gibi işleyen
öğrencilerimizin gelecekte dünyada bilginin ve bilimsel çalışmaların önderi olacakları fikri bu projeyi değerli kılmaktadır. Bu bağlamda, projelerin
değerlendirilmesinde ve sunumunda göz önüne alınacak en önemli kriter, projeye kaynak olan fikrin proje sahibi öğrencilere ait olmasıdır. Bu fikir
basit fakat yenilikçi veya pratik bir çözüme yönelik olabilir. Geçmişte görülmüştür ki, büyük başarıların birçoğunun temelini küçük yeni fikir ve
basit araştırmalar oluşturmuştur.

4006 Bilim Fuarı

5-12. sınıf öğrencilerinin kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine bilimsel metodolojiye uygun şekilde çalışmalar yaparak elde
ettikleri araştırma sonuçlarını sergileyebilecekleri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programında 2021 Yılında pandemi sürecine rağmen
38 kurumumuz 4006 Bilim Fuarına başvurmuştur. Başvurusu gerçekleşen projelerin TÜBİTAK tarafından Ağustos ayı içerisinde açıklanacağı ifade
edilmiştir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılına ait TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleştirilmektedir.
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2204 - B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması

Öğrencilerin bilimsel süreç becerileri kazanması, bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve bileme katkı
sunmasını sağlamak amacıyla her yıl TÜBİTAK tarafından Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje
Yarışması düzenlenmektedir. Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi vb. birçok ana alanda yarışmalar düzenleyen TÜBİTAK bu yıl 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasını düzenlemiştir.
Bu yıl Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge aşaması
proje değerlendirmeleri 15-16 Haziran 2021 tarihleri arasında 12 bölge
merkezinde çevrimiçi olarak yapılmıştır. Bu aşamada yapılan değerlendirmeler neticesinde her alanda Birincilik ödülü alan proje sahipleri yarışmanın final aşamasına davet edilmektedir.
Final aşaması proje değerlendirmelerinin çevrimiçi olarak
31 Ağustos – 2 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılması
planlanmaktadır.
Final aşamasına ilişkin bilgilendirmeler ilerleyen
günlerde ilgili öğrenci ve danışmanlarına e-posta yoluyla gönderilecektir.
Final yarışmasında ödül alan projeler için
ödül töreninin Ekim ayı içerisinde Ankara’da yapılması planlanmaktadır.
İlimiz bu yıl Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasında 51 Proje başvurusu gerçekleştirmiş olup bu projelerden 15 projemiz bölge sergisine
davet edilmiştir. 1 Fizik, 3 Kimya,
1 Tarih, 1 Türkçe alanlarda olmak üzere toplam 6 proje bölge
derecesi almış, Kimya alanındaki bir projemiz ise Türkiye
Finaline katılmaya hak kazanmıştır.
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2204 - A Lise Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması

Öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik,
Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yazılım olmak üzere 12 ana alan da Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri
Yarışması düzenlenmektedir.
2021 Yılında 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasında Sakarya’dan 129 proje başvuru gerçekleştirilmiştir. 34 projemiz bölge sergisine
katılarak değerlendirmeye alınmış olup bu projelerden 1 Coğrafya, 2 Değerler Eğitimi, 1 Psikoloji, 3 Sosyoloji, 2 Tarih alanında olmak üzere 9
projemiz derece almış ve bu projeler içinde yer alan 3 projemiz Türkiye Finaline katılmaya hak kazanmıştır. Türkiye Finalinde boy gösteren
projelerimizden sosyoloji alanında Türkiye ikinciliği, Tarih alanında Türkiye üçüncülüğü ödülü alınmıştır.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
1000 OKUL PROJESİ
Yönetici ve Öğretmenlerin Desteklenmesi
Eğitim Ortamlarının İyileştirilmesi
Temel Beceri Eğitim Desteği
Kişisel Gelişim Destekleri
Öğrenci Velilerine Yönelik Destekler
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Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ile sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin kişisel gelişim, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler
yolu ile desteklenerek proje kapsamındaki okullarda devamsızlık, sınıf tekrarı, eğitimi terk ve disiplin cezası oranlarının azaltılması, ayrıca eğitim
ortamlarının ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilerek ülkemiz genelinde mesleki ve teknik eğitim kurumları arasındaki kalite farklılıklarının
giderilmesi, mesleki ve teknik eğitime erişimin artırılması ve daha iyi bir mesleki ve teknik eğitimin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje Farkındalığını

Artırmak ve
Proje Süreçlerini
Bilgilendirmek İçin
174 Yönetici ve 1987
Öğretmen Katılımıyla 81
Eğitim

Proje Dahilindeki
10 Okulda
Bakım Onarımı
Çalışması

135 Yönetici Katılımıyla
21 Kişisel Gelişim ve
Liderlik Eğitimi

1221 Öğretmen
Katılımıyla 31 Proje
Verimliliğini Artırmaya
Yönelik Eğitim
15 Kütüphane
Kurulumu

6 Yeni Atölye
Kurulumu

9 Okulda
Döner Sermaye Kapsamında
Üretim Kapasitesini Artırma
Çalışması

Proje Okullarına
Destek Eğitim Programı
Kapsamında
7745 Materyal

1047 Öğrencinin
Katılımıyla 46 Destekleme
ve Yetiştirme Kursu

240 Veli ve 237 Öğrenciyle
“Meslek Liseleri Ailelerle
Buluşuyor” Ziyaretleri

785 Öğretmen
ve 1562 Öğrenciye
İlkyardım Farkındalık
Eğitimi

1852 Öğrenciye
Psikososyal
Gelişim Desteği

897 Öğrenci Katılımıyla
17 Bilim, Kültür, Sanat, Spor,
Sanayi Alanlarında
Kariyer Günleri

6079 Öğrenciye
Madde Bağımlılığı
Üzerine Etkinlikler
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Yerel Projeler

Yerel
Projeler
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Sakarya Eğitim Akademisi
(SEAK)
Sakarya Hayatı
Oyunlaştırarak Kolaylaştırıyor
Atadan Toruna Tohumdan Sofrana
Meslektaşım,
Öğrenme Keşﬁmde Yol Arkadaşım
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Yerel Projeler

i
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Sakarya Eğitim Aka
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Sakarya Eğitim Akademisi; eğitim ve öğretim sürecini etkileyen paydaşların niteliklerinin artırılıp geliştirilmesi yoluyla bu sürece etki eden faktörlerin
iyileştirilmesi vasıtasıyla hem öğrenci başarısını hem öğretmen ve yönetici tatminini artırmayı hedefleyen bir akademidir. Çünkü eğitim ve öğretim;
öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin her birinin süreç içerisinde maksimum çaba harcadığı ve hepsinin kendi alanında çok etkin olup birbirini
etkilediği bir etkileşim bütünüdür.

Bu doğrultuda daha önceden ihtiyaç analizi yapılarak programlanmış eğitimlerle, eğitim ve öğretimi kendine şiar edinmiş alan uzmanları ve tüm eğitim aktörleri ile eğitimler gerçekleştirilmiştir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19
salgını ile birlikte alışıla gelen eğitim kavramı süreç içerisinde uzaktan eğitimler, çevrim içi atölyeler, zirveler
ve eğitim şenliklerine dönüşmüştür. Planladığımız eğitimlerde öğretmen, öğrenci ve okul yöneticilerimizin
ihtiyaçları gözetilerek; alan bazlı, branşa ve kişisel gelişime yönelik sistematik eğitim ve atölye çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Sakarya Eğitim Akademisi (SEAK) kapsamında gerçekleştirilen Tinkercad 3D Modelleme, Scratch
Oyun Programlama, 4006 Bilim Fuarı, 2204-A 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri, 2204-B 15.
Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri ve Millî Teknoloji Hamlesi T3 Vakfı TEKNOFEST Bilgilendirme, TEKNOFEST Deneyim Paylaşımı ve Scratch Blok Tabanlı Kodlama eğitimleri ve çalışmalarının sahaya yansıdığı ilimizin TÜBİTAK ve TEKNOFEST alanında aldığı başarılarla görülmektedir.
Yine pandemi döneminde öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin akademik başarı ve gelişimlerini desteklemenin yanında Sakarya Eğitim Akademisi (SEAK) kapsamında; Türkiye’ye Özgü Dikkat ve Stres
Algısı, Çocuklarda Psikolojik Sorun Belirtileri ve Doğru Yönlendirme, Mindfullness, Stresle Baş Etme
Teknikleri, Veli Olmayı Yeniden Düşün ve İyileştiren Oyunlar eğitimleri ile öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin psikososyal iyi oluşları da desteklenmiştir.

Sakarya Eğitim Akademisi (SEAK) kapsamında 2018 yılından itibaren 1.833 katılımcı ile 15.819 katılımcıyla 136 yüz yüze eğitim,
9.847 katılımcıyla 179 uzaktan eğitim yapılmıştır.
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Sakarya Eğitim Akademisi Eğitim Sayılarımız (01 Ocak-30 Haziran)

58

Yerel Projeler

Ar-Ge Bülteni 2021/1

Sakarya Eğitim Akademisi Bazı Eğitimlerimiz (Ocak-Haziran)
Arama Kurtarma Eğitimleri:
Deprem, Yangın, İlk Yardım

LGS’yi Kim Kazanır?
YKS’yi Kim Kazanır?

Ülkemin Sporcuları
Yabancı Dil Öğrenmek Neden Önemli?

İnanç Sistemlerinin
Günümüz Olaylarına
Bakış Açısı
Teknoloji Bağımlılığı ve Sanal
Zorbalık

TEKNOFEST

Uzaktan Eğitimde
Oyunlaştırma Atölyesi

Ritim Atölyesi
2204-A 52. Lise Öğrencileri
Araştırma Projeleri
Yarışması
2204-B 15. Ortaokul
Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışması

Aileler Öğrencilerin Başarısı
İçin Neler Yapmalı?

Fonetik ve Diksiyonun
Güzel Konuşmaya Katkıları

Tinkercad 3D
Modelleme Eğitimi

Güvenli İnternet
Kullanımı Semineri

Siber Güvenlik

Stresle Baş Etme
Teknikleri
Hacivat Karagöz Gölge
Oyunu Atölyesi

Veli Olmayı Yeniden
Düşün

Diksiyon Eğitimi

TÜBİTAK 2204-C Lise
Öğrencileri Kutup
Araştırma Proje Yarışması

Scratch Blok Tabanlı
Kodlama Eğitimi

Vantrilok Atölyesi

Dijidrama: Online Drama
Uygulamaları

İyileştiren Oyunlar

Türkiye’ye Özgü Dikkat ve
Stres Algısı

Veli Masal
Anlatıcılığı

Çocuklarda Psikolojik Sorun
Belirtileri ve Doğru Yönlendirme

Milli Teknoloji
Hamlesi T3 Vakfı
& TEKNOFEST
Dünyada Gelişen Yeni
Bilgilendirme
Okul, Öğrenme ve
Semineri
Öğretmen Anlayışı

Web Destekli
Coğraﬁ Bilgi Sistemi
Tasarımları

Erasmus Deneyimleri

Mindfullness Eğitimi
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Yerel Projeler

SAKARYA HAYATI OYUNLAŞTIRARAK KOLAYLAŞTIRIYOR

#sakaryahayatıoyunlaştırıyor
Oyun harici alanlarda sosyal etkileşim ve davranışların, kalite ve üretkenliği artırmak için puan, rozet, ödül, liderlik tablosu, geri bildirimler, hikâyeleştirme vb. oyun elementleri aracılığıyla motive edici özelliği olan iş hedeflerine yönelik kullanıcı aktivitelerinin insan odaklı bir
tasarım yaklaşımı olarak tanımlanan ‘oyunlaştırma’ ile eğitimde amaçlanan; öğrencileri öğrenmeye motive etmek ve bu sayede öğrenmeyi
daha eğlenceli hale getirmek ve öğrencilerin öğrenmeye gönüllü olmasını sağlamaktır. Tüm bunların sonucunda bireylerin istekli olarak
kalıcı öğrenmeler kazanması asıl amaçtır.
Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak 29 Nisan 2021 / 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında 17 gün süren “tam kapanma” sürecinde “Sakarya Hayatı Oyunlaştırarak Kolaylaştırıyor” dedik ve tüm Sakarya ile oyunlaştırma etkinliği gerçekleştirdik. Etkinliğe her yaştan ve isteyen
herkes katılabildi. Sosyal medya hesaplarımızda günlük yayınlanan görevler katılımcılar tarafından yerine getirilerek sakaryahayatioyunlastiriyor@gmail.com adresine fotoğraf ve video olarak gönderildi. Her gün görevleri tam olarak yerine getiren katılımcılar günün rozetini
kazandılar. İlk hafta görevleri eksiksiz yerine getirip tüm rozetleri kazanan katılımcılar 2. haftaya geçmeye hak kazandılar. 2. hafta da tüm
görevleri yerine getirip günlük rozetlerini tamamlayan katılımcılar “Sakarya Hayatı Oyunlaştırarak Kolaylaştırıyor” etkinliğinin kazananları olarak final rozeti olan “Lotus Çiçeği Rozeti”ni kazanarak etkinliği tamamladılar. Rozetler ve Katılım Belgeleri kazananların adreslerine
teslim edilerek etkinlik tamamlandı.
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“SAKARYA HAYATI OYUNLAŞTIRARAK KOLAYLAŞTIRIYOR”
ETKİNLİĞİ GÜNLÜK GÖREVLERİ
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“SAKARYA HAYATI OYUNLAŞTIRARAK KOLAYLAŞTIRIYOR”
ETKİNLİĞİ GÜNLÜK GÖREVLERİ
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Yerel Projeler

ATADAN TORUNA TOHUMDAN SOFRANA
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“Millî ekonominin temeli tarımdır”
Dünya nüfusunun hızla arttığı, tarımsal alanların bu artan talebe cevap veremeyecek şekilde azaldığı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin görüldüğü bu ortamda küresel bir gıda krizinin yaşanma olasılığı endişesi her geçen gün kendini daha fazla hissettirmektedir. Hiçbir ülkenin böylesi bir
krizde ‘Biz de ihtiyacımızı ithal ederiz.’ gibi bir yaklaşım sergileyebilecek lüksünün olmadığı ortadadır. Bu bağlamda bir ülkenin kendi iç tüketimini
karşılayabilecek ve bunu sürdürülebilir kılacak önlemler alması gerekmektedir.
Geleneksel tarım sisteminde kullanılan ata tohumlarının veriminin az olması günümüzde tarım anlayışında ithal tohumlarının kullanımını maalesef
artırmıştır. Ancak bu durum yerli ve millîlikten çok uzak bir anlayıştır. Halbuki ata tohumlarının her bir çeşidinin sürdürülebilir olması ve her ekimden alınan tohumların sonraki senelerde kullanılabilir olması aslında bu tohumların ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Özellikle Sakarya şehri
millî tarımın önemli şehirleri arasındadır.
En az 2 yıl sürmesi planlanan projede Sakarya ili genelinde tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerimizin ve bölge halkının “Ata ve Yerli Tohum”un
önemine yönelik farkındalık çalışmalarına katılmaları ve tarımsal faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak öncelikli amaçlardandır. Bu amaç doğrultusunda Proje paydaşları olan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Mısır Araştırma Merkezinin destekleri ile gerçekleşecek projemiz 2021 yılı bahar
dönemiyle birlikte sahadaki kurumlarımıza sunulmuştur. Çok büyük ilgi gören tohum projesi aktif bir şekilde 90 gönüllü öğretmen ve yaklaşık 900
öğrenci ile sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Öncelikle amacın farkındalık oluşturmasını sağlamak amacıyla her bir gönüllü öğretmen tarafından
oluşturulan Tohum Dedektifleri Takımları ilçelerinde gönüllü öğretmenleri ile farkındalık çalışmaları gerçekleştirmektedir.
Gönüllü öğretmenlerimiz önderliğinde gerçekleşen projemiz kapsamında her bir okulda farklı büyüklüklerde seralar oluşturulmuş, bu seralara yerli
ve milli ata tohumları dikilmiştir. Alınan ürünler ilçe meydanlarında kurulacak Ekolojik Pazar da sergilenecek ve tanıtımı yapılacaktır.
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Eğlen, Öğren, Bilgiye Yönlen
Öğretmek, İki Kere Öğrenmek Demektir

ÖĞRETMEN DESTEK MERKEZİ
ÖĞRENME KEŞFİNİ BAŞLATANLARIN ADRESİ

Üreten Öğretmen Maker Öğretmen

Yenilikçi Eğitime Uçuş Seferlerimiz Başlamıştır
66
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Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Değişen ve Dönüşen Eğitimin Geleceğinin İnşasında Söz Sahibi Değerli Öğretmenlerimizi ‘Meslektaşım, Öğrenme Keşfimde Yol Arkadaşım Projesi’ ile #biöğrenmehareketi başlatmaya davet etti.
Proje, tüm zamanların insanına değer katan, çalışmaları ile eğitimin geleceğinde söz sahibi olmak isteyen değerli öğretmenlerimizin birbirleriyle
deneyim paylaşımı yapabilmelerini, iş birliği içinde çalışmalarını, kişisel ve mesleki gelişimlerine değer katacak öğrenme keşiflerini başlatmalarını
sağlamak amacı ile başlatılmıştır. Öğretmenler yaşamı bir öğrenme yolculuğu olarak görürler çünkü öğretmek iki kere öğrenmek demektir. Meslektaşları ise bu yolculuktaki yol arkadaşlarıdır. Eğitim alanında değişen öğrenen profili öğretmenin rolünün de farklılaşmasına neden olmuştur. Bilgiye
ulaşmanın bir tıkla mümkün olduğu günümüz eğitim sistemlerinde öğretmen; doğru ve faydalı bilgiye ulaştıran ve edinilen bilgiyi beceriye dönüştüren rolünü üstlenmiştir. Tüm evren her gün hızla değişirken, öğrenme yöntem ve tekniklerinin aynı kalmaması gerekiyor. Bu konuda en büyük görev
öğrenme yöntemlerinin uygulayıcısı değerli öğretmenlerimize düşmektedir. Bu nedenle teknoloji ve olağanüstü durumlarla hızla değişen ve her geçen
gün daha da dijitalleşen eğitim alanında bu değişime uyum sağlamak, gereklerini yerine getirmek, eğitimin ve öğrenmenin geleceğine dair öngörülerle
doğru adımlar atmak gerekmektedir. Bu gerçekten hareketle Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü okullarda odağını öğretmekten öğrenmeye değiştirmenin, okulun tüm paydaşlarını “öğrenen” olarak yeniden tanımlamanın farkındalığı ile Meslektaş Mentorluğu çalışmalarını başlatmıştır.
Farklı çalışma alanlarında, bu yüzyılın “öğrenen”leri Meslektaş Mentorları başvuru alınarak belirlenmiştir. Dijital Eğitim Teknolojileri ile Zenginleştirilmiş Etkili Öğretim Tasarımı (Web 2.0 Araçları), Eğitimde Kodlama, Eğitimde Minecraft , Maker Eğitmen, Eğitimde Bilim-Sanat Etkileşimi,
Eğitimde Hikâyeleştirme ve Hikâye Anlatımı/Masal Anlatıcılığı, Eğitimde Yenilikçi Rehberlik ve Psikolojik Yöntem ve Teknikleri Geliştirme, Akıl
ve Zekâ Oyunları, Montessori, Eğitimde Bilgisayarsız Kodlama, eTwinning, Proje Yönetimi, Eğitimde Kişisel Gelişim ve Farkındalık alanlarında 14 meslektaş mentoru afiş ve videolarla tanıtım çalışmaları gerçekleştirerek Öğrenme Keşfi Yol Arkadaşlarını seçmiştir. Ayrıca her
çalışma grubu; yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için
hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), Küresel Amaçlar evrensel çağrısının 17 amacından birini tema olarak belirlemiş
ve mottolarını oluşturmuşlardır. Proje kapsamındaki farklı çalışma alanlarında 143 Öğrenme Keşfi Yol Arkadaşı Bilgi ve deneyim
paylaşımlarına yönelik webinarlar düzenleme ve katılım, eğitim verme, farklı platformlarda düzenlenen eğitimler ile ilgili link paylaşımları, araştırma konuları belirleme, makale paylaşımı vb. etkinlikler düzenlemekte ve düzenlenen etkinliklere katılmaktadırlar. Her
ayın son haftasında her alan için Bir Özgün Öğrenme Tasarımı geliştirilerek projenin sosyal medya hesaplarında paylaşılmaktadır.
Siz de ‘Öğrenme Keşfi’nizi başlatmak için projenin sosyal medya hesaplarını takipte kalın…
Tanıtım Videomuz

#biöğrenmehareketi hikâyesi videomuz
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Uzaktan
Eğitim
Çalışmaları
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Eğlence Kumbaramla
Hayata Hazırlanıyorum
Bugün İyi Hissetmen İçin
Psikolojik Danışmanın Diyor Ki

“Okula Hoş Geldin”
Uyum Rehberi Kılavuzu
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Uzaktan Eğitim Faaliyetleri

EĞLENCE KUMBARAMLA HAYATA HAZIRLANIYORUM
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“İlim ilim bilmektir,
İlim kendin bilmektir,
Sen kendini bilmezsin,
Ya nice okumaktır.”
anlayışıyla “Bilmekten Yapabilmeye Adım Adım” çıktığımız bu yolculukta heyecanla anlatacağımız yeni hikâyelerimizi oluşturuyoruz. Bakanlığımızın “Telafide Ben De Varım” planlaması doğrultusunda Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak “Telafide Biz de Varız” diyerek çalışmalarımıza
yön verdik.
Salgın sürecinde öğrencilerimizin kazanım eksiklerinin sadece akademik değil sosyal, kültürel ve fiziksel alanlarda da olması hayat boyu öğrenme
yolculuğunda gerekli anahtar yetkinliklerin kazandırılmasının önemli olduğunu göstermektedir. Bu anahtar yetkinlikler kişisel gelişim ve kalkınma,
çalışma yaşamı, eğitim ve yeni şeyler öğrenmek için önemlidir. Eğitim gören çocuk ve gençler yetişkin hayatına hazırlanmak için; yaşça büyük olanlar
ve yetişkinler ise bilgi birikimlerini Hayat Boyu Öğrenme kapsamında devamlı olarak iyileştirmek için bu anahtar yetkinliklere sahip olması gerekir.
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi 2006 yılında, Hayat Boyu Öğrenme için Anahtar Yetkinlikler Hakkında Tavsiye Kararı çıkarmıştır.
Bu kararda yetkinlikler; bilgi, beceri ve tutumların bir birleşimi olarak tanımlanırken bilgi; hâlihazırda mevcut olgu, veri, kavram, fikir ve kuramlardan oluşur ve belirli bir alan ya da konunun anlaşılmasını destekler. Beceriler, süreçleri yürütme kabiliyeti ve kapasitesi olarak tanımlanır ve sonuçlara
ulaşmak için mevcut bilgiyi kullanır. Tutumlar; fikir, kişi veya durumlara karşı etki ya da tepki gösterme yetenek ve zihniyetlerini tarif eder.
Öyleyse yarının toplum beklentisi ışığında bireyin kendini gerçekleştirmesini ve sosyal dayanışmayı teşvik etmek için doğru yetkinliklere olan
ihtiyaçlar önem kazanmıştır.
Bu yetkinliklere yönelik hazırladığımız tabloya göre okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere her kademeye uygun örnek etkinlikleri paylaşmaya başladık. Öğretmenlerimize farklı bir bakış açısı vererek “Anahtar Yetkinliklere Sahip Bireyler” yetiştirilmesi doğrultusunda farkındalık
oluşturma amacı ile harekete geçtik. Biliyoruz ki anahtar yetkinliklere sahip bireylerin bilmek-yapmak-olmak serüveninde kendini tamamlamaları
hem bireysel hem de toplumun yararınadır. Bilgiye kolayca erişilen şu dönemde sadece biliyor olmak eksik kalmaktadır. Bildiğini yapabiliyor olmak
hem bilgi hem de duygu gerektiren bir durumdur. Ancak bu durum da tam değildir. Bildiğimiz ve yapabildiğimiz şeyi özümsediğimizde tam oluruz.
“Olmak” dediğimiz kısımda işin özüne ulaşmışızdır.
Bu bağlamda Telafide Ben De Varım programı kapsamında Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak “Eğlence Dolu Kumbaramla Hayata Hazırlanıyorum” etkinlikleri ile “Biz De Varız.”
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Uzaktan Eğitim Faaliyetleri

Bugün İyi Hissetmen İçin Psikolojik Danışmanın Diyor Ki

İnsan bazen hayata ve en önemlisi kendisine dair ipuçları yakalamak ister. Peki, bu ipuçlarını onlara dair bir şey bilmediğinden mi ister?
Hayır... Aslında o ipuçlarını çok iyi bilir ama sadece o an durduğu yerdeki bakış açısı gerekli ipuçlarını görmesine engel olur. Kabul edelim bazen
zorlayıcıdır bu ipuçları nerede olduklarını bir türlü göstermezler bazen de “buradayım işte gör beni” derler. İşte biz de sizin de o çok iyi bildiğiniz
hayata dair olan bu ipuçlarından bazılarını, belki içinizde bir yerlere saklanmışlardır diye sizlere hatırlatmak istedik.
Kendin için en son ne zaman bir şeyler yaptın, kendine zaman ayırdın? Belki de uzun zaman oldu. O halde hadi
şimdi kalk ve müziğin ritmine eşlik et.
İnsanın anlamı bulması dinlemekte saklıdır. İyi bir dinleyici iyi bir öğrenicidir. İnsan öğrenmeye kendinden başlarsa öğrenme anlamını bulur. Bu yüzden içindeki seni huzursuz eden duygulara şöyle bir kulak vermeye ne dersin?
Yaşam koşturmacasında en çok da duygularımızı görmezden geliyoruz. Ne istiyoruz? Nasıl istiyoruz? Neler hissediyoruz?... Aslında o kadar çok ihtiyacımız var ki kendimize öz şefkatle yaklaşmaya. Hadi sen de sor bugün
kendine: Nasıl Hissediyorsun?
Eskiler, “sabır acıdır, meyvesi tatlıdır” der. Şimdi ise hayatımız sabırsızlıkla örülü telaşe duvarlarımızla çevrili.
İstiyoruz ki her şey hemen olsun. Hemen başarılı olalım, hemen istediğimiz kiloya kavuşalım, hemen söylediklerimiz anlaşılsın, hemen… hemen… hemen… Peki ya sen? Sen de böyle hissediyor musun? Şimdi durup düşünme
vakti.
Çocuklar çoğu zaman maddi açlık değil manevi açlık hissederler. Doyurulmamış ihtiyaçların ve duyulmamış özlemlerin varlığı çocuğa derin yaralar açar. Ama eğer ebeveynler çocuklarının sevgi depolarını doldurabilirse çocuklar baharda açan kır çiçekleri gibi neşeyle ve gerçek renkleriyle büyümeyi öğrenirler.
Ya yapamazsam? Ya olmazsa? Aslında bu kaygılar hepimizde var. Gerçek başarı ise tüm bu kaygı ve korkulara
rağmen harekete geçebilme cesaretidir. Amacımız, ‘her şeyde başarılı olmam lazım’lar yerine ‘deneyimlere yelken
açabilmek’ olursa eğer kalıplardan arınabiliriz.
“Kolay, kıymetin düşmanıdır” derler. Anne babalar çocuklara eğer elindekinin değerini öğretmek istiyorlarsa öncelikle bunu kendileri yapmalıdırlar. Eskiyen bir şey kullanılabilecek durumdaysa eğer kullanılabilir. Bu utanılacak ya da kötü olan bir şey değildir. Eğer çocuklara bu bakış açısı kazandırılabilirse ilerde daha temiz bir çevre ve
daha duyarlı insanlar olacak demektir.
74

Ar-Ge Bülteni 2021/1
Covid-19 salgınının normalleşme dönemine girmesi ile birlikte okullarımıza öğrencilerimiz gelmeye başlamıştır. Biz de öğrencilerimizin okula uyumlarını kolaylaştırabilecek etkinliklerden oluşan bir kitapçık hazırladık. Salgın dönemi boyunca evlerde kalmak zorunda
olan öğrencilerimizin uyum konusunda zorlanmaları çok doğal bir süreç olsa da bu süreci
kolaylaştırmak ve onların yanlarında bu dönemde de olabilmek çok kıymetli. Etkinlik kitapçığımız okul öncesi-ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin dönemsel özelliklerine
uygun, ayrı ayrı etkinlikler olacak şekilde hazırlanmıştır. Uyum süreci kitapçığı okulun ilk
beş gününü kapsayacak şekilde hazırlanmış olsa da buradaki etkinlikleri yıl içinde farklı
zamanlarda veya farklı etkinliklerle birleştirilerek de kullanılabilir.

Okul Öncesi-İlkokul Etkinlik Örneği
Etkinlik Adı: Hayallerim Balonlarda
Kazanım: Hayal Kurmanın Önemini Kavrar

Lise Etkinlik Örneği
Etkinlik Adı: O Gemi Bir Gün Gelecek
Kazanım: Zorluklarla Karşılaştığında Çözüm Yolları Arar

Tüm katılımcılara birer tane balon dağıtılır. Balonları şişirmeleri ve üzerine hayallerini yazmaları istenir. Okuma-yazma bilmeyen öğrenciler
öğretmenlerine hayallerini söylerler ve öğretmen hayalleri yazar. Daha
sonra müzik çalmaya başlar ve katılımcılar balonları havaya atarak karışmasını sağlarlar. Müzik durana kadar amaç, balonların tamamını olabildiği kadar havada tutmak ve yere düşmelerini önlemeye çalışmaktır.
Müzik durduğu zaman herkes en yakınındaki balonu yakalayarak, ellerindeki balonun üzerinde hayali yazılan kişiyi bulmaya çalışır. Ve sonra
bu hayallerle ilgili arkadaşlarıyla konuşurlar.

Eğitimci öğrencilerine şu hikâyeyi okur: Çok uzak ülkelere gitmek için
harekete geçmeye hazırlanan bir gemiye el sallayan bir topluluk gözyaşları
içindeydi. Gemi hareket etti ve bir okyanusun ortasında şiddetli bir kasırgaya tutuldu. Gemi devrilmemek için işe yaramayan eşyaları üzerinden attı
ve kurtuldu. Yoluna devam etti. Bir süre daha gittikten sonra kendini tekrar
dev dalgaların ortasında buldu. Bu ilkinden daha zorluydu. Bu sefer de
gereğinden fazla olan yiyecek ve içecekleri okyanusa bıraktı. Yoluna aldığı
tüm dalga darbelerine rağmen devam etti. Her şey iyi giderken birden hava
soğumaya başladı. Anladı ki buzullara doğru yol alıyor. Daha dikkatli olmalıyım diye düşünürken birden gözüne ilişen bir buzdağı dikkatini çekti
ve ona çarpmamak için çok direndi. Dümeni kırmaya çalışsa da geminin
bir tarafı buzdağına çarptı ama batmamak için hemen aldığı yaraları elinde
olan malzemelerle tamir etmeye çalıştı. Bunu başardı da. Derken yoluna
devam etti bizim gemi. Ve çok uzak ülkedeki o kıyı göründü. Kıyıda geminin yanaşmasını bekleyen insanlar coşkuyla gemiyi selamladı.

Ortaokul Etkinlik Örneği
Etkinlik Adı: Bir Çiçek Ek
Kazanım: Aidiyet Duygusunu Geliştirir.
Eğitimci, öğrencileri 4-5 kişilik gruplara ayırır. Her bir grup kendisi için
bir çiçek adı seçer. Gruplar seçtikleri grup adında çiçek tohumları bulurlar ve okulun çeşitli yerlerine çiçek tohumlarını ekerler. Her grup kendi çiçeklerinden mesul olduğu kadar diğer grupların çiçeklerinden de
mesul olur. Bir grubun çiçeği solarsa diğer grup başka bir sınıfa kendi
çiçeğini devreder. Okulun çeşitli yerlerine ekilen çiçekler büyüdüğünde
birer örnek sınıfa getirilir ve sınıfta da çiçekler yetiştirilir.

Eğitimci, bu hikâyeyi okuduktan sonra hayatta da bu tarz zorlukların yaşanabileceğini söyler ve öğrencilerine zorluklarla mücadelelerinin nasıl olduğunu sorar. Öğrenciler bu soruyu cevapladıktan sonra kendi gemilerinin
hikâyesinin yazılması istenir. Bu etkinlik drama yöntemi ile öğrenciler tarafından canlandırılır.
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Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Yöntemi İle
Soruna Değil Çözüme Odaklan

Hendek Psikososyal Destek ve
Nitelikli İstihdam Merkezi Projesi
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Kalkınma Ajansı Projeleri

İnsanlar zaman zaman hayatlarında yaşamış oldukları sorunlarla başa çıkma konusunda başarı sağlayamazlar. Çözemedikleri sorunları halı altına süpürürler. Fakat bir gün halı altı yapılan tüm
sorunlar gün yüzüne çıkar ve baş etmek daha da zor bir hale gelir. Belki de çok kolay başa çıkılabilecek bir konu destek alınmadığı için zor bir duruma dönüşebilir. Çözüm odaklı terapi yaklaşımı
da bu konuda destek sağlayan güçlü ve bir o kadar işlevsel bir terapi yöntemidir.
Çözüm odaklı terapi danışanı terapiye yönlendiren sorunların niteliğine odaklanmak yerine, terapi süreci sonunda elde etmek istedikleri ve başarmak istedikleri hedefler üzerine odaklanan bir
terapi yöntemidir. Geleneksel terapiler, büyük ölçüde geçmişe, geçmişte yaşanan olaylara, ilişkilere odaklanır. Çözüm odaklı terapi ise, hedeﬂeri netleştirmeye ve danışanın aynı sorunlarla
geçmişte başa çıkabildiği durumlara odaklanır. Kısacası, bu terapide önemli olan danışanın
geçmişi değil şu andaki durumu ve geleceğidir.
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi tekniği formülasyon olarak çok açık, net, kolay anlaşılır, kolayca öğrenilebilir ve kısa sürede sonuç veren bir tekniktir. Bu terapi yöntemi
problemleri anlayıp düzeltmeye çalışmak yerine danışanın probleminin olmadığı zamanla
ilgili olarak arzu ettiği geleceği detaylı olarak anlamaya çalışır ve bu geleceğe ulaşabilmek
için sahip olduğu kaynakları ve güçlü yanları tespit eder.
Eğitim-öğretim ortamında psikolojik danışma seansları okul iklimi bazında zaman bakımından yeterli olamayabilmektedir. Bu noktada derinliği daha az olan sorunlar bazında
çözüm odaklı terapi yöntemi sorunu azaltmaya yönelik işlevsel bir yöntem olarak çok net
bir şekilde kendini göstermektedir. Okullarda çözüm odaklı terapi eğitimini alan psikolojik danışmanlar bu tekniği daha sistemli bir şekilde uygulama fırsatı elde edebilecekler,
kısa sürede daha çok öğrenci ve veli ile danışma seansı yapabileceklerdir. Özünde ise
şu amaçları gerçekleştireceklerdir:
İnsanın sahip olduğu problemlerden daha fazlası olduğunu bilmek,
Eksikliklerden çok kaynakları aramak,
Olası ve arzu edilen gelecekleri hedeﬂeri incelemek,
Bu gelecek hayallerinin gerçekleşmesine şimdiden katkıda bulunan şeyleri
araştırmak,
Danışanları kendi hayatlarının her alanında uzman kişiler olarak görmek.
Bu kapsamda Sakarya ilinde hizmet eden Millî Eğitim Bakanlığının yürüttüğü
1000 Meslek Lisesi Projesinde yer alan 15 Meslek Lisesindeki psikolojik danışmanlarımıza 4 gün süreli teori ve uygulamalı eğitim verilmiştir.
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Proje kapsamında öncelikle Hendek ilçesinde
havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlama
neticesinde işsiz kalma riski bulunan 200 kişiye yakın iş gücü ile yörede SYDV’den destek alan dezavantajlı grupların ve ailelerinin
yaşadıkları travmayı atlatabilmelerine yönelik rehabilitasyon süreçlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Nihai olarak da tekstil,
aşçılık-pastacılık-çikolata alanlarına yönelik atölyeler kurularak hedef grubun mesleki
eğitimlere tabi tutulması ile birlikte istihdam
edilebilirliklerinin sağlanması ve artırılması
hedeflenmektedir.

Hendek Psikososyal Destek ve
Nitelikli İstihdam Merkezi Projesi

22 Ekim 2020 Hendek merkezinde yapılacak
tamamı kalkınma ajansı destekli Psikososyal
Destek ve Nitelikli İstihdam Merkezi projesi
için imzalar atıldı.
Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü: Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü proje kapsamında açılacak olan aşçılık pastacılık atölyesi ve
tekstil atölyesinin eğitmen ihtiyacını karşılayacaktır. Atölye faaliyetlerinin yürütülmesi,
ihtiyaçların belirlenmesi ve temin edilmesi,
kursiyerlerin takibi ve sertifikalandırılması İl
Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.
Psikososyal destek kapsamında Millî Eğitim Müdürlüğü ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden psikolojik danışmanlar ve psikologlardan oluşan 20 kişilik bir gruba çeşitli terapi ve terapi teknikleri
eğitimi verilerek bu kişilerle psikososyal eğitim grubu oluşturulmuştur. 17 Haziran-30 Temmuz tarihleri arasında eğitim verilmektedir. Oluşturulan bu ekip Sakarya’da meydana gelen bir afet neticesinde sahaya inerek
gerekli psikolojik desteği halka sunabileceklerdir. Ayrıca bu eğitimi alan 20 kişi eğitimi aldıktan sonra 120
kişiye psikolojik ilk yardım eğitimi vererek acil durumlarda olası psikolojik sorunları en aza indirip bunu yaygınlaştıracaklardır.
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Proje Hafızlık
İmam Hatip Ortaokulları Çalıştayı
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Proje Hafızlık
İmam Hatip Ortaokulları
Çalıştayı

“ÇİFT KANATLI ÇOCUKLARIMIZ,
KURAN MUHAFIZLARI HAFIZLARIMIZ”
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Hafızlık Eğitim Süreçlerini Geleceğin Öngörüleri ile Yeniden Ele Almak
Proje Hafızlık İmam Hatip Ortaokulları Eğitim Yapısının Tüm Yönleri ile Ele Alınarak Üst Düzey
Verimlilik Elde Edilecek Şekilde Oluşturulmasına Katkı Sağlamak

Kur’an-ı Kerim; doğruya ulaştıran rehberimiz (Huda), yolumuzu aydınlatan ışığımız (nur), hayatımıza canlılık kazandıran (ruh), doğruyu yanlıştan ayıran ölçümüz (furkan), gerçeği getiren ve
temsil eden (Hakk), ayrılık ve anlaşmazlık içinde kalanlara bir delildir (ilim).
Kur’an-ı Kerim; insanlığın tamamı için bir mucize (ayet), manevi hastalık ve aksaklıklarımızı gideren (şifa), Allah yolunda ve zorluklara karşı mücadele etmek için bir müjde (büşra),
okunsun anlaşılsın diye kolaylaştırılmış, apaçık kılınmış kitap (mübin), din adına gerekli
olan her şeyi detaylı bir şekilde açıklayan bir yasa (mufassal), apaçık ifadeler ile beyan
eden kitaptır (tıbyan).
Kur’an-ı Kerim; düşünenler için bir bilgelik kaynağı (hikmet), gerçeği belirleyen bir kanıt
(beyyine), insanlar arasında adaleti sağlayan evrensel bir yasa (hüküm), inananları dosdoğru yol üzerinde birleştiren Allah’ın yeryüzündeki ipi (hablullah), insanlara kıyamete kadar
yol gösterecek olan önder (imam), öğüt verici ve hatırlatıcı öğretmenimizdir (zikir).
Tüm bu özelliklerini bütünsel olarak ifade etmek gerekirse, Kur’an-ı Kerîm, Allah’ın insanlara indirdiği mükemmel ve son Mukaddes Kitaptır. Kur’an-ı Kerîmin en önemli özelliği
ferde ve cem’iyete, bütün insanlara, bütün memleketlerde ve bütün devirlerde insan hayatının
bütününe, maddî - mânevî bir hidayet rehberi olmasıdır.
İnsan hayatının bütününe, maddî - mânevî bir hidayet rehberi olan KURAN insanlığın en kutsal
emanetidir. Bu emaneti gereği gibi korumak ve muhafaza etmek ise hassasiyet ve önemle ele alınması gereken bir konudur.
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Çalıştaylar
Hafızlık eğitim süreçlerini geleceğin öngörüleri ile yeniden ele almak ve proje hafızlık imam hatip ortaokulları
eğitim yapısının tüm yönleri ile ele alınarak üst düzey
verimlilik elde edilecek şekilde oluşturulmasına katkı
sağlamak amacıyla 16 Haziran 2021 tarihinde Serdivan
Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi’nde çalıştay düzenlendi.
Çalıştayda ;
1- Toplumun Hafızlık eğitimi ile ilgili farkındalığının artırılması, Proje İmam Hatip Ortaokulları ile
ilgili farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların daha etkin ve verimli olabilmesi ile ilgili yapılabilecekler nelerdir?
2- Hafızlık eğitiminin Temel Eğitim Ortaokul müfredatına entegrasyonu ile ilgili mevcut durumun değerlendirilmesi ve önerilerin sunulması. Sakarya
Ölçme Değerlendirme Merkezimizin hazırlayacağı 6. sınıf müfredatının değerlendirilmesi. Hafızlık
eğitimini alacak çocuklarımızın normal eğitim
süreçlerinin aksamaması için alınacak tedbirler
nelerdir?
3- Hafız adayı ailelerine yönelik psikolojik destek
ve rehberlik eğitim planlamaları neler olmalıdır?
Hafızlık eğitiminin çocukların yaşamlarına etkisi
nasıldır? Olumlu ve olumsuz yönleri ile bütünsel
ele alındığında hafızlığın bir yaşam biçimi olması
toplumsal yaşantımıza neler katacaktır?
4- Hafızlık eğitimi sürecini destekleyici eğitim stratejileri geliştirme çalışmaları (hafıza teknikleri, dil
yetkinliklerini arttırma, sosyal ve kültürel kimlikleri başarı kimliklerini destekleyici çalışmalar) neler olabilir ve nasıl gerçekleştirilebilir? Hafızlık
eğitimi alan çocuklarımıza yönelik eğitim planlamaları neler olmalıdır?
5- Proje hafızlık ortaokullarında görev yapan yönetici, öğretmen ve eğitmenlere yönelik eğitimler neler olmalıdır? sorularına cevap alınmaya çalışıldı.
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Çalıştaya Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Müftülüğü’nden katılımcılar ile Sakarya, Konya, Ankara, Bursa, Kayseri ve
Düzce’den Hafızlık Projesi Uygulayan İmam Hatip Orta Okullarının idareci ve öğretmenleri, Sivil Toplum
Örgütlerinden temsilciler ile öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.
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SAKARYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE ANADOLU MEDYA GRUBU (ANA TV- haberfokus.com - 95.5 DOLU RADYO)
ARASINDA TELEVİZYON YAYINI ALANINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Bu Protokolün amacı, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü personeli tarafından resmî/özel tüm okullara yönelik sınavlara hazırlıkla ilgili olarak
hazırlanan soru çözümleri, bilgilendirme programları ve okul-kurum tanıtımları, etkinlikler gibi yaygınlaştırma amaçlı sahaya sunulabilecek içeriklerin, Anadolu Medya Grubu yayın organlarında (ANA TV- haberfokus.com- 95.5 DOLU RADYO) yayınlanarak, başta internet bağlantısı olmayan
dezavantajlı çocuklar olmak üzere Sakarya ilindeki tüm halkın bilgisine sunulmasıdır.

SAKARYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA İL MÜFTÜLÜĞÜ SAKARYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
GEÇMİŞE İZ GELECEĞE BİZ PROJESİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Bu Protokolün amacı, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Sakarya İl Müftülüğü ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında, Sakarya ilinde
yürütülecek olan Geçmişe İz Geleceğe Biz Projesi’nin görev, sorumluluk ve yürütülme esaslarının belirlenmesidir.

SAKARYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE TÜRKİYE KAMU ÇALIŞANLARI KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI
SAKARYA ŞUBESİ İŞ BİRLİĞİ BELGESİ
Sakarya’nın sağlık hizmetlerine gerek hastane içinde gerekse hastane dışında yaptığı çalışmalarla katkıda bulunmuş Kovit-19 salgın hastalık sürecinde fedakârca çalışmalar sergilemiş sağlık çalışanlarımızı tanıtmak ve örnek davranışları olan çalışanların unutulmayacağını hatırlatmak amacıyla
ilimizde ortaokul öğrencileri arasında mektup, lise öğrencileri asında edebî portre yarışması yapılarak Sakarya sağlık çalışanlarına manevî katkıda
bulunmaktır.
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Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi

0(264) 251 36 14 / 15 / 16

0(264) 277 30 12

0(264) 251 36 11

(0264)651 36 11

Resmi Daireler Kampüsü Camili Mahallesi Adapazarı

Papuççular Mahallesi Salkım Sokak No:21 Adapazarı

facebook/sakaryamem

facebook/sakaryaarge

twitter/sakaryamem

twitter/sakarya_arge

instagram/sakaryailmillîegitimmudurlugu

arge54@meb.gov.tr

youtube/sakaryamem

projelerekibi54@gmail.com

Tüm Hakları Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Aittir. Temmuz 2021

