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TAKDİM

 
      Toplumsal değişim sonucu ortaya çıkan bilgi çağı ve bilgi toplumu kavramları, bu değişim sürecinin yönünü ve 

içeriğini vurgular. Bu yeniçağda, ileri sanayi toplumlarını bile geride bırakan, zekâ ekonomisi, bilgisayar teknolojisi, 

yoğun bilgi üretimi, ekonominin ürünü haline gelmiştir.Eğitimin de bu değişim ve gelişimden etkilenmemesi mümkün 

değildir .

 21.yüzyılda ihtiyaçların değişmesiyle birlikte eğitimde yeni bir yarış, yeni bir rekabet başlamıştır. Bizim 

görevimiz teknolojiyle gelen bu fırsatı kullanmak ve eğitimi buna göre yeniden tasarlamaktır. Her 3 işverenden 

1’i ihtiyacı olan donanıma sahip çalışanları bulamazken, bir yandan da iş arayan gençler iş bulamamaktadır.Bu 

dengesizliği ortadan kaldırmak için çocuklara ‘yaratıcı zihin alışkanlıkları’ kazandırmak; merak etmelerini, hayal 

etmelerini, disiplinli olmalarını ve ekip çalışmasına yatkınlık kazanmalarını teşvik etmek gerekiyor. Bugün eğitim 

gören öğrencilerin yüzde 60’ının gelecekte yapacakları mesleklerin henüz icat edilmediğini düşündüğümüzde, 

onları geleceğe hazırlamak ancak böyle bir eğitimle mümkün hale gelecektir.

 Bu amaçla İl Müdürlüğü olarak, temel hedeflerimizi yeniden gözden geçirerek, bilgi toplumu olma yolunda 

yeni politikalar geliştirme çabası ile hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu’nu en doğru şekilde uygulamaya geçirme ve 

gerçekleştirme çabası içinde çalışmaktayız.Pek çok konuda projeler üreterek ve hayırseverlerimizin desteği ile ; 

hareket etmeye, grup çalışmasına, beraber öğrenmeye, üretmeye, tasarlamaya uygun, teknoloji entegrasyonu tam 

olan tasarımlara sahip kütüphaneler, laboratuvarlar ve dış mekanlardan oluşan inovatif öğrenme alanları açmaya 

hazırlanıyoruz.

 Yeniden yapılanmanın istek ve şevkiyle, her türlü imkanlarımızı seferber ederek çalışmaktayız.Bu meşakkâtli 

yolda emek ve desteklerini esirgemeyen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, her zaman beraber başarmanın 

hazzını yaşamayı diliyorum.                                                                                     Mahmut OĞUZ

                                                                                                                             İl Milli Eğitim Müdürü
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SUNUŞ

        

         

               Başarı sürekli olarak “değer yaratabilmektir.” Değer yaratmada sürekliliği sağlayabilmek ise hem “doğru işin 

yapılması” yani doğru stratejik kararlar almak, hem “işin doğru yapılması” yani toplam kalite yönetiminin etkililiği, 

hem de “sürekliliği sağlayacak yapılanma” yani kurumsallaşma ile sağlanabilir.

         Bir kurumu ileriye taşıyan ve onu rakiplerinden farklı kılan onun vizyonu ve bu vizyon doğrultusunda 

oluşturduğu, uyguladığı stratejidir. Özetle, strateji farklılığın temelidir. Biz de Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Strateji Geliştirme Hizmetleri Şubesi olarak bunun öneminin farkında ve 2023 Eğitim Vizyonumuzu en etkili şekilde 

hayata geçirecek en doğru kararları alma çabasındayız. Bu bağlamda en önemli hedeflerimizden biri 2023 Eğitim  

Vizyonunu çerçevesinde  koordinasyon, motivasyon ve doğru yönlendirme sağlayarak kaynakların etkin ve verimli 

kullanımını sağlamaktır.

          Şu anda 2023 Vizyonunu hayata geçirmek için strateji oluşturarak adeta analitik yönü güçlü bir sanat 

icra etmekteyiz. Bu sanat aslında bir düşünme yöntemi, kararları yönlendirici bir yaklaşımdır. İyi bir strateji ile 

kurumumuzda eğitimin her seviyesinde alınacak kararlar için bir pusula görevi görmekteyiz. Ne mutlu ki hem 

strateji geliştirme sürecinin etkinliğinden, hem de liderliğin tutarlılığından etkilenen ve yaratıcılık içeren bu görevi 

milli eğitimimizin 21.yy’a entegre edilmesi sürecinde en etkili şekilde gerçekleştirmekteyiz.

         2023 Eğitim Vizyonu ve stratejisini net olarak ortaya koyarak uygulayan kurumumuz, uzun dönemde 

Denizli eğitimi ve milli eğitim anlamında pek çok fayda sağlayacaktır.Büyük özveri ve çaba gerektiren bu süreçte 

yanımızda yer alan mesai arkadaşlarıma ve değerli paydaşlarımıza teşekkür ederken,desteklerinin devamını 

temenni ediyorum.

                                                                                                                            Ramazan YILMAZ

                                                                                                           Strateji Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürü
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Milli eğitim bakanımız Sayın Ziya SELÇUK’ un göreve 
geldiği günlerde ‘bize biraz zaman verin çalışalım yoksa 
aynı hataları tekrarlarız’ dediği ve bu ekibi ile bir yol 
haritası olarak önümüze koyduğu 2023 Eğitim Vizyonu 
anlık uygulamalardan ziyade süreç içerisinde atılacak 
adımlardan oluşmaktadır. Eğitim camiasının yakındığı, 
çözüm bekleyen pek çok konunun Vizyon’da yer alması 
bizleri mutlu etmiştir. Eksik kalan yönlerin de süreç 
içerisinde düzeltileceğine inanmaktayız. 

2023 Eğitim Vizyonu’nun 21. yüzyıla dair eğitim önerisi, 
21. yüzyıl Talim ve Terbiye Modeli şeklindeki çift kanatlı bir 

okumadır. Sadece beceri kazandırmak hayatı göğüslemeye yetmemektedir. Gerekli olan, insana 
ait evrensel, yerel, maddi, manevi, mesleki, ahlâkî, millî tüm değerleri kapsayan ve kuşatan bir 
olgunlaşma, gelişme, ilerleme, değişim ve ahlâk güzelliğidir. 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nin en 
temel felsefi önermesi insanın, ontolojik birlik ve bütünlüğü içinde yeniden ele alınmasıdır. İnsanı 
tekrar hak ettiği biçimde eğitimin gündemine taşımasıdır.

2023 Vizyonu çocuğun bütüncül gelişimine hizmet etmektedir. Müfredatların çocuklarımıza 
sunacağı imkânlara ilişkin en temel unsur; öğrenilen her türlü bilgi, beceri ve tutumun bir davranış 
olarak ortaya çıkmasının ötesinde, çocukların kendilerine ve topluma doğrudan hizmet edebilecek 
bir yetkinlik olarak yerleşmesidir.

Sonuç olarak 2023 Eğitim Vizyonu a’dan z’ye eğitimin tüm alt bileşenlerini ele alarak 2023 
yılına kadar yapılacak tüm iyileştirme ve gelişmeleri kapsar niteliktedir. Bu süreçte 2023 Eğitim 
Vizyonu’nun mevcut haliyle başarıya ulaşması, tüm Türk Milleti açısından önemlidir. Her bireyin, 
bu önemli süreçte üzerine aldığı sorumluluğu üst düzeyde yerine getirmesi gerekmektedir.                                                                                                                                   
                                        

              2023 EĞİTİM VİZYONU VE DENİZLİ
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2023 Eğitim Vizyonu’nun başarıyla hayata geçmesi için üst yönetimin desteğinin yanında, en 
büyük destekçilerimiz öğretmenlerimizdir.Bu yüzden öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin en doğru 
şekilde birinci ağızdan Vizyon’u tanımaları için Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, 22 Nisan – 3 
Mayıs 2019 tarihleri arasında toplamda İlimiz genelinde 12.300 öğretmene ulaştığımız, 27 oturum 
halinde «2023 Vizyonu Bilgilendirme ve Farkındalık Seminerleri» gerçekleştirilmiştir.

Seminerlerimiz; ;  İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şener 
Bayram, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Ramazan Yılmaz ve Temel Eğitim Şube Müdürü Mustafa 
Vural’ın sunumlarıyla gerçekleşmiştir.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak,gerek seminerler gerek kitapçıklar gerekse okul bazlı 
toplantılar aracılığıyla Vizyonumuzun başta felsefesi olmak üzere tüm yönleriyle tanıtımına ve 
Denizli ili olarak hazırlık çalışmalarına titizlikle devam etmekteyiz.Planlanan şekilde değişimin 
aşama aşama gerçekleşmesi için tüm birimlerimiz ve eğitim çalışanlarımızla, hedef ve eylemlerimize 
odaklı olarak ilerlemekteyiz.
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GÜNGÖR CERİT CUMHURİYET İMAM HATİP ORTAOKULU 

HEDEF 1. İMAM HATİP OKULLARININ MÜFREDAT, DERS 
YAPISI VE DİL YETERLİLİKLERİ  İYİLEŞTİRİLECEK
EYLEM 1.9 Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programları 
ile model uygulamalar İmam Hatip Okulları tarafından 
hayata geçirilecektir.

   

Okulumuz öğrencileri ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında vatan yolunda canlarını çekinmeden 
veren vatan evlatlarını ziyaret ederek, vatanseverlik ve vefa duygularının oluşmasını sağlanmak 
için, Denizli-Asri Mezarlık Şehitlik Ziyareti gerçekleştirerek öğrencilerimizin manevi yönlerinin 
gelişiminde okul olarak katkı sağlamak istedik.

              2023 EĞİTİM VİZYONU

              İLÇELERİMİZDEN EĞİTİM VİZYONU YANSIMALARI

BULDAN
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     ATATÜRK ORTAOKULU

İngilizce öğreniminde, öğretim kademelerindeki ço-
cukların özellikleri dikkate alınarak kullanılan yöntem-
ler çeşitlendirilecektir.
HEDEF 2. YENİ KAYNAKLARLA ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE 
KONUŞULAN DÜNYAYI DENEYİMLEMESİ SAĞLANACAK.
EYLEM 2.4 Kademelere göre farklılaşan içerik, yöntem ve 

teknikler tasarlanacaktır.

        
II.ENGLISH MUSIC FEST” 

İngilizce’ye karşı olan ön yargıyı yıkmak için hazırladığımız gece büyük heyecana sahne oldu.Ele-
melere katılan 100 öğrenci arasından sıyrılan 14 öğrenci gecede performansını sergiledi.Seyircile-
rin de telefonları ile puanladığı performanslar beğeni topladı.

ACIPAYAM
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AHMET NAZİF ZORLU FEN LİSESİ

HEDEF 2 . AKADEMİK BİLGİNİN BECERİYE 
DÖNÜŞMESİ SAĞLANACAK.
EYLEM 2.5 Okullarda Tasarım-Beceri Atölyeleri kurularak, 
öğrenilen bilgilerin yaşam becerisine dönüştürülmesi 
sağlanacaktır.

MODEL UÇAK BECERİ ATÖLYESİ

Okulumuz Havacılık Kulübü bünyesinde açılan model uçak kursunda, öğrencilerimiz tamamladıkları 
uçaklarını kapalı spor salonunda keyifle uçurdular. Matematik öğretmeni Ümit KIZILKAYA´nın 
rehberlik ettiği çalışmalarda, 12 öğrenciye Türk Hava Kurumu tarafından sertifika verildi.

BABADAĞ
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          GAZİ İLKOKULU 

                     Etkinlik adı : STEM KURSUNDAYIZ 

 29/04/2019 tarihinde, Tavas Gazi İlkokulu müdürü İbrahim Çöllü 
tarafından açılan mahalli hizmetiçi STEM kursuna okulumuz idareci 
ve öğretmenlerinden 20 kişi katılmıştır. 21 .yy becerilerinin önem 
kazandığı günümüzde öğrencilerimize rehber olacak kazanımlar 
elde edilmiş ve okulöncesi eğitime STEM etkinliklerini daha fazla 
dahil edebileceğimiz etkinlik örnekleri ve örnek kazanım planları 
hazırlanmıştır.

                DENİZLİ EĞİTİMİNDE
                          İYİ ÖRNEKLER

EĞİTİM KURUMLARI YAPTIRMA VE 
YAŞATMA DERNEĞİ DENİZLİ GÖRME                                     

ENGELLİLER ORTAOKULU
 

                   Etkinlik adı :  SESLİ MASALLAR

Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Denizli Görme 
Engelliler Ortaokulu öğretmenleri masalları seslendirerek 
öğrencilerin kullanımına sunmuşlar. Bu Bağlantıdan masallara 
ulaşabilirsiniz. 
http://dgeo.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/20/01/746917/icerikler/
pinokyo_2911566.html?CHK=aebc32cd86284693c3b03b0acd
dd2705

    MERKEZEFENDİ 

         TAVAS

Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. 
Düşünmek için aklın eğitilmesidir. 
Albert Einstein
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        LÜTFİ EGE ORTAOKULU

Etkinlik adı : DİLİMİZ KİMLİĞİMİZDİR 

13-05-2019 tarihinde 200 öğrencinin katılımı ile dünyanın 
en eski ve üretken dillerinden biri olan Türkçemizi yabancı 
dillerin ve teknoloji dilinin olumsuz etkilerinden korumak ve 
toplum tarafından doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla   
bir farkındalık projesi oluşturulmuştur. Proje doğrultusunda 
öğrenciler "Türkçe Konuş" tişörtleri tasarlayıp boyadılar. 
Tasarladıkları tişörtleri giyerek okul içinde ve dışında 
farkındalık oluşturmuş oldular.

   PAMUKKALE

   AHMET ÇALIŞKAN 
                  ANAOKULU 

 Etkinlik adı : 2.GELENEKSEL MASAL ŞENLİĞİ 

26-04-2019 tarihinden itibaren bir hafta, ‘Geçmişin 
İzinde Masallar Projesi’ kapsamında öğrenciler masal 
diyarlarına yolculuk yaptı.Okul bahçesinde masal 
konseptleriyle oluşturulan 5 farklı istasyonda veliler 
tarafından, Denizli’ deki anaokulundan liseye kadar, 
yaklaşık bin öğrenciye masallar anlatıldı. Masallarını 
dinleyen öğrencilere masal kitabı hediye edildi. 
Projenin mimarı olan Ahmet Çalışkan Anaokulu Okul 
Öncesi Öğretmeni Hürriyet Burhan ise şunları aktardı: 
“Şenliğimizde Türk masalları, dünya masalları ve 
benim de en çok önemsediğim bu sene Dünya Kültür 
Mirası’na dahil olan Dede Korkut Hikayeleri de yer 
alıyor. Herkes masal dinlesin. Her yerde masal 
şenlikleri olsun. Aileler, öğretmenler çocuklarımıza 
masal anlatsınlar. Geçmişimizi unutmayalım ve 
nesilden nesile aktarabilelim.” 

   PAMUKKALE

           DENİZLİ EĞİTİMİNDE İYİ ÖRNEKLER
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           DENİZLİ EĞİTİMİNDE İYİ ÖRNEKLER

                                   
      KAYHAN 75. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

        Etkinlik adı :TATA'NIN ÇOCUKLARI ADLI RADYO TİYATROSU 

 Sanatın, özelde de tiyatronun, hıza odaklı çağın insan 
ilişkilerinde yarattığı yıpranmaya panzehir olduğunu 
düşünüyoruz ve Kayhan 75. yıl MTAL Tiyatro Topluluğu 
olarak Ülker Köksal'ın Tata'nın Çocukları adlı radyo için 
kaleme aldığı eserini, Özgür EREN öğretmenimizin 
sorumluluğunda sesimiz soluğumuzla oynuyoruz.
Aile ilişkilerinde fedakarlık, yakınlık, çıkarlara 
dayalı düşünme ve davranmanın olumsuz etkileri, 
sahiplenme gibi birçok tema üzerine şekillenen bu 
güzel oyunu canlandırırken hem kendimizi sorguluyor 
hem de Türkçe’nin güzelliklerine bir kez daha dikkat 
kesiliyoruz. 

   PAMUKKALE

                                                                                                                                                                          ER-BAKIR FEN LİSESİ 

Etkinlik adı : AMERİKAN HAVACILIK VE UZAY AJANSI´NIN (NASA) DÜZENLEDİĞİ 
                YARIŞMADA İKİNCİ BASAMAĞA YÜKSELDİK.

 

11-03-2019 tarihli, Sibel SAVÇI yönetiminde, okulumuz 
Bilişim ve Elektronik Topluluğu kurucu üyeleri İsmail Yaşar 
KÖKÇÜLER, Behlül Sena AKBUDAK , Yiğit DORUK ve 
Mehmet KURAL tarafından hazırlanan "Düşük Sıcaklık ve 
UV Radyasyonunun Grafenin Kararlılığına ve Elektriksel 
İletkenliğine Etkisinin İncelenmesi" başlıklı araştırma 
projemiz ve deney düzeneğimiz Ağustos ayında ABD´den 
uzaya fırlatılmak üzere ikinci basamağa seçilmiş ve deney 
sonuçlarının NASA tarafından bizzat takip edildiği 14 projelik 
"izleme listesine" dahil edilmiştir. Deneyimizin Mart ayında 
yapılacak olan teknik kontrolleri geçmesi halinde öğrencilerimiz 
Ağustos ayında projelerini sunmak ve uzaya fırlatmak için 
ABD´ye gideceklerdir. Öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı 
kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

  MERKEZEFENDİ
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EZİLER MUSTAFA KAÇMAZ                                                                           
              ORTAOKULU

    Etkinlik adı : ANADOLU YILDIZLAR LİGİ 
HOKEY            MÜSABAKALARI TÜRKİYE FİNALİ

 Suat ARI öğretmenimiz sorumluluğundaki okulumuz       
öğrencilerinin de içinde bulunduğu Denizli Karması Kız 
Hokey  Takımı 7-10 Mart 2019 tarihlerinde Amasya İlinde 
yapılan Türkiye Şampiyonası Hokey Müsabakalarında 
ilimizi  temsil etmişlerdir.

 AHMET NURİ ERİKOĞLU ORTAOKULU

  Etkinlik adı : STOPMOTİON VE PERSPEKTİF SERGİSİ

 Nuran Çağdaş ÖREN öğretmenimizin sorumluluğunda, okulumuz 
öğrencileri tarafından sanatsal kısa metrajlı filmler ve perspektif 
fotoğraf çekimleri yapılmış ve sergi düzenlenmiştir.200 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirilen sergi büyük ilgi ile karşılanmıştır.

        GÜNEY

   PAMUKKALE

                                   
                                  

                                                                                                                                     
ACIPAYAM  ANAOKULU
 

Eğitim Reformu Girişimi´nin düzenlediği Eğitimde
İyi Örnekler Konferansı, bu yıl öğrenmenin temelinde 
yatan merakın peşindeydi.Acıpayam Anaokulu; ´´Açık 
Havada Öğreniyoruz: Duvarsız Sınıflar´´ projesi ile, yapılan 
5000 başvuru arasından merak edilen 58 iyi örnekten 
biri seçildi.13-14 Nisan’da Sabancı Üniversitesi’nde proje 
sunumunu gerçekleştiren Acıpayam Anaokulu Müdürü 
R.İkbal AKSAKALLI, Müdür Yardımcısı Özlem YILDIRAN 
YILDIZ, Öğretmenler Ayşe AKŞİT ve Gülçin TAN İlçemizi ve 
İlimizi Eğitimde İyi Örnekler alanında temsil ederek bizleri 
gururlandırdı.

    ACIPAYAM

           DENİZLİ EĞİTİMİNDE İYİ ÖRNEKLER
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             5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun amaçlarından biri, makro planlarda 
yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir 
şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, 
kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir. Bu amacı gerçekleştirebilmek üzere 
hazırlanan stratejik planlar vasıtasıyla, kamu idarelerinin, kalkınma planları, programlar, ilgili 
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını 
oluşturması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden 
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini 
yapmaları gerekmektedir. Buna uygun olarak il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri de kalkınma 
planları, 2023 Eğitim Vizyonu, MEB stratejik planları ve diğer üst politika metinlerinde yer alan 
politika ve hedefler doğrultusunda stratejik planlarını hazırlamaktadırlar.

 Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin 
belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili tarafların değerlendirmesine sunulması, izleme 
faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yapılması ile mümkün olmaktadır. İzleme ve değerlendirme 
faaliyetleri sayesinde idarenin iyileşmeye açık alanlarını tespit etmesi ve buna yönelik 
politikalar geliştirmesi, faaliyet alanlarındaki kaynak tahsisini gözden geçirerek daha rasyonel 
önceliklendirmeler yapabilmesi mümkün olmaktadır.

 

2015-2019 STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
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     2015-2019 stratejik planlarının uygulama dönemi sona ermiş, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz 
Ar-Ge Birimi tarafından 2019-2023 stratejik planı hazırlamış, ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz, 
okul ve kurumlarımıza da stratejik plan hazırlamaları konusunda rehberlik edilmiştir. Bu 
sebeple 2018 yılı izleme ve değerlendirme bulguları, 2019-2023 dönemi için veriye dayalı 
politika geliştirmenin önemli bir aracı durumunda olduğu değerlendirilmektedir.

        Bakanlığımız tarafından Müdürlüğümüze tevdi edilen “Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme 
Raporu” Kılavuz ve Ek-1 formatına uygun olarak hazırlanmış ve Bakanlığımıza gönderilmiştir.

   Aynı şekilde ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz için de bir format hazırlanmış ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüklerimizin de 2015-2019 Stratejik Planlarına dair “İzleme ve Değerlendirme Raporları” 

hazırlatılmıştır.
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DEĞERLER EĞİTİMİ ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ 

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 yıldır yürütülmekte olan Eğitimde Değerler 

Eğitimi Programı (EDEP) 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okul öncesi öğretmenlerine ‘‘Okul 

Öncesinde Değerler Eğitimi ‘’ eğitimleri ile devam etmektedir. 01 Mart 2019 tarihinde Çocuk 

Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitim Uzmanı Özlem Öznur GÖKBULUT tarafından “Drama Eğitimi”, 

21 Mart 2019 tarihinde okul öncesi öğretmeni Hürriyet BURHAN tarafından “Eğitim Ortamında 

Masalların Kullanımı” adlı atölye çalışmaları yapılmıştır. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 

bağımsız anaokulları ve özel anaokullarda  görev yapan toplam 65 tane öğretmenimiz atölye 

çalışmalarından faydalanmıştır. Son olarak bu yıl içerisinde 6.sı düzenlenen eğitimi Hacettepe 

Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Arif YILMAZ ve Gazi 

Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda görev yapan Dr. Figen ŞAHİN verdi. “Erken 

Çocukluk Eğitiminde Pedagojik Dokümantasyon Uygulamaları” eğitimi 24 Haziran 2019 Pazartesi 

tarihinde verilmiştir.  
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Pedagojik Dokümantasyonun okul öncesi öğrenme ortamlarında gerçekleşen etkileşimleri ve 

ortaya konan ürünleri kaydetme, analiz etme, yorumlama ve paylaşmayı içeren sürekli ve süreç 

odaklı bir öğrenme ve öğretme yöntemi olduğu vurgulanmıştır. “Pedagojik Dokümantasyon “ 

araçlarından panel, portfolyo ve bülten hakkında bilgilendirmeler yapılıp uygulamalı olarak panel 

çalışması yapılmıştır.
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ŞEHRİM DENİZLİ 

       
      Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
“Şehrim Denizli Projesi”  Başbakanlık Tanıtma Fonu 
tarafından hibe almaya hak kazanmış olup Denizli Büyükşehir 
Belediyesi’nin eş finansmanı ile desteklenmektedir.

       Projenin amacı; 
     Çocuklarımızın; Denizli'mizin tarihi, sosyal, kültürel ve turistik değerlerini öğrenirken okuma 
alışkanlıklarını arttırarak okuma zevkini geliştirmek. 
      Dezavantajlı gruplar için; görme engelliler, dislektikler, işitme engelliler, fiziksel engeli nedeniyle 
evden çıkamayan öğrencilerimiz; 1 milyon 724 bin ilkokul çağındaki engelli öğrenci için alandaki 
materyal eksikliğini giderebilmek amacıyla, sesli kitap ve işaret dili tercüme çalışmasıyla alanda 
kullanılabilecek materyal oluşturmak. Bir eğitim kurumu olarak; onlarla ilgili farkındalığı arttırarak 
bu konuyla ilgili görevimizi eğitim-öğretim ayağında da yerine getirmektir.

      Şehrim Denizli Projesi; yazılan kitapların sesli kitap olarak hazırlanması, sesli kitapların işaret 
diline tercüme edilmesi, işaret diline tercüme edilen sesli kitapların, kitap görselleriyle birlikte 
montajlanarak videolar oluşturulması, oluşturulan tüm materyallerin genel ve dezavantajlı grupların 
aynı anda kullanabileceği materyaller olması açısından Türkiye’de bir ilktir.

    “Şehrim Denizli Projesi”  kapsamında 8-10 yaş öğrencileri için on dokuz ilçenin; tarihi sosyal 
ve kültürel tanıtımı19 fantastik hikaye kitabı ile  
yapılacaktır. Proje kapsamındaki hikâye serisinin 
adı “ Bilge Horoz Serisi’dir.
    Projemizde birçok gönüllü; öğrenci, öğretmen 
ve akademisyenden oluşan yüz kişilik bir ekip 
çalışmakta olup projemiz dört aşamadan meydana 
gelmektedir.
     Bunlar; 
     Alan Tarama-Kitap Yazımı: 
     Kitap Seslendirme: 
     Hikâyelerin İşaret Diline Tercümesi ve Montaj
     Hikayelerin İngilizceye Çevrilmesidir.

   Şehrim Denizli projesi Pamukkale Üniversitesi’nde 
bulunan birbirinden değerli akademisyenlerin rehberliğinde birçok öğretmen ve öğrencimizin 
özverili  çalışmaları   ile yürütülmeye devam etmektedir.
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ALAN TARAMASI

Proje ekibimiz; her ilçemizin tarihini, kültürel değerlerini ve doğal güzelliklerini yerinde inceleyerek 
gerek kitabımız için hikayeler ve çizimler gerek sesli kitabımız için gerçek ses kayıtları almışlardır.

         
ŞEHRİM DENİZLİ 

KİTAP HAZIRLAMA

Yazarımız tarafından yazılan kitaplar kitap inceleme komisyonu ve Pamukkale Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından akademik ve pedagojik açıdan değerlendirilerek, 
gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Kitap resimleri, öncesinde ilçe taramaları yapılarak tarihi ve 
kültürel ögeler hikayelerle özdeşleştirilerek çizilmiştir.
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STÜDYO ÇALIŞMALARIMIZ

Sesli kitaplar oluşturulurken öğrenci, öğretmen ve akademisyenlerden oluşan 300 kişilik 
bir ekiple çalışılmaktadır.  Şuanda serinin 18. Kitabına gelinmiş olup Eylül ayı sonuna kadar sesli 
kitap kısmı tamamlanacaktır. Sonrasında işaret dili çekimleri ve video filmlerin çalışmaları  
yapılacaktır.

         
ŞEHRİM DENİZLİ 

KİTAPLARIN İNGİLİZCE’YE ÇEVRİLMESİ

Şehrim Denizli Projesi kitapları İngilizce’ye çevrilerek çocuklarımıza hem Denizlimizin tanıtımını 
yapacak hem de amacına uygun olarak hazırlanmış materyaller ile yabancı dil eğitiminde 
kullanılacak kaynak oluşturacağız. Şu anda Honaz, Buldan, Tavas, Kale, Acıpayam kitaplarının 
İngilizce çevirileri yapılmış olup, basım için hazırlanmaktadır.
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İŞARET DİLİ VE VİDEO FİLMLER

Hazırlanmış olan sesli kitaplar işaret diline tercüme edilerek, kitap görselleriyle birlikte 
montajlanmaktadır. Şu anda Honaz, Buldan, Tavas, Kale, Acıpayam ve Serinhisar kitaplarımızın 
video filmleri tamamlanmış olup YouTube ve EBA ‘ya yüklenmiştir.

Hazırlanan video filmler ve proje sürecinde hazırlanan sesli kitap ve işaret diline tercüme edilen 
kitaplar DVD olarak basılacaktır.

         
ŞEHRİM DENİZLİ 

ŞEHRİM DENİZLİ İMZA GÜNLERİ

Şehrim Denizli imza günü etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Projemiz bir yandan ilerlerken 
bir yandan da çocuklarımızla "Yazarla Buluşma Etkinliği" kapsamında imza günlerini yapmaya 
devam ediyoruz. 

Alan tarama, kitap hazırlama, stüdyo ve işaret dili çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken 
Şehrim Denizli  Projesi kapsamında hazırladığımız hikaye kitaplarımızın bir kısmının okullara 
dağıtımı yapılmakta olup bir taraftan da  okullarımızda "Şehrim Denizli Projesi İmza Günleri" 
etkinliği yapılmaktadır. 

"Bilge Horoz, Çınar ve Pınar Öğrencilerle Buluşuyor" sloganı adı altında il merkezi ve 
ilçelerimizde imza günleri düzenlemekteyiz. İmza günleri ile çocuklarımıza projenin içeriğinden, 
kahramanlarımızdan, kitaplarımızdan  bahsederken onları bir yazarla buluşturarak, birlikte 
söyleşiler  yapmanın keyfini yaşamaktayız.  
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ŞEHRİM DENİZLİ 
         

ŞEHRİM DENİZLİ 

Öğrencilerimize okuma  alışkanlığını verirken,  proje kapsamında hazırladığımız işaret dili ve 
sesli kitap videolarından bölümler izletmekteyiz. Bu vesileyle öğrencilerimizin kendilerinden farklı 
fiziki şartlara sahip olan arkadaşlarıyla ilgili farkındalığını artırırken, söyleşimizde onlara,  kendi 
hayatlarının  içinde ne gibi deneyimleri olduğunu soruyoruz. Onlar da bizlere hayatın içinde 
gördükleri, yaşadıkları deneyimlerini, tertemiz küçücük kalpleriyle en güzel duygularıyla anlatıyorlar.  

Etkinlikler sonunda okullarımızın 3.  sınıf şubelerine imzalı kitaplarımızı  hediye etmekteyiz.  Onların 
keyifle  boyamalar yapmaları için kahramanlarımızın  boyama kağıtlarını onlara dağıtarak, boyama 
etkinliği yapmaktayız. İmza günleri etkinliklerimiz proje süresince ve sonrasında devam edecektir.
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         MESLEK LİSELERİ MARKALAŞIYOR

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Meslek Liseleri Markalaşıyor” adlı projesi ile markalaşma, inova-

tif girişimcilik ve profesyonel satış konusunda idareci ve öğretmenlerin eğitimlerine destek olarak 

ve danışmanlık hizmeti sağlayarak, döner sermaye gelirlerinin artırılmasını amaçlanmıştır. Döner 

sermayeden sorumlu idareci ve öğretmenlerin aldıkları “Marka Oluşturma ve Yönetimi ”, “İnovatif 

Girişimcilik” ve “Profosyonel Satış”  eğitimleri sayesinde hali hazırda var olan atölyelerde ürettikleri 

ürünlerin piyasada karşılığını bulabilmek adına gerekli bilgi ve donanıma sahip olacaklar aynı za-

manda döner sermaye kapsamına girmeyi düşünen diğer mesleki ve teknik okullarımıza da öncü 

olacaklardır.

Denizli’de döner sermayesi bulunan meslek liselerinden seçilecek olan döner sermayeden sorumlu 

idareci ve atölye şefi meslek öğretmenlerimiz eğitim sonrasında bir uzman tarafından marka oluştur-

ma ve yönetimi danışmanlığının alınması ile bilgi alışverişinde bulunabileceği ve ilimizin ortak marka 

stratejisini belirlenerek mesleki ve teknik okullarındaki öğrencilerin gerçek iş yaşamına atılmadan 

önce tecrübe edinmesini girişimcilik, markalaşma ve satış teknikleri konusunda farkındalığının art-

masını sağlayacaktır.  
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Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bölgemizdeki eğitim kalitesinin artması ve kurumsal kapasite-

mizin geliştirilmesi açısından dünya ile rekabet edebileceğimiz alanlardaki eksikliğimizin giderilmesi 

için bu projeyi yürütmek bu konuda atılmış önemli bir adım olacaktır.
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                OKULUM DENİZLİ

                OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI  PROJESİ

    “Okulum Denizli” projesi; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel örgün okul öncesi eğitim, 
ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ve öğrenim gören öğrencilerin okul 
dışı öğrenme ortamlarını daha etkin kullanması ve eğitim/öğretim programlarındaki kazanımların 
yaparak ve yaşayarak öğrenilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
      Projenin hedef kitlesi; Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları ile Ortaöğretim, 
Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüklerine bağlı 
eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ve öğrenim gören öğrencilerdir.

   

 Projenin hedef dersleri/alanları, eğitim/öğretim programları ve kazanımları; Temel Eğitim, 
Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi ve Özel Öğretim Kurumları Genel 
Müdürlüklerine bağlı eğitim kurumlarında okutulan alanlar/dersler ile bu alanların/derslerin eğitim/
öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlardır.
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    Projede yer alan okul dışı öğrenme ortamları;
    a) Devlet kurumlarına ait tüm müzeler ile tescilli özel müzeler,
    b) Kamu kurumlarına ait bilim ve sanat merkezleri,
    c) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenmiş tarihi ve kültürel alanlar,
    ç) Kamu kurumlarına ait kütüphaneler ile edebiyat müze kütüphaneleri,
    d) Doğal sit alanları ve ören yerleri,
    e) Teknoparklar,
    f) Ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar,
    g) Üniversiteler,
    ğ) Millî, tematik park ve bahçelerden oluşur.

      Proje iki aşamadan oluşmaktadır; 
Birinci aşamada Denizli il sınırlarındaki eğitim amaçlı kullanılabilecek mekanların taraması 
yapılmıştır. Bu kapsamda 17 ilçeye ziyaretler düzenlenmiştir (Bekilli ve Beyağaç’ta uygun mekan 
olmadığı için ziyaret gerçekleştirilmemiştir). 133 adet mekan belirlenmiştir. Gezilen ve eğitim için 
uygun görülen mekanların listesi 14.06.2019 tarihinde Bakanlığa gönderilmiştir. 

  İkinci aşamada, alan/branş öğretmenleri belirlenen mekanlarla hangi kazanımlarının 
destekleneceğine karar verip buralarda yapılabilecek etkinliklere örnek yazacaklardır. Yapılan 
çalışmalar kitap tasarımlarına eklenip 31.08.2019 tarihinde Bakanlığa gönderilecektir.
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DİJİTAL İÇERİK GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 

26 HAZİRAN 2019

       2023 Eğitim Vizyonunun “Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm” 
teması hedefleri doğrultusunda İlimizdeki bilişim teknolojileri ve elektronik öğretmenlerimiz ile, 
yerel bazda robotik, kodlama, 3d yazıcılar, Arduino, dijital ders içerikleri geliştirme, dijital ölçme 
araçları geliştirme, web içerikli ders etkinlikleri, oyunlaştırarak öğretme, dijital oyunların eğitimde 
kullanılması gibi konularda 26.06.2019 tarihinde Merkezefendi Belediyesi Bereketler Toplantı ve 
Sergi salonunda 209 kişilik bir ekiple “Dijital İçerik Geliştirme Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

 

    Bu çalıştayla, İlimiz genelinde dijital içerikler geliştirilmesi, dijital platformların öğrenme 
süreçlerine katılması, öğretmen ve öğrenci yeterliliklerinin artırılması için önümüzdeki eğitim-
öğretim yılına ait çalışma planı hazırlanması sağlanacaktır. 
      Projeye üniversite katkısı, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi 
öğretim üyelerinin,  teknokentin de katılımı sağlanarak gerçekleştirilmiştir.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un konuşmasının ardından PAÜ Teknokent Müdürü Prof. 
Dr. İlhan Küçükkaplan "Dijital İçerik Geliştirme" konulu sunum yapmış, daha sonra, çalıştayın 
gündem konuları görüşülmüştür.
        Çalıştay sonunda toplanan raporlar birleştirilerek, çalıştay raporu haline dönüştürülmüştür.
Bu rapora göre oluşturulacak eylem planı, bilişim öğretmenlerinden oluşan bir ekip tarafından 
belirlenecektir.
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KAPSAYICI EĞİTİM BAĞLAMINDA TÜRKÇE’NİN İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNE 

YÖNELİK ÖĞRETMEN KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI

"Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Türkçe'nin İkinci Dil Olarak Öğretilmesine Yönelik 
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi Programı"  Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF 
işbirliğinde yürütülmekte olup Türkçe ve Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe'nin ikinci dil 
olarak öğretilmesine yönelik pedagojik bilgi ve becerilerinin arttırılması ve etkili bir 
kapsayıcı eğitim bağlamında Türkçe öğretimi yapabilmeleri için planlama, tasarlama 
ve uygulama becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, mesleki 
gelişim eğitimi programı geliştirilerek ihtiyaçlar doğrultusunda Türkçe eğitim modülleri 
oluşturulmuştur.

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında “ İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi ” 
başlığı altında yer alan “ Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimleri Yeniden 
Yapılandırılacak” hedefi altında yer alan ;

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

7.Öğretmen ve okul yöneticilerimize yönelik bazı hizmet içi eğitim faaliyetleri katılıma 
ilişkin belgelendirme uygulamasından ayrılarak üniversiteler aracılığıyla akredite 
sertifika programlarına dönüştürülecektir.

              2023 EĞİTİM VİZYONU
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12.Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarına eğitim hizmeti götürecek 
öğretmenlerimiz için mesleki gelişim programları oluşturulacaktır,

eylemlerinin  gerçekleştirilmesi amaçlı gerçekleştirilen bu programın hazırlanmasında 
aktif öğrenme ve yansıtıcı yaklaşım ilkeleri benimsenmiştir.

Programın geliştirilmesinde uygulamaya dayalı yetişkin eğitiminin esasları dikkate 
alınmış, buna göre program mümkün olduğunca katılımcıların kendi deneyimlerini 
ve bilgilerini harekete geçirerek ve bu deneyimler üzerine yeni beceri, değer ve 
tutumların inşa edilmesini sağlayacak şekilde organize edilmiştir. Bu amaçla, 100 
saatlik eğitici eğitimi programı oluşturulmuştur.

Türkçe'nin ikinci dil olarak öğretilmesine yönelik 81 ilimizde öğretmen kapasitesinin 
güçlendirilmesi için 8-21 Temmuz 2019 ve 23 Temmuz-5 Ağustos 2019 tarihleri 
arasında oluşturulan 100 saatlik eğitici eğitimi programı ile eğitici eğitimleri 
yapılmaktadır. Eğitici eğitimlerini takiben eğiticiler, görev yaptıkları illerde bulunan 
Türkçe ve sınıf öğretmenlerine  mahalli eğitimler  vereceklerdir.Bu eğitime katılan 
Ar-Ge mensubu arkadaşlarımız da mahalli eğitimlerin düzenlenmesi konusunda katkı 
sağlayacaklardır.
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