T.C.
İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME BÜLTENİ

Sahibi
Ömer YAHŞİ
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü

Genel Yayın Yönetmeni
İlker ERARSLAN
İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

Editör
Selime ŞENTÜRK DOĞRAMACI
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü

Yayın Grubu
Ar-Ge Ekibi
Dönem: TEMMUZ - ARALIK 2017

Bu bültende müdürlüğümüze bağlı Strateji Geliştirme Hizmetleri Bölümü-1 altında kurulan
AR-GE Birimine bağlı ASKE ve PEK ekiplerinin 1 Temmuz 2017- 31 Aralık 2017 tarihleri
arasında yaptığı çalışmalar yer almaktadır.

İÇİNDEKİLER
ARGE BİRİMİ …………………………………………………………………………………….. 1
ASKE ÇALIŞMALARI…………………………………………………………………………….. 2
PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI……………………………………. 3
TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI……………………………………………………………… 4
MİSAFİRİM ÖĞRETMENİM PROJESİ…………………………………………………………. 6
ŞİRKET PROGRAMI PROJESİ…………………………………………………………………. 7
İZMİR SANA KANIM FEDA PROJESİ…………………………………………………………. 8

BEN DE VARIM PROJESİ………………………………………………………………………. 9
BİRLİK KARDEŞLİK PROJESİ ………………………………………………………………..

9

AKIL ve ZEKA OYUNLARI TURNUVASI…………………………………………………...... 10
GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ ……………………………………………………………………. 11
MİNİK MAKER’LAR İŞ BAŞINDA………………………………………………………………. 12
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI…………………………………….. 13
MATEMATİK ÖĞRENME BİLGİLERİ GELİŞTİRME PROJESİ…………………………….. 14
MÜNAZARA TURNUVASI………………………………………………………………………. 15

TÜTÜN KONTROLÜNDE AKRAN EĞİTİMİ PROJESİ ………………………………………. 16
BEYAZ BAYRAK PROJESİ …………………………………………………………………….. 17
BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ…………………………………………………………. 18
YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ ………………………………………………………… 19
PALYATİF BAKIM PROJESİ……………………………………………………………………. 20
YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİKLERİ ……………………………………………………….. 21
MUTLU PAYLAŞIMLAR …………………………………………………………………………. 21
OKUL SAĞLIĞI HİZMETLERİ………………………………………………………………….. 22

OKULLARDA DİYABET EĞİTİMİ PROGRAMI ………………………………………………. 22
HAYALİMDEKİ GÖKKUŞAĞI PROJESİ………………………………………………………. 23
GELECEĞİ YAKALA PROJESİ ………………………………………………………………... 25
ERASMUS+ KA202 …………………………………………………………………………….. 26
VET - EXPRESS ………………………………………………………………………………… 28
VISI - TEACHING………………………………………………………………………………….. 30

I. GİRİŞ
1.1. AR-GE BİRİMİMİZ
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminin mevcut yapısı, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının
08.05.2014 tarih 1843555 sayılı AR-GE Birimleri yönergesi doğrultusunda Araştırma, Stratejik Planlama
ve Kalite Geliştirme Ekibi (ASKE) ile Projeler Ekibi (PEK) olmak üzere iki ekip oluşturularak yeniden yapılandırılmıştır.
Stratejik yönetim ve planlama, iç kontrol sistemi, idareyi geliştirme, hizmet niteliklerini arttırma ve proje
geliştirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri-1 bölümü
bünyesinde, Müdür Yardımcısı İlker ERARSLAN ve Şube Müdürü Selime ŞENTÜRK DOĞRAMACI ’ya
bağlı olarak ARGE birimi oluşturulmuştur.

SIRA
NO

GÖREVLENDİRİLDİĞİ
BİRİM

AD SOYADI

BRANŞI/GÖREVİ

1

Erdal CEYLAN

Sınıf Öğretmeni

ARGE

2

Hakan GÖL

İngilizce Öğretmeni

ARGE

3

Uğur BETAŞ

İngilizce Öğretmeni

ARGE

4

İsmail BİNGÖL

Sağlık Hizmetleri

ARGE

5

Nurcan ARI

Sınıf Öğretmeni

ARGE

6

Nurdan MARAL

İngilizce Öğretmeni

ARGE

7

Funda SEL

Özel Eğitim Öğretmeni

ARGE

8

Zekayi Kaan ULUSOY

Fen Bilimleri-Okul Mdr.

ARGE

9

Hülya DEMİRHAN

Sağlık Hizmetleri

ARGE

10

Zuhal ÖZBAYAN ERİK

Matematik Öğrt.

ARGE

11

Derya AVŞAR

Fen Bilimleri

ARGE

12

Dilek KESER

İngilizce Öğrt.

ARGE

13

Dilek YILDIRIM

Fen Bilimleri Öğrt.

ARGE

14

Salih GÜVEN

Matematik

ARGE

15

Gökçe YILMAZ

Müzik

ARGE

16

Orhan ESKİTAŞ

Bilişim Teknolojileri

ARGE

17

Nurettin BİLGİN

Özel Eğitim

ARGE

18

Ayla SAVAŞÇI

Bilişim Teknolojileri

ARGE

19

Özge KURT

İngilizce

ARGE
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Ar-Ge ASKE 2017 Temmuz – 2017 Aralık Çalışmaları
Okul / Kurumlarımızın 2017 / 2018 Faaliyet Planları Çalışmaları;
Okul / Kurumlarımız tarafından 2015-2019 Stratejik Planları doğrultusunda yıllık olarak hazırlanan Faaliyet Planlarının koordine edilmesi amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde komisyonlar oluşturuldu.
Oluşturulan komisyonlar ile Eylül ayında bilgilendirme toplantısı yapıldı. 2017 / 2018 Eğitim Öğretim Yılı için hazırlanan Okul / Kurum Faaliyet Planlarına komisyonlar üzerinden rehberlik hizmeti verildi.
2015-2019 Stratejik Planı Revize Çalışmaları;
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2015 – 2019 Stratejik Planı, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme
Başkanlığının 21.11.2017 tarih ve 19681222 sayılı yazısı doğrultusunda



İkili öğretimin sonlandırılması



Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması,



Dil öğretimi açısından müfredatın düzenlenmesi,



Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi konularında,

2017-2019 Orta Vadeli Programı (OVP) ve 65. Hükümet Programının eğitime ilişkin bölümleri incelenip ilgili birimlerin de görüşleri alınarak revize edildi.
İzmir Valiliği İl Kalite Koordinasyon Kurulu Kurumsal Öz değerlendirme Çalışmaları;
İzmir Valiliği İl Kalite Koordinasyon Kurulu Kurumsal Öz değerlendirme Çalışmaları kapsamında 2016
yıl sonu değerlendirmeleri sonucunda belirlene açık alanlara yönelik yürütülen faaliyetler ve sonuçları raporlandı.
2017 yıl sonu öz değerlendirme çalışmaları kapsamında, “Çalışan Memnuniyet Anketi”, “ Hizmet Alan
Memnuniyet Anketi ” ve “ Toplum Memnuniyet Anketi ” veri girişlerinin yapılabilmesi için anketler müdürlüğümüz
resmi web sitesine eklenerek resmi kanallar ile ilgili paydaşlara duyuruldu. Yürütülen bu çalışma sonucunda toplam 5240 anketin sisteme girişi sağlanmıştır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kalite Çalışmaları;
Kalite geliştirme çalışmaları kapsamında İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu hizmetlerden memnuniyetlerin ölçülmesi amacıyla müdürlüğümüz binasına Kiosk
cihazı kurulmuştur. Kiosk cihazımızdaki anketler sayesinde
hizmet alan bireyler ilgili birimleri değerlendirme imkanı bulmuştur.
ISO-9001/2015 Kalite Belgesi Çalışmaları ;
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ISO-9001/2015 Kalite Belgesi kazandırmak için çalışmalar yürütülmekte olup dokümantasyon işlemi devam etmektedir.
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2018 PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
6-7 Ocak tarihlerinde İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer YAHŞİ’ nin başkanlığında ; İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcıları, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri ve tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımı ile planlama çalıştayı
düzenlendi.
İki gün süren çalıştay boyunca kurumumuzun güncel GZFT analizi yapıldı. Analiz sonuçlarına göre izlenecek
stratejiler belirlendi. Değerlendirilen çalıştay çıktıları ve 2017 izleme değerlendirme sonuçları ile Müdürlüğümüzün
2018 Performans Programı hazırlıklarına başlanmıştır.
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TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI
4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları çağrı programı, 5 - 12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve
kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sunan Bilim Fuarlarına destek verilmesini amaçlamaktadır.
Bu kapsamda ilçeleri sorumluları ile eğitimler ve koordineli çalışmalar sonucunda TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI başvurusunda ilimiz 747 başvuru ile Türkiye Birincisi olmuştur. Sorumlu akademisyenler tarafından değerlendirilen başvurulardan 605 proje onay almıştır. Bu sonuca göre Müdürlüğümüze bağlı okullar toplamda 3.025.000
(üç milyon yirmi beş bin) ti hibe almaya hak kazanmıştır.

Bilim Fuarları süreci sözleşme ve fuar planlamaları ile devam etmektedir.
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MİSAFİRİM ÖĞRETMENİM PROJESİ
Çocukların eğitimlerinde ailenin ve okulun rolünün önemli olduğu düşünüldüğünde, ilimizdeki öğrencilerin başarısının istenilen düzeye gelebilmesi, birey olarak daha duyarlı ve bilinçli bir şekilde yetiştirilmeleri için “Okul Aile Elele, Yön
Verelim Geleceğe” temasından hareketle resmi/özel okul ve kurumlarda okul-aile işbirliğinin geliştirilmesi ve eğitim kalitesinin artırılması amacıyla Misafirim Öğretmenim projesi Kasım 2017 itibariyle uygulanmaya konulmuştur.

Proje, Müdürlüğümüz bünyesindeki resmi/özel
(anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) tüm kurumların öğrencilerini kapsamakta olup; şehit, gazi yakınları, hastalığıengeli bulunan, sosyal ekonomik düzeyi düşük, sporda,
sanatta, akademik alanda başarılı öğrenciler öncelikli
olarak değerlendirilecektir.

Okulların planlaması doğrultusunda yıl sonuna
kadar sürdürülecek olan proje ile ev ziyaretleri, veli
seminerleri, öğrenci eğitimleri faaliyetleri yapılacaktır.
Proje kapsamındaki faaliyetlere yönelik kısa bilgi,
ziyaretlerde yaşanan anlamlı hikayeleri ve görselleri
şahsi/kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşılmakta ve paylaşımlara #MisafirimÖğretmenim
@izmir_ilmem tag eklenmekte ve takibi
ağlanmaktadır. Proje kapsamında şu
ana kadar on bine yakın ev
ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
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ŞİRKET PROGRAMI PROJESİ
Müdürlüğümüz, Genç Başarı Eğitim Vakfı ve İzmir Kalkınma Ajansı ortaklığında ortaöğretim öğrencilerine yönelik
‘’Girişimcilik ve Finansal Okur yazarlık’’ alanında Genç Başarı Şirket Programını 90 lisede uygulamaya başlanmıştır.
Program ile yerel-ulusal- uluslararası düzeyde yarışmalar ve ticaret fuarları desteği ile gençlerin iş hayatını keşfetmesi, girişimcilik-finansal okuryazarlık kapasitelerinin geliştirilmesi, küresel ekonomi rekabeti ile başa çıkabilme, takım kurma ve liderlik becerilerinin arttırılması amaçlanmaktadır.
22/23 Kasım 2017 (Çarşamba-Perşembe) tarihinde 180 koordinatör öğretmen ile İzmir Karaca Otel’de eğitici eğitimleriyle başlamış olup, öğretmenlerimize tam gün eğitimlerle, uygulamalı yöntemlerle proje kapsamında öğrencilerimize
aktaracakları örnekler sunulmuştur.
Proje; farklı ilçelerden resmi/özel her türden okullarımızı kapsamakta olup; öğrencilerimize yönelik takım oluşturma,
fikir geliştirme, iş modeli üretimi, şirket koordinasyonları, yarışmalar, ticaret fuarı, girişimcilik online sınavı ve sertifika
işlemleri ile sürdürülecektir.
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İZMİR SANA KANIM FEDA PROJESİ
Müdürlüğümüz ve Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi ortaklığında yürütülen İZMİR SANA KANIM FEDA projesi
kapsamında, ülkenin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerinin gönüllü, düzenli ve bilinçli kan bağışçılarından karşılanması ve kan bağışı bilincinin toplumda yaygınlaştırılabilmesi amaçlanmıştır.
İlimizdeki her türden kurumun müdürleri ve koordinatör öğretmenlerine yönelik kan bağışının önemini ve hayat
kurtarıcı olduğunu vurgulayarak, öğrencilerimizin yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmeye yönelik çalışmaları planlamak ve paylaşım için bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantıların ardından gerek ilçeler gerek okul düzeyinde planlamalar yapılmakta, T.C. KIZILAY’ı Ege Bölge Kan
Merkezi ile eşgüdümlü halde çalışmalar yürütülmektedir. Bu proje sayesinde Müdürlüğümüz kurumlarımızdan toplanan kan memleketimize hayat olmaktadır. Proje ilçe-okul koordinasyonları ve kan bağışları ile devam etmektedir.
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BEN DE VARIM
Müdürlüğümüz bünyesinde resmi/özel okul ve kurumlarda farkındalık ortaya koyan çalışmaların/projelerin tespiti ve yaygınlaştırılması amacıyla “Bende Varım Projesi” uygulamaya konulmuştur.
19 Ocak 2018 tarihi itibari ile sona erecek başvuruların ardından, yönerge ve şartnamesi doğrultusunda faaliyetler sürdürülecektir.

BİRLİK KARDEŞLİK PROJESİ
Proje Müdürlüğümüz, Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Mardinli Genç İş Adamları Derneği ortaklığında
uygulanmaktadır. Proje ile milli birlik ve beraberliğine katkı sunup kardeşlik köprüleri tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 10 okul, Müdürlüğümüze bağlı okullarla eşleştirildi ve
okulların ihtiyaçları tespit edilerek imkanlar ölçüsünde karşılanması planlandı.
Proje faaliyetleri yönerge doğrultusunda devam etmektedir.
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AKIL ve ZEKA OYUNLARI TURNUVASI
Öğrencilerin zihinsel kapasitelerinin, becerilerinin geliştirilmesinde akıl ve zeka oyunları etkili araçlardan
biridir. Akıl ve Zeka Oyunları Yarışmaları ile öğrencilerin eğlenceli vakit geçirirken analitik düşünme teknikleriyle tanışmaları ve bu becerilerini geliştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Akıl Zeka Oyunları Turnuvası ile öğrencilerimizin;
• Akıl yürütme becerisinin gelişmesi
• Konsantrasyon süresi ve derinliğinin artması
• Girişimcilik ve cesaretin artması
• Okuduğunu anlama, anladığını uygulama becerisi ve hızının
artması
• İlk defa karşılaşılan koşullara adaptasyonun kolaylaşması
• Sorunlarla başa çıkma, yenilgi karşısında pes etmeme ve
yeniden başlayabilme becerisi kazanma
• Yaratıcılığın gelişimi
• Motor becerilerin gelişimi
• Çok boyutlu görebilme, görünmeyeni canlandırabilme becerisinin artması
• Çok yönlü/stratejik/eleştirel düşünebilme
• Eldeki veriler doğru değerlendirme ve bunları sonuca ulaşmada verimli ve akılcı kullanabilme
• Ekip çalışmasına yatkınlığın artması
• Durumlar karşısında farklı çözüm yolları/stratejiler geliştirebilme
• Kendini ve yeteneklerini tanıma
• Hızlı düşünme ve karar verme becerisinin artması hedeflenmektedir.
Turnuvada 5.,6.,7. Ve 8. Sınıf öğrencilerimiz Mangala,
Kulami, Pentago ve Reversi oyunları ile yarışacaklardır. Okullarda turnuvalar başlamadan öncesinde 9 Ocak 2018 Salı günü
Danışman Öğretmenlerimize yönelik eğitim verilmiştir.
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GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ
Öğrencileri erken yaşlarda çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek amacıyla çevrimiçi eğitim imkanları
sağlanarak öğrenciler ve öğretmenler için bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Okul öncesi ve ilkokullar öncelikli olmak üzere çevre temalı çocuk oyunları sergilenmektedir. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan
geri dönüşüm kutuları 10 ilçede belirlenen 150 okula yerleştirilmiş ve 90 bin öğrenciye ulaşılması planlanmaktadır.
Çevreye duyarlılığı arttırmak için «azalt, geri dönüştür, yeniden kullan» sloganıyla öğrencilere geri dönüşüm konulu
atölye çalışmaları düzenlenmektedir. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, paydaş kurumlarla işbirliği protokolleri imzalayarak
çalışmalarını ilerletmektedir.
Amacımız;
1.Çevre okuryazarlığını sağlamak
2.Çevreye yönelik olumlu tutum geliştirmek
3.Öğrencilerin özgüvenini geliştirmek ve kendi kararlarını almalarını sağlayacak ortamlar oluşturmak
4.Öğrencilerde sorumluluk bilinci geliştirerek çevre sorunlarının oluşmasındaki bireysel rolleri hakkında kararlar
almalarını sağlamak
5.Yaşadığımız çevreyi anlama ve yönetmede bilimin rolünü göstermektir.
Çevre Bilincine Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Eğitimleri
Çevreye duyarlılığı arttırmak için «azalt, geri dönüştür, yeniden kullan» sloganıyla öğrencilere ve öğretmenlere geri
dönüşüm konulu eğitimler verilmektedir. Eğitim verilen öğretmen sayımız 6250’ye ulaşmıştır.
10binin üzerinde öğrenciye çevre eğitimi verilmiştir
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MİNİK MAKER’LAR İŞ BAŞINDA PROJESİ
Müdürlüğümüz, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türk Ekonomi Bankası ortaklığında düzenlenen Minik Makerlar
İşbaşında Projesi il geneli uygulanmıştır.
Proje kapsamında yazılım ve kodlama alanında 8 ilkokuldan 64 öğrenci maker eğitimi almış ve başarılı olan 2 öğrenci 08/09 Aralık 2017’de İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilen olan Türkiye Girişimcilik ve İnovasyon Fuarına
katılmışlar ve ödüllerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın ellerinden almışlardır. Proje önümüzdeki dönem uygulanmaya devam edecektir.
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MESLEKİ GELİŞİM AKADEMİSİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ
ATÖLYE ÇALIŞMALARI
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki Gelişim Akademisi kapsamında ARGE birimi tarafından yürütülen
İngilizce Öğretmenlerine yönelik olarak İngilizce Öğretmenleri Atölye Çalışmaları düzenlenmektedir. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen atölye çalışmaları süresince Materyal Tasarımı, Teknoloji
Kullanımı, Değerlendirme, Konuşma Becerilerini Geliştirme, Motivasyon gibi başlıklardan oluşan çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda 2 Aralık 2017 tarihinde İz-

mir’in ilk eğitim müzesi olan Cumhuriyet
Eğitim Tarihi Müzesi’nde Bahçeşehir Üniversitesi’nden

Yrd.

Dr.Kenan

Dikilitaş

“Teacher Development for English Language Teachers ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden

Yrd.

Doç.

Servet

Çelik’in

“Instructional Material Development for EFL
Teachers” başlıkları altında düzenlediği ilk
atölye

çalışması

gerçekleştirilmiştir.

Bu

çalışmada öğretmenler kendi ders içi uygulama materyallerini geliştirmişlerdir.
23 Aralık 2017 tarihinde ise ODTÜ’den
Doç. Dr. Perihan Savaş “Integrating Technology into EFL Classrooms” konulu atölye
çalışması

gerçekleştirmiştir.

Çalışmada

öğretmenler, İngilizce dersi öğretiminde
teknolojinin aktif kullanımıyla ilgili bilgiler
edinmiş ve örnek uygulamalar yaparak
kendi ders materyallerini geliştirmeye başlamıştır.
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MESLEKİ GELİŞİM AKADEMİSİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN
MATEMATİK ÖĞRENME BİLGİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Dokuz Eylül Üniversitesi ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimimizin işbirliğinde “Ortaokul Matematik
Öğretmenlerinin Matematiği Öğretme Bilgilerinin Geliştirilmesi” Lise MATEMAİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRENME BİLGİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ” projesi kapsamında 4-11-18 Kasım 2017 tarihlerinde Buca Eğitim Fakültesinde 30 ortaokul matematik öğretmeni ve 30 lise matematik öğretmeni Cahit Arf Binası CA-206 nolu
sınıfta eğitimler gerçekleştirilmiştir.
Adı: Ortaokul ve lise matematik öğretmenlerinin öğretme bilgilerinin geliştirilmesi projesi ,
Amacı: Projenin özel amacı, ortaokul matematik öğretmenlerinin matematiği öğretme bilgilerinin teknolojik,
epistemolojik ve pedagojik yönlerden gelişimini sağlamaktır.

Hedef Kitle: 30 Ortaokul Matematik öğretmeni
30 Lise Matematik Öğretmeni
Süreç: 3 hafta sonu cumartesi günleri eğitim verilmiştir.
Kapanış:
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Kapanış toplantısı yapılmıştır.

MÜNAZARA TURNUVASI
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24-25 Şubat 2018 tarihinde İzmir Atatürk Lisesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan,
Yaşar Üniversitesi’nin katkılarını sunduğu ‘’Fikirler Yarışıyor’’ Liselerarası Münazara Turnuvası kapsamında öğretmen ve öğrencilere yönelik düzenlenen ‘’Münazara Eğitimi’’ 06-07 Ocak 2018 tarihinde Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleştirilmiştir. Turnuvamızın amacı , öğrencilerimizin,özgüven ve sorumluluk,farklı görüşleri bir arada yaşatabilme ve empati kurma duygularını geliştirmek, kendilerini sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamak, fikir üretme ve problemlere çözüm bulma yeteneklerini geliştirmek,
antitezler üretme, herhangi bir konuda mantık yürütme, araştırma yapma, düşüncelerini savunacak kanıtlara ulaşma, tezler ve
istatistikî bilgiler yoluyla savunma becerilerini geliştirmelerine ortam hazırlamaktır.
Münazara Turnuvası’nın kazanımları ise; Çocuklarımızın münazara faaliyetini sevmesi, bu alanda kendini geliştirmek isteyen
çocukların deneyim kazanması ve kendini tanıması, çocuklarımızın, inceleme ve araştırma yapma davranışına yönelmesi, çocuklarımızın, konuşma ve kendini ifade edebilme becerilerinin gelişmesi, bireysel farklılıklara saygılı olabilme; hoşgörü ile karşılayabilme anlayışının ve karşılıklı saygı ortamı oluşturma becerisinin gelişmesi, grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme yeteneğinin gelişmesi ve çocuklarımızın, kazanma ve kaybetme deneyiminde kendi
duygu ve davranışlarını tanımasıdır. Eğitmenler Hacettepe Üniversitesi PDR Anabilim Dalı Başkanlığı Arş. Gör. Gökhan KABACAOĞLU, münazara eğitmeni Umut ERYILMAZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Canber IŞIK ’tır. Düzenlenen eğitime 52 öğretmen, 104 lise öğrenci katılmıştır. 24-25 Şubat 2018’de İzmir Atatürk Lisesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan turnuvada
Liselerarası Münazara Turnuvası İzmir ili birincisi belirlenecektir.

Eğitimin içeriği:
Eğitim İçeriği:
• Münazara Mantığı; münazara nedir, ne
değildir?
• Münazara Temel Kuralları
• Münazara Temel Konuşma Görevleri
i) Sorun Analizi
ii) Model
iii) Plan ve Özet
• Münazarada Duruş ve Duruş Stratejileri
• Münazarada Çürütme ve Çürütme Staratejileri
i) Çürütme Teknikleri
ii) Karşı Tarafın Konuşmasını Bileşenlerine Ayırarak
Çürütme
iii) Model Çürütmesi
iv) Öncül Çürütme
• Münazarada Söz Hakkı ve Söz Hakkı Stratejileri
• Argüman Bulma Yöntemleri
• Argüman Tipleri
• Argümantayon Kurma ve Nedensellik Oluşturma
• Argümantasyon Stratejileri ve Teknikleri
• Analiz Konuşması Tekniği ve Stratejileri
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TÜTÜN KONTROLÜNDE AKRAN EĞİTİMİ
PROJESİ
Projenin Amacı:
Amaç: İzmir ilinde gönüllü seçilmiş ortaokullardaki ergenlerde tütünden korunma konusunda akran eğitimi programının
etkinliğini değerlendirmektir.
Proje uygulama aşamaları;
Tütünden korunma konusunda rehber öğretmenlerinin eğitici olarak yetiştirilmesi

Eğitici rehber öğretmenlerin okullarda akran eğitici grupların
oluşturulmasıyla öğrencilerin tütün konusundaki farkındalıklarının akran eğitimi yoluyla aktarılması
Proje okullarındaki öğretmenlerin tütün konusundaki farkındalıklarının artırılması
Proje okullarında tütün ve ürünlerini kullanan öğrencilerin
bırakma konusunda desteklenmesini sağlamayı amaçlamıştır.
Hedef grup.
Ortaokul 5 ve 6. sınıflar

Projede İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı dört ilçede,
her bir ilçede 5 ortaokul ve il genelinde 20 ortaokulumuzda
yürütülmektedir.
Her okulumuzdan 20 gönüllü öğrenci ve toplamda 400 öğrenci ile devam etmektedir.
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BEYAZ BAYRAK PROJESİ
Projenin Amacı:
Eğitim kurumlarının, temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır
Projenin çalışmalarımız:
30 İlçemizde proje değerlendirme komisyonu kurulmuş, komisyon üyelerimize il koordinatörleri tarafından
yapacağı çalışmalar hakkında eğitim verilmiş ve projeye müracaat eden eğitim kurumlarını değerlendirmeye
devam etmektedirler.
SÜRESİ DEVAM EDEN “BEYAZ BAYRAK” SERTİFİKALI
EĞİTİM
KURUMU SAYISI (09.06.2017)

7773

İZMİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK HEDEFİMİZ İL
GENELİNDE
(2017-2018)

% 80

PROJEYE MÜRACAAT EDEBİLECEK EĞİTİM KURUMU
SAYISI

2.235

2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SONU HEDEFİMİZ:
BEYAZ BAYRAKLI EĞİTİM KURUMU SAYISI

1.785
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BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ
Projenin amacı:
Ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam konularında
teşvik edilmesi ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul ortamı ve öğrenci sağlığının geliştirilmesidir.
Projenin Hedef Kitlesi:
Bu proje T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı arasında ülke genelinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerde Beslenme Dostu Okullar Programı olarak uygulanmaktadır.

SÜRESİ DEVAM EDEN “BESLENME DOSTU OKUL” SERTİFİKALI EĞİTİM KURUMU SAYISI
(09.06.2017)
İZMİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞ OLARAK HEDEFİMİZ İL GENELİNDE BEYAZ BAYRAKLI OKULLARIN TAMAMINI BESLENME DOSTU OKUL YAPMAK
(2017-2018)
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85

773

YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ
Projenin Amacı:
Sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesine yönelik hazırlanan ve temel eğitim çağındaki çocukların fizyolojik
ve psikolojik açıdan kaliteli ve uzun bir yaşam sürdürmeleri için yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmaları
amaçlanmaktadır.
Projenin uygulama alanı: 9 ilçede 50 ilkokulumuzda uygulanmaktadır.
Projenin Hedef Kitlesi:
- Okul Öncesi, İlkokul 1. 2. 3. Ve 4. sınıflar
- Ebeveynler,
- Okul yöneticileri, öğretmenler ve okullardaki diğer çalışanlardır.
OKUL ÖNCESİ

SINIF

SINIF

SINIF

SINIF

TOPLAM

3430

7208

7215

7243

5868

30.964
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PALYATİF BAKIM PROJESİ
Palyatif Bakım: Dünya Sağlık Örgütünün yapmış olduğu tanıma göre; yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede, ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile belirlenmesi; fiziksel, psikososyal ve manevi gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı
çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşımdır.
Palyatif kelimesinin kökeni “manto, kaplama anlamlarına gelen Latince pallium” ve “pelerinle örtmek anlamındaki palliaire” kelimeleridir. Sağlık profesyonellerinin yardımlarına ihtiyacı olan bu hasta grubunu bir pelerin gibi
sarıp sarmalayarak, yaşamının son zamanlarında onlara kaliteli bir yaşam ve onurlu bir ölüm sunması düşüncesiyle bu isim verilmiştir
Günümüz sağlık sisteminde “hastanız için yapabileceğimiz bir şey yok, alın evinize götürün” anlayışı artık
sona ermiş olup, “sizin için yapabileceğimiz bir şey hep var” anlayışı yaygın olarak benimsenmiştir.
Temel hedef, konan tanısı neticesinde yaşamın son noktasına varışı kesinleşen hastaların yaşamına yıllar
değil, yıllarına yaşam katmaktır.
Palyatif bakım yaşamlarının son dönemine gelmiş kişilerin kalan son yaşamını daha kaliteli bir biçimde geçirmesini sağlamayı amaçlayan bir projedir.
Projenin hedefleri;
1. Hasta kişiye yönelik verilecek sağlık ve bakım hizmetleri. Bu hizmetleri verecek personel grubu sağlık personelidir ve bun grubun eğitimleri Sağlık Bakanlığı tarafından verilmektedir.
2. Aşama ise hasta ya bakım hizmeti veren yasal bakım hizmetlerini üstlenen yakını veya yasal bakıcısıdır.
Hastaya yasal bakım hizmeti veren kişinin bu işi nasıl yapacağını hastayı ve kendini bulaşıcı hastalıklardan,
enfeksiyonlardan nasıl koruyacağı konusunda eğitime ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu eğitimi İl milli eğitim kadrosunda bulunan Sağlık Meslek kökenli öğretmenlerimiz tarafından verilmesi proje
kapsamında kararlaştırılmıştır
Bu amaçla Sağlık Meslek kökenli 13 öğretmenimize Hizmet içi eğitim verilmiş ve Palyatif Bakım Eğitimcisi
olarak sertifikalandırılmıştır.
Eğitim modülleri hazırlanmış
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YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Projenin Amacı:
12-18 Aralık tarihlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünde ve okullarımızda sağlıklı beslenmeye yönelik farkındalık
yaratıp dikkat çekmek amacıyla çeşitli meyvelerden oluşan meyve sepetleri ikramı yapmak.

MUTLU PAYLAŞIMLAR PROJESİ
Proje İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE ve Türk Kızılay’ı Konak Şubesiyle yürütülecektir
Projenin Amacı:
Bu proje sosyal sorumluluk projesidir
Yarınının toplumunu oluşturacak olan çocuklarımızı güzel değerlerle ve pozitif düşüncelerle topluma karşı
sorumluluk duyan, etrafına karşı iyilik yapan, paylaşmanın değerini bilen kişiler olarak yetiştirmek, şimdiki neslin
en büyük vazifesidir.
Hızlı gelişme döneminde olan ilkokul/ortaokul öğrencilerine ait her türlü giysiler(iç. Dış, kaban, ayakkabı) henüz eskimeden küçülmekte ve giysiler atıl durumda kalmaktadır. Kızılay aracılığıyla Ekonomik durumu yetersiz
olan ya da afet durumlarında bu giysilerin kullanımı sağlanarak ihtiyaçlarının giderilmesi hedeflenmektedir.
Çocukların büyümesiyle birlikte artık kullanmadıkları sağlam oyuncaklarında oyun çağındaki çocuklara ulaştırılarak kullanımlarına sunmaktır.
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OKUL SAĞLIĞI HİZMETLERİ
Okul Sağlığı Hizmetleri; öğrencilerin ve okul personelinin sağlığın değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul
yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilebilmesi için yapılan çalışmaların tümüdür. Okul Sağlığı Öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul personelinin ruhsal, bedensel ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde olmalarını hedefler.
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile T.C. Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü kapsamında; okul çevresi dâhil sağlığı olumsuz olarak etkileyen her türlü etmenin denetimi ile okulda çalışanların ve öğrencilerin sağlıklarının en üst düzeye çıkarılmasını amaçlar.
Projemizi yürütmek üzere 30 ilçemizde komisyonlar kurulmuş ve çalışmalarına başlamışlardır.

OKULLARDA DİYABET EĞİTİM PROGRAMI
Diyabetle ilgi eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasında 27.04.2010 tarihinde “Okullarda Diyabet Eğitim Programı” adıyla protokol
imzalanmıştır. Protokol süresi 3 yıldır. Süresi dolan protokol 20.02.2014 ve 05.10.2017 tarihlerinde yeniden imzalanarak 3´er yıl daha uzatılmıştır.
Bu programın esas olarak üç amacı vardır:
Tip 1 diyabet konusunda okullar ve öğretmenler aracılığıyla farkındalık oluşturmak. Bu sayede okul çağındaki
çocuklarda Tip diyabet erken tanısını sağlamak ve diyabetik ketoasidoz sıklığını azaltmak.
Okul çağındaki diyabetli çocukların bakımlarını güçlendirmek ve yaşadıkları sorunları çözmek.

Okul çağı çocuklarında sağlıklı beslenme tutumu ve şişmanlık konusunda farkındalık oluşturmaktır.
Protokol kapsamında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından her yıl 400 PDR öğretmenimize Diyabet konusunda
hizmet içi eğitime verilmektedir.
Proje Ortakları;
Milli Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi
Diyabet Derneği
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HAYALİMDEKİ GÖKKUŞAĞI PROJESİ

İlkokul ve Ortaokullarda Bütünleştirme Projesi
Kasım 2017 tarihinde faaliyetlerine başlayan projemiz 2018 yılında da faaliyetlerine devam etmektedir. Projemiz Özel Gereksinimli öğrenciler ve aileleri ile toplumun bütünleştirilmesini amaçlamaktadır.

İlkokul ve ortaokul-

daki özel eğitim sınıfları ve kaynaştırma öğrencilerinin toplumsal uyum becerilerini yaparak -yaşayarak öğrenmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Özel gereksinimli öğrencilerimizin toplumsal bütünleşmesini okuldaki tüm
birimlerin desteğini ile gerçekleştirmeyi düşünmekteyiz.
Özel eğitim sınıfı ,görme engelli ,işitme engelli ,normal gelişim gösteren ,kaynaştırma öğrencileri ,engelli bireylere sahip aileler , normal gelişim gösteren çocuğa sahip ailelerden oluşmaktadır.Uygulayıcılar okuldaki tüm
birimlerdir.

Etkinliklere göre katılımcı sayısı 50 ile 1000 arası değişiklik göstermektedir. Etkinlik süresi etkinliklere göre
1 gün ya da 5 ay gibi değişik sürelerde uygulanacaktır. Her ay bir etkinlik yapılacaktır.

HAYALİMDEKİ SİNEMA ETKİNLİĞİ
Hayalimdeki Gökkuşağı Projesi kapsamındaki ilk etkinliğimizi Hayalimdeki Sinema etkinliği 30 Kasım 2017 tarihinde Forum Bornova da Cinemaxcimum da saat 10.30 da Baddıngton 2 Filmi izlenmiştir.
6 ilçenin ,9 okul ,311 zihinsel engelli ,görme engelli , işitme engelli , 4 ve 5 sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
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HAYALİMDEKİ BOWLİNG ETKİNLİĞİ
Hayalimdeki Gökkuşağı Projesi kapsamındaki ikinci etkinliğimiz hayalimdeki bowling etkinliği 18 Aralık
2017 ilk turnuvamız başlamış ,15 ocak 2018 bitmiştir.5 ilçe ,10 okul,250 öğrenci ile Hilton fame city de gerçekleştirilmiştir.
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GELECEĞİ YAKALA PROJESİ
Ulusal Ajans tarafından 2017 çağrısında kabul edilen 2017-1-TR01-KA101-037764 proje no’lu 116.859,00
Euro bütçeli KA1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği projemiz ile eğitimde yenilikçi ve öğrenci merkezli yaklaşımlar incelenip eğitim-öğretim personelimizin 21.yy becerileri doğrultusunda gelişimleri sağlanıp aynı zamanda okullarımızdaki eğitim ve öğretimin modernize edilmesi amaçlanmaktadır.
Yenilikçi eğitim-öğretim metotlarını kullanarak, öğrencilerin problem çözme becerilerini arttırabilmek için teknoloji tabanlı yaklaşımlarla bir dizi inceleme, araştırma, eğitim ve uygulama faaliyetini kapsayan disiplinler arası
alanlarda konsorsiyum üyesi eğitim-öğretim personelinin görüş, beceri ve yeterliliklerinin yurtdışı yapılandırılmış
kurslara katılarak artırılmasını hedefliyoruz.
Konsorsiyum okulları: NARLIDERE BİLSEM, KONAK BİLSEM, ÇİĞLİ ŞEHİT ASTSUBAY ÖZGÜR ERDOĞAN İMAM HATİP ORTAOKULU, ALİAĞA ATATÜRK ORTAOKULU, ÇİĞLİ CAHİDE AHMET DALYANOĞLU
ORTAOKULU, GAZİEMİR ÖZEL UĞUR OKULLARI, BORNOVA SUPHİ KOYUNCUOĞLU ORTAOKULU
STE(A)M: Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat Kursu, Oyun Temelli Öğrenme ve Gamification
ve Fin okullarındaki en iyi Benchmarking uygulamalarını gözlemleme gibi faaliyet ve kurslara katılacak olan öğretmenlerimiz, proje sonunda girişimci, motive eden, özendiren, aydınlatan, eğlenerek öğreten liderler olarak,
okullarında disiplinler arası doğal ortamlar yaratarak öğrencilerini 21.yy becerilerine hazırlayacaklardır.
Proje süresince; konsorsiyum üye kurumlarıyla toplantı yapılacak, öğretmenlere 30 saat e-twinning ve
Web2.0 araçları eğitimi verilecek, proje kapsamında elde edilecek çıktıların Açık Eğitim Kaynağı olarak yaygınlaştırılması amacıyla e-Twinning projesi oluşturulacak. «Mobile learning using smart phones and tablets» eğitimi
verilecek.
Ayrıca, eğitim alan öğretmenler kurslarda elde ettikleri bilgileri kendi derslerine entegre edecek, kendi okullarında seminer ve eğitimler düzenleyerek kurslarda elde ettikleri bilgileri okul personeline aktarılacak ,İzmir İl MEM
koordinasyonunda il genelinde düzenlenen çalıştaylar ile bilgi ve deneyimlerini uygulamalı olarak aktaracaklardır. Tüm çıktılar EBA portalına yüklenerek Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Yapılan çalışmalar e-twinning
projesine aktarılarak elde edilen tüm çıktı ve materyaller Avrupa boyutunda okulların kullanımına Açık Eğitim
Kaynağı olarak sunulacak ve faaliyetler sosyal medyada paylaşılacaktır.
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2016 – 2019
ERASMUS+ KA202
PROJE BİLGİLERİ
Hibe Kurumu

Türkiye Ulusal Ajansı

Proje Tipi

Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projesi (KA202 - Strategic Partnership Project of Vocational Education Developing Innovation)

Proje Adı

EXPRESS VET MOBILITY DATABASE AND GUIDES FOR ECVET
CLUSTER OF COUNTRIES – VETEXPRESS

Proje No

2016-1-TR01-KA202-035192

Proje Süresi

31.12.2016 - 31.08.2019

Proje Bütçesi

308.203,00 Avro

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün Koordinatör, İzmir İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün ortak olduğu 2016 yılı teklif çağrısında onaylanan 2016-1-TR01-KA202035192 sözleşme numaralı “Express Vet Mobility Database And Guides For Ecvet Cluster Of Countries” adlı Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar projesi; İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi, İtalya’dan ITS IOTA APULIA Derneği, Almanya’dan DEGOHA (Alman Hotel ve Restoran
Derneği) ve İspanya’dan C.E.I.P. JUAN CARRILLO ortaklarıyla işbirliği içerisinde yüksek başarı
seviyesinde sürdürülmektedir.
ECVET (Mesleki Eğitim Ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi), mesleki eğitim ve öğretimde
farklı öğrenme yolları ile elde edilmiş öğrenme kazanımlarının (bilgi, beceri ve yetkinliklerin) ülkeler
arası transferinin sağlanması, tanınması ve biriktirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir kredi transfer
sistemdir. ECVET, öğrenme kazanımlarının transferi, tanınması ve biriktirilmesinde Avrupa çapında ortak bir dil oluşturarak öğrenme süreçlerinde hareketliliği desteklemekte, ayrıca bireylerin farklı bir ülkede, farklı bir eğitim ve öğretim kurumunda ve farklı bir öğrenme ortamında elde
ettikleri bilgi, beceri ve yetkinliklerin kendi ülkelerinde anlaşılması ve tanınmasını kolaylaştırmaktadır. Öğrenme kazanımlarının biriktirilmesi ve transferi yaklaşımını benimseyen ECVET sayesinde
ülkelerin sahip oldukları yeterlilik sistemleri kolaylıkla karşılaştırılabilmektedir.
VetExpress projesinin nihai hedefi; ECVET'in şeffaflığını, tanınmasını ve etkinliğini arttırmak ve
ECVET'in kullanımı için tavsiye edilen politika belgelerini hazırlayarak sürece katkıda bulunmaktır.
Ayrıca VET-Express’in; çevrimiçi platform ve ECVET kullanım rehberi gibi uluslararası hareketliliği
destekleyen yenilikçi çıktıları ile birçok Avrupa ülkesinin ulusal düzeyde aydınlatılmasında ve
“Hayat Boyu Öğrenme” hedeflerine ulaşılmasında büyük etki sağlaması beklenmektedir. VetExpress projesinin önemli çıktılarından biri olan ECVET Rehberleri; öğrenci, veli, öğretmen ve okul
olmak üzere dört boyutlu olarak hazırlanacaktır. Rehberler, ECVET'in uluslararası hareketlilik faaliyetlerinde tüm ortaklarına açık, anlaşılır ve kullanımı kolay bir şekilde kolaylaştırıcı rolünü göstermek için hazırlanacaktır. Aynı zamanda rehberler sayesinde ECVET kullanımı ile yapılacak olan
ulus ötesi öğrenci hareketliliklerinin şeffaf, kolay uygulanabilir ve takip edilebilir kılınması sağlanaPROJE FİKRİ ÇIKTILARI
2

ECVET Araçları Kullanım Rehberleri – Örnek Ecvet Araçları Kullanımı

3

VETEXPRESS Online Platform

4

VETExpress Örnekleri - Kredi Transferinde Karşılıklı Anlaşma Şablonları

5

VETExpress Politika Belgeleri
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Edinilen beceri ve deneyimler, çoğu Avrupa ülkesinde resmi bir çerçevede desteklenmemektedir.
Bu yüzden gerçekleştirilen beceriler ve yeterlilikler sadece okul ve seçilen yeterlilikleri veren kurumlar
arasında kalmaktadır. VET-Express projesi sayesinde bu yapılan aktiviteler daha öncesinde yapılmış olan
birçok ECVET projesinin de yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacaktır. Projenin çoğaltıcı faaliyetlerinden İzmir’de gerçekleştirilecek olan Uluslararası Konferansta daha önceden Türkiye ve Avrupa yararlanıcıları tarafından yürütülen projelerden edinilen ECVET deneyimleri ve hareketlilikleri bir araya getirecektir.
Bu proje sayesinde kilit personel olan; öğretmenler, uzmanlar ve yöneticiler ECVET rehberinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda eğitileceklerdir. Öğretmenler ECVET kullanımı ve uygulanması ile ilgili yeterli
donanıma ve bilgiye sahip olacaktır. Proje çıktılarının etkin olarak kullanılabilmesi için dört Öğrenme/Eğitim/
Öğretim faaliyeti planlanmaktadır. Bu faaliyetler sırasıyla aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

PROJE EĞİTİM-ÖĞRETİM-ÖĞRENME FAALİYETLERİ
C1

Kısa Dönem Ortak Personel Eğitimi Etkinlikleri (İspanya)
Faaliyetin amacı; öğrenci, öğretmenler, veliler ve okullar için hazırlanan ECVET Kullanımına Yönelik Rehberlerin ve Kredi Transferinde Karşılıklı Anlaşma Şablonlarının kullanı-

C2

Kısa Dönem Ortak Personel Eğitimi Etkinlikleri (İtalya)
Faaliyetin amacı; katılımcı öğretmen, uzman ve yöneticilere VETExpress Çevrimiçi Platformu kullanma hakkında eğitim vermektir.

C3

Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğrencilerinin Hareketliliği (Almanya)
Faaliyetin amacı; öğrencilerin profesyonel ve kişisel yetkinliklerini geliştirmek için Almanya’da 30 gün süreli staj hareketliliği gerçekleştirmektir. Her ortaktan ülkeden üç öğrenci;
Turizm, Otomasyon ve Bilgi Teknolojileri alanlarında staj yapacaklardır. Projede üretilen
fikri çıktılar bu hareketlilik sırasında eğitimciler ve öğrenciler tarafından kullanılacak ve

C4

Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğrencilerinin Hareketliliği (Türkiye)
Faaliyetin amacı; öğrencilerin profesyonel ve kişisel yetkinliklerini geliştirmek için Türkiye’de 30 gün süreli staj hareketliliği gerçekleştirmektir. Her ortaktan ülkeden üç öğrenci;
Turizm, Otomasyon ve Bilgi Teknolojileri alanlarında staj yapacaklardır.
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VET-EXPRESS PROJE BAŞLANGIÇ TOPLANTISI
Proje açılış toplantısı 9-10 Mart tarihleri arasında Ankara’da yapılmıştır. Tüm ortak ülkelerin katılımı ile
gerçekleştirilen toplantıda; projenin hedefleri, çıktıları, hareketlilikleri ile ilgili bilgi verilmiş ve projenin başarılı bir şekilde, ortak anlayış ve uyum içerisinde yürütülebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Koordinatörlüğü’nde her katılımcı ülke ile ayrı ayrı iç sözleşmeler imzalanmıştır. Toplantıda hareketliliklerde elde edilmesi beklenen beceri ve yeterliliklerin kalitesinin en üst seviyede olmasına yardımcı olacak yönlendirici eğitim
modülleri, çevrimiçi platform ve ECVET kullanım rehberi hakkında bilgilendirmeler yapılmış, ortaklar arası
organizasyonların; bütçe, takvimlendirme çalışmaları, raporlamalar ve kalitesi yönetimi gözden geçirilmiştir.
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VETEXPRESS 2. ULUSÖTESİ PROJE TOPLANTISI
Projemizin ikinci “Ulusötesi Proje Toplantısı” 1-4 Kasım 2017 tarihleri arasında İspanya’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı ve İzmit MTAL tarafından ortak ülkelerin de katkılarıyla hazırlanmış olan
“İhtiyaç ve Durum Analizi Raporu” sunulmuştur. Raporun proje ortak ülkelerinde bulunan mesleki eğitim öğrenci,
öğretmen, veli ve idarecilere ECVET konusu ile ilgi hazırlanan anketlerin yapılması ve elde edilen verilerin analiz edilmesi ile raporlaştırıldığı belirtilmiştir. Toplantıda, VetExpress projesi 4. Fikri Çıktısı olan “Kredi Transferinde Karşılıklı Anlaşma Şablonları” ile ilgili sunum C.E.I.P. JUAN CARRILLO (İspanya) ortağı tarafından gerçekleştirilmiştir. Ortaklar proje gelişimi hakkında hazırladıkları raporlarını sunmuş, toplantı gelecekte yapılacak olan
planlı çalışmaların başarılı olarak gerçekleştirilebilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında değerlendirme yapılması ve kararlar alınması ile sonlanmıştır.
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VISUAL TEACHINGAND DIGITALSTORY TELLING AS AN
EDUCATIONAL TOOL
"Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklıklar alanında hibe almaya hak kazanan “Visual Teaching and Digital Storytelling as an Educatinal Tool – VISI-TEACHING” (Bir Eğitsel Araç Olarak Görsel Öğretim ve Dijital Öykü Anlatımı) isimli projemiz; İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğü ve Girit Milli Eğitim Müdürlüğü, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Syllogos Filon Mouseiou Sxolikis (Okul Yaşamı Müzesi), Alsancak Melih Özakat İlkokulu, Buca
Cengiz Sani İlkokulu, 45 Primary School of Heraklion (Heraklion 45. İlkokulu), Dimotiko Sholeio Neas Alikarnassou (Yeni Halikarnas İlkokulu), İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği ortaklığında 20152018 yıllarını kapsayan dönemde yürütülmektedir.
Visi-Teaching projesinin çıkış noktası, İzmir’de Müdürlüğümüz tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi ortaklığında hazırlanarak uygulanan ve 2015 yılı “MEB Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” kapsamında Öğretim
yöntem ve teknikleri kategorisinde Türkiye birinciliği ödülü alan İzmir Dersi - Çocuklar İçin Kent Bilgisi ve Kent
Tarihi Eğitim Programı isimli çalışma olmuştur. VISI-TEACHING projesinde İzmir Dersi kapsamında geliştirilen
eğitim modelinin bir öğretim yöntemi olarak Avrupa çapındaki tüm ilkokul öğretmenlerince kullanımının kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler ve çıktılar hedeflenmiştir.
Mevcut Durum Analiz Raporu ve Görsel Eğitim Rehberi (VISI-e-Guide): Görsel ders hazırlama yöntemlerini
metodolojik biçimde aktaran bir dijital kılavuzdur. Senaryolaştırma, görsel dil oluşturma, sunum teknikleri ile ilgili
basit teknik bilgileri içeren görsel-işitsel sunum kitlerinden oluşmaktadır. Dijital kılavuz 3 dilde (Türkçe, İngilizce,
Yunanca olarak) yayınlanacaktır. Bu kılavuzun nasıl kullanılacağına ilişkin örnekler ve denemeler proje ortak
okullarına, eğitmen eğitimleriyle verilecektir.
Örnek Görsel Dersler ve Oyunlar (Sample VISI-Courses & VISI-Games): Yöntemi örnekleyen, 3 model ders
ile 2 dijital oyun hazırlanmıştır. Proje planındaki iş bölüşümüne göre, Türkiye’deki ortaklar Efes Antik Kenti,
Bergama ve Kemeraltı başlıklarında birer model görsel ders hazırlanmıştır. Yunanistan’daki ortaklarımız ise
Heraklion ve Efes Kütüphanesi temalı dijital oyunları hazırlayacaktır. Proje yerel ve ulus ötesi ara toplantıları
başarıyla gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Proje içerisinde iki Personel Eğitimi (Joint Staff Trainings) tasarlanmıştır. Bu eğitimlerden ilki 2018 Eylül ayında İzmir’de gerçekleşmiş ve katılımcı sınıf öğretmenleri Visi eKurslar hakkında eğitim almışlardır. Visi e-Oyunlar ile ilgili eğitim ise Ocak 2018’de Girit’te gerçekleştirilecektir.
VISI-Teaching Premier (Konferans): Yunanistan’da gerçekleşecek, yöntem ile Öğretmen Rehberi ile Görsel
Derslerin tanıtılacağı ve tartışılacağı uluslararası etkinliktir. 22 VISI-Teaching- Prospectsfor Visual Learning
(Konferans): Türkiye’de gerçekleşecek, tüm proje çıktılarının lanse edileceği ve kilit konuşmacıların davet edileceği son uluslararası konferanstır. Proje çıktılarına http://visi-teaching.com/ linkinden ulaşılabilir.
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İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Fevzipaşa Mh. 452 Sk. No:15 Kemeraltı Katlı Otopark Arkası Konak / İZMİR
Telefon: 02324772137
E-Posta: strateji35_1@meb.gov.tr
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