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arge ve inovasyon ;

Yenilik, değişim, yaratıcılık, gelişme ve risk alma
kavramları ile bütünleşmiş uzun dönemli bir
performans göstergesidir.Yenilikçilik, bir ülkede
sürdürülebilir büyümenin, toplumsal refahın ve
istihdamın sağlanması için tek çözümdür.
Tüm uluslar arası göstergeler göstermektedir
ki,
rekabet
ettiğimiz
dünyada
diğerleri
eğitim sistemlerini ve uygulamalarını hızla
yenilemektedirler. Yenilenmemek, değişmemek
ve okulun dışındaki dünyadan uzak kalmak;
gelecekte ekonomik yetersizliklerden çok daha
fazla sorun demektir. İşsiz, umutsuz ve hayallerini
gerçekleştiremeyen bireyler demektir. Bunun
anlamı ise gelecekte ciddi boyutta toplumsal
sorunların ortaya çıkmasıdır.
Einstein şöyle der: “Aynı şeyleri tekrar tekrar
yapıp farklı sonuçlar beklemek deliliktir.”Muassır
medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak, kuşkusuz
ki eğitimde bugüne kadar yaptıklarımızdan
farklı şeyler yapmayı gerektirir. Geçmişte
yapılanların aynısını yapmaya devam etmek,
başarısızlığa götüren bir yoldur. Çıkış yolu ise eski
alışkanlıklarımızı bırakmaktan geçer. Eğitimde
inovasyon, eğitim için daha çok para harcamak ya
da okullara daha çok teknoloji satın almak değildir.
İnovasyon, eğitim ortamlarının bugünün ve
geleceğin becerilerini kazandırmayı sağlayacak
biçimlerde
tasarlanması, öğretme-öğrenme
sürecinin toplumun ve ekonominin gerçeklikleri
ile ilişkilendirilmesi ile ilgilidir. İnovasyon okulların
ve sınıfların çocuklara bilgi yüklenen yerler olması
değil, çocukları ve her yaştaki insanların hayal
güçlerini geliştirdikleri yerler olması ile ilgilidir.
Düşlerini ve beklentilerini gerçekleştirmeleri için
yeni yollar keşfetmeleri ile ilgilidir.

Bir
toplumun
üyelerinin
yaratıcılıkları
ve bilgileri, yeni bilgilere ulaşabilme ve
kullanabilmelerindeki hızları ve öğrenmenin
etkin bir biçimde başarılabilmesi gibi etkenler,
diğerlerinin bulunduğu yere yetişmek ve oyunda
kalmak için değil, yeni oyunlar icat edebilmek ve
asıl kazanan olmak için son derece gereklidir.
Geleceği hazırlamayanlar, geleceği karşılarında
bulurlar.

Bugün, tüm dünyada hükümetlerin ve
kurumların gündeminde inovasyon en önemli
gündem maddesini oluşturmaktadır. Başarılı
ve fark yaratan bir kurum olabilmek için ARGE
ve inovasyon paralel gitmelidir. Fakat bu yeterli
değildir, hangi alanda ARGE çalışmalarının
yapılacağı, inovasyonun hangi alanlarda
uygulanacağı çok iyi tanımlanmalıdır. ARGE ve
inovasyonun doğru sistemini oluşturmak, ilgili
değer yargılarını ve çalışma şekillerini kurum
içine entegre etmek ve iyi bir liderlik, ARGE ve
inovasyonun olmazsa olmaz şartlarındandır.

SÜLEYMAN EKİCİ
STRATEJİ GELİŞTİRME VE AR-GE
ŞUBE MÜDÜRÜ
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Hızla değişen günümüz dünyasında, bu değişim, en küçük birimlerden en geniş oluşumlara
kadar tüm toplumsal unsurları etkilemektedir. Toplumlar, toplumsal sistemler ve örgütler
sürekli bir değişim dinamiği etkisinde kalmaktadırlar. Hiç bir örgüt, değişimden uzak
durarak ya da değişime direnç göstererek ayakta kalamaz.
Toplumun hem kendi sistemini hem de sistemi içindeki insan kaynaklarını değişime ayak
uyduracak şekilde yenilemesi ve geliştirmesi gerekir. Durum bu olunca, Kurumumuz da
çağın yeniliklerinin getirebileceklerini daha erken görebilen, daha çok bilgi toplayan, daha
erken önlemler alan, ortaklığı daha çok benimseyen, bulunduğu konuma bakmaksızın
daha çok insanın görüşünü alan ve yeniliklere karşı nasıl hazırlıklı olunması gerektiğini
daha fazla bilen bir bakış açıyla hareket etmektedir.Milli eğitim örgütümüzün, son
zamanlardaki yenileşme ve değişme hareketi olarak adlandırılan 2023 Eğitim Vizyonu; yeni
çağın bizden beklediklerini topluma vermek, planlı ve kontrollü şekilde yeni duruma geçişi
sağlamak, değişimi devam ettirmek ve verimliliğe dönüştürmek, elde edilecek çıktıların
beklenenle uyumlu olmasını sağlamak amacıyla en doğru şekilde hayata geçirilmektedir.
Eğitim Vizyonumuzun çizdiği rotada doğru ve emin adımlarla ilerlemenin ancak değişime
açık olmakla ve kendi değişimlerimizi çok iyi yönetmekle gerçekleşeceğini kabul eden
Müdürlüğümüz; bunu bir adım daha ileriye taşıyarak, “değişimi yönetmenin tek yolunun
değişimi yaratmaktır” sloganıyla çalışmalarına güç ve dinamizm katmaktadır.
Değişimi yaratmanın zor ama gurur verici sürecinin gerçekleşmesinde kurumumuzun
dört bir köşesindeki her kademeden eğitimci, çalışan ve destekçilerimizin payı büyüktür.
Bu bütünleşmiş güç ile birlikte ve omuz omuza çalışarak, değişimi ve dönüşümü başarma
hazzını yaşayacağımız güzel günlerin yakın olduğunu müjdeler, emeği geçen herkese
teşekkürlerimi sunarım.

MAHMUT OĞUZ

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
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EĞİTİMDE 2023 VİZYONU
Türkiye’de eğitimde ve eğitim içeren her konuda eğitim kalitesinin artırılması amacıyla eğitime yönelik
iyileştirici, düzenleyici ve geliştirici birçok adımlar atılmaktadır. Özellikle son yıllara bakıldığında
eğitimde yenileşme ve gelişme adımlarının en kapsamlı olanı ve başta geleni ‘’2023 Eğitim Vizyonu’’
dur. Merkezine insanı almış, sağlam bir felsefi temel üzerine kurulmuş Eğitim Vizyonu kapsamında,
2023 yılına kadar yapılması amaçlanan eğitimin her alanında ve her kademesinde önemli kararlar
alınmıştır. Vizyon belgesinin açıklanmasıyla bu yenileşme hareketi kapsamında planlanan çalışmalara
başlanmış, başta eğitim camiasının ve kamunun tam desteği alınarak öngörülen çalışma takvimine
uygun şekilde, hedeflere ulaşmak için yeni düzenlemeler ve çalışmalar hayata geçirilmeye devam
etmektedir.

2023 Eğitim Vizyonun en önemli unsurlarından birini öğretmenler oluşturmaktadır. Eğitim-Öğretim
sürecinde kullanılan ders materyalleri ve bu materyallerin teknolojiyle entegresi ne kadar ileri
seviyede olursa olsun eğitimin yönlendiricisi olan öğretmenin önüne geçmesi düşünülemez. Çünkü
öğretmen-öğrenci arasında bulunan etkileşimi hiçbir teknolojik aletin sağlaması mümkün değildir.
Yapılan araştırmalara bakıldığında öğrencilerin başarısında öğretmenlerin doğrudan etki gösterdiği
görülmekle beraber öğretmenlerin yönlendirici gücünün ve öğrenci arasındaki etkileşim kalitesinin
de etkisinin büyük olduğu vurgulanmaktadır. Bu sebepten dolayı öğretmen yetiştirme konusuna
büyük önem verilmekte, pek çok farklı konuda kurs, seminer ve toplantılar yapılmaktadır.
Eğitim Vizyonu’nun içinde ihtiva ettiği : ölçme ve değerlendirme, temel eğitim, ortaöğretim, mesleki
ve teknik eğitim, hayat boyu öğrenme, özel öğretim, fen ve sosyal bilimler liseleri, okulların finansman
desteği, erken çocukluk eğitimi, okul modeli ve içerik-uygulama gibi alanlarda köklü veya kısmi
inovasyonun sağlanması ve güncellenmesine yönelik adımların atılması zaman, sabır ve emek
gerektiren bir süreçtir.
İlimiz, eğitimde başlayarak tüm toplum ve kültürümüzü başarıya ve yenileşmeye götürecek bu
yolda tüm imkanlarını seferber etmiş ve kendini adamış insan kaynakları ile en iyisini yapmayı
şiar edinmiştir. Eğitim anlamında fırsat eşitliğinin sağlandığı, erken çocukluk eğitiminden en üst
öğrenim kademesine kadar tüm gelişim alanlarının hedefler doğrultusunda en verimli hale getirildiği,
medeniyet unsurları ile insani değerlerin harmanlandığı kaliteli bir yapının oluşturulduğu bu gelecek
tasarımında üzerine düşen vazifeyi hassasiyetle gerçekleştirmektedir.
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HACI SEMİHA KULAKLI ANAOKULU
Okulumuz Rehberlik Servisi tarafından
düzenenlenen 26/11/2019 tarihinde
başlayan 6 haftalık eğitimin sonucunda,
eğitime katılan velilerimizin her biri
yetkin ebeveyn olarak belgelerini
aldılar. 6 hafta boyunca ebeveylemizi
yaptıkları
doğruları
ve
doğru
bildikleri yanlışları öğrendiler.Çocuk
yetiştirirken nasıl davranacaklarına
ilişkin yetkin oldular. Katılan tüm
velilerimiz ile Psikolojik Danışman ve
Rehber Öğretmenimiz Ercan ALTAN'a
teşekkür ederiz.

NECİP FAZIL KISAKÜREK İLKOKULU
İl
Milli
Eğitim
Müdürlüğümüz
tarafından okulumuza kazandırılan
Z kütüphanemizin açılışını Valimiz
Sayın Hasan KARAHAN ve İi Milli
Eğitim Müdürümüz Sayın Mahmut
OĞUZ'un katılımları ile gerçekleştirdik.
Ziyaretleri sırasında Sayın Valimiz
1.
sınıflarımıza,
anasınıflarımıza,
özel eğitim sınıflarımıza ve beceri
atölyelerimize
ziyarette
bulundu.
Öğretmenlerimizle
bir
toplantı
gerçekleştirdi.

ÖZEL PEV OKULLARI
Okulumuz öğrenci, öğretmen ve
okul personelimizin otizmli bireylerin
toplumda yer edinmeleri ve yaşamlarını
bağımsız bir şekilde sürdürebilen
bireyler haline gelmeleri için büyük bir
özveriyle çalışan DOÇEM (DENTAŞ
Özel Eğitim Uygulama Merkezi) yararına
düzenledikleri
sosyal
sorumluluk
konseri büyük bir coşkuyla gerçekleşti.
Müsaadenizle Çocuklar korosu bu özel
ve anlamlı amaç için 6 Aralık 2019 Cuma
günü Merkezefendi Kültür Merkezi’nde
yedi yüzü aşkın güzel gönüllü insanı bir
araya getirdi.
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AHAHMET HANİFE PARALI ANAOKULU

Velilerimize ve personellerimize yiyecek
içecek hizmetleri kapsamında mesleki
yeterlilik kazandırmak için, Ahmet Hanife
Paralı Anaokulumuz'da 272 saatlik "Aşçı
Çırağı Kursu" açtık.

BEREKETLİ ANAOKULU
"Deprem Bilinçlendirme Eğitimi"
Denizli Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekibinin
değerli gönüllüleri tarafından okulumuz
öğretmen
ve
öğrencilerine
deprem
bilinçlendirme eğitimi verilerek tatbikat
yapıldı. Afet öncesi ve sonrasında yapılması
gerekenler konusunda verdikleri bilgiler için
DAK ekibine teşekkür ederiz.

PAMUKKALE DEVELİ İLKOKULU
Okulumuz 4-A ve 8-A Sınıfı öğrencileri
Müdür Yardımcısı Gül Pınar ARSLAN
ve sınıf rehber öğretmenleri Nilgün
YAMACI
ve
Gülin
YAKIŞIKLI
öncülüğünde eldiven ve maske takıp
Çamlık Şehir Ormanı'nda çevre
temizliği yaparak farkındalık oluşturdu.
Çevredeki pek çok duyarlı insan da
öğrencilerimize bu etkinlikte eşlik
etti,alkışlar ve sloganlarla destek verdi.
Bu duyarlı davranışları için etkinliğe
katılan öğrenci ve öğretmenlerimize
teşekkür ederiz.
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ALBAYRAK BORSA İSTANBUL MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI
Özel Eğitim dalı öğrencilerimiz ile 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
kapsamında hazırladığımız 10. Yıl
Marşı’nı doğru ve güvenilir öğrenip
sunabilmek
amacıyla
,
ilçemizde
bulunan özel eğitim meslek lisesine gezi
düzenlenmiştir. İşitme engelli öğrenciler
ile alan öğrencilerimiz birlikte öğretmenleri
eşliğinde çalışmış ve bu çalışmalar kayıt
altına alınmıştır. Desteklerinden dolayı
okul idareci, öğretmen ve öğrencilerine
teşekkür ederiz.

DUACILI AHMET GÜDÜCÜ ORTAOKULU

Öğrencilerimiz 2023 Eğitim Vizyonu’na
ayak uydurarak bilişim teknolojileri
dersinde hem kodlama öğreniyor hem
projeler tasarlıyor. Arduino ve Mblock
kullanarak madenciler için akıllı baret
tasarladık. Barete taktığımız gaz sensörü
metan gazını algılayınca buzzer ötüyor
ve led yanıyor.

ÇARDAK ILKOKULU

Parasını
ihtiyaçları
doğrultusunda
bilinçli bir şekilde harcar. kazanımı ile
ilgili olarak 2/A Sınıfı öğrencilerimiz,
"Okul Dışı Öğrenme Ortamları Projesi"
kapsamında
okulumuzun
yaptığı
planlama doğrultusunda pazar yerini
ziyaret ettiler.
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ATATÜRK ORTAOKULU
ATATÜRK
ORTAOKULU
ŞEHİT
ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI
Okulumuz Görsel Sanatlar öğretmeni
ve 8. sınıf öğrencileri tarafından Şehit
öğretmenlerimizi vektörel çalışma ile
resimlerini yaparak okulumuz koridorlarında
sergiye
açılmıştır.Öğretmenimizin
ve
öğrencilerimizin ellerine sağlık diyerek bu
anlamlı çalışmalarından dolayı teşekkür
ediyoruz.

ZEHRA-MURAT MORALIOĞLU İLKOKULU
Okulumuz
Türkçe
Öğretmeni
Fahrettin
Koyuncu'
nun
rehberliğinde
okulumuz
6-B
sınıfı öğrencilerinin görev aldığı
"Gökyüzünü Boyayan Şair: Orhan
Veli" adlı şiir dinletisi okulumuz
konferans
salonunda
yapıldı.
Emeği geçenlere Teşekkürler.

ACIPAYAM FAİH MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Okulumuz 10A ve 10B sınıfı öğrencileri
öğretmenleriyle
beraber
Acıpayam
Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulundular.
Hastane işleyişi hakkında yetkilerden bilgi
alan öğrencilerimize eşlik eden Zeynep
Dedeoğlu ve Öznur Nişancı'ya teşekkür
ediyoruz.
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STRATEJİK
PLANLAMA
ÇALIŞMALARI
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STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI

Müdürlüğümüz 2019/2023 Stratejik Planı Bakanlığımızın Stratejik Planı, 11.Kalkınma Planı ve
Bakanlık görüşleri doğrultusunda güncellenerek nihai halini almış, uygulanması için valilik oluru
alınarak Müdürlüğümüz http://denizli.meb.gov.tr/ ve https://denizliarge.meb.gov.tr/ adreslerinde
yayınlanmıştır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin Stratejik Plan ve Eylem Planlarının hazırlanması konusunda
Ar-Ge Birimimizce rehberlik yapılmış, ilçe planlarının güncelleme işlemleri doğrultusunda ilçe
milli eğitim müdürlüklerine geri dönütler sağlanmıştır.
Okullarımızın stratejik planlarının hazırlanması konusunda gerekli rehberlik çalışmaları ve
bilgilendirmeler yapılmış, plan onay süreçleri yürütülmüştür.
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 2019 Performans Programı hazırlanmış, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerimizin de hazırlaması konusunda rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin stratejik planları, faaliyet raporları ve performans programları
Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi ile işbirliği içerisinde hazırlanması sağlanarak izleme ve
değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız, Strateji Geliştirme Başkanlığınca 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında Mersin’
de düzenlenen “Stratejik Yönetimde İzleme ve Değerlendirme Semineri” ne Müdürlüğümüz ArGe Biriminden iki kişi katılım göstermiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüklerince uygulanan izleme ve
değerlendirme örneklerinin de sunulduğu seminerde ilimiz DEBİP projesinin işleyişi ile ilgili sunum
yapılmıştır.
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Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığınca 2-6 Aralık 2019 tarihleri arasında
Afyonkarahisar Sandıklı’da düzenlenen
il stratejik planlarının incelenmesi ve
değerlendirilmesi çalıştayında 2019-2023 Stratejik Planlarının değerlendirilmesi yapılmış
ve okul/kurum türüne özgü stratejik plan taslakları hazırlanmıştır.
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YEREL
PROJELERİMİZ
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Milli ve manevi değerlere sahip, sorumluluk ve
inisiyatif alabilen, yenilikçi ve gelişime açık bireyler
yetiştirmek amacıyla İl Millî Eğitim Müdürlüğü
tarafından hazırlanan EDEP (Eğitimde Değerler
Eğitimi Programı); 2016-2017 eğitim öğretim
yılından itibaren okullarımızda uygulanmaya
başlamıştır.

Hızlı ve baş döndürücü şekilde değişim
içinde olan değerler, bunlarla baş etmek
zorunda kalan ve değer karmaşası
yaşayan çocuklar için değer aktarımı çok
daha önemli bir hâle gelmiştir.
Ortak değerler oluşturamayan bir toplumun
bütünleşme değil, tersine toplumsal
çözülme yaşaması kaçınılmaz bir gerçektir.

Okullarımızın öncelikli görevi kültür aktarımında
öğretim programlarında açık olarak belirtilen
veya belirtilmeyen değerleri öğretmek, öğrencileri
belirlenen
değerler
doğrultusunda
hayata
hazırlamak, çocukların kişisel gelişimine katkıda
bulunmaktır. Böylesi bir yaklaşım, çocuk ve
gençlerin karakterini ve benlik algısını olumlu yönde
etkiler. Bu yüzden bireyin belirli değerlerin farkına
varması, yeni değerler üretmesi, benimsemesi ve
içselleştirerek davranışları ile sergilemesi eğitim
sisteminin öncelikli sorumluluk alanlarındandır.
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20-21 Kasım 2019 tarihlerinde 9.3015.00 saatleri arasında Nihat Zeybekçi
Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm
Salonu’nda okul müdürlerine, okul öncesi
öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerine
konferanslar verilmiştir.

20 Kasım Çarşamba günü I. oturumda sınıf öğretmenleri ve kurum müdürlerine Prof. Dr. Necati
CEMALOĞLU “Lider Öğretmen” , II. oturumda ise Prof. Dr. Kazım ÇELİK “2023 Eğitim Vizyonu
Belgesi Bize Ne Vaat Ediyor?” adlı sunumlarını gerçekleştirmiştir. 21 Kasım Perşembe günü okul
öncesi öğretmenleri ve kurum müdürlerine I. oturumda Prof. Dr. Gelengül HAKTANIR “Değer
Verebilmek İçin Değerini Bilelim”, II. oturumda da Prof. Dr. Asiye İVRENDİ “Değerleri Nasıl Mı
Öğreniyorum ? ” adlı sunumlarını gerçekleştirmiştir.
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“Okulum Denizli” projesi olarak adlandırılan
“okul dışı öğrenme ortamları projesi”; Milli
Eğitim Bakanlığına 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
kazanımlarıdır.

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.

Projenin çalışmaları sonucunda anaokulu,
ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde e-kitaplar
oluşturularak pilot çalışmalar başlatılmıştır. 40
pilot okulda yapılan çalışmaların dönütleri proje
ekibi tarafından titizlikle incelenmektedir.
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M E S L E K L İ S E L E R İ P R O J E YA Z I YO R
2023
Eğitim
Vizyonu
doğrultusunda,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma
Ajansları Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim
Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim
Genel Müdürlüğünün, “Mesleki Eğitim
Faaliyetlerinin Geliştirilmesi” için “Mesleğim
Geleceğim” temasıyla yürütülecek faaliyetler
desteklenmektedir.İlimizde de bu hedefler
doğrultusunda Mesleki ve Teknik Anadolu
Liselerinde görev yapan idareci, meslek ve
İngilizce öğretmenlerinden oluşan 120 öğretmenimize Erasmus + KA102 Mesleki Eğitim Öğrenci
ve Personelin Öğrenme Hareketliliği proje yazma eğitimi ve danışmanlık eğitimi başlatılmıştır..
Milli Eğitim Bakanlığının "Güçlü Yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu" ile ülkemiz sanayisinin
güçlenmesi adına Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2023 Eğitim Vizyon hedefleri
doğrultusunda mesleki eğitimin güçlenmesi ve
ülke ekonomisine katkı sağlanması açısından
yeni projeler ve çalışmalara imza atılmaktadır.
Bu çalışmalardan biri de Müdürlüğümüz ile
GEKA arasında imzalanan "Meslek Liseleri
Proje Yazıyor" projesi olup, mesleki eğitim
veren okulların Erasmus+ projeleri yazmalarını
teşvik etmek amacıyla eğitim ve danışmanlık
hizmetlerini
kapsamaktadır.Cumhuriyet
Anadolu Lisesi UZEM sınıfında 4 farklı grup
olarak gerçekleştirilen eğitimler 27 Aralık 2019
tarihinde sona ermiştir.
Programın tanıtılması ile başlanan eğitim; Proje
hazırlama aşamalarının uygulamalı anlatımı
ve ardından eğitim alan öğretmenlerimizin
yazmış oldukları projelerin sunumu ve üzerinde
gerekli dönütlerin sağlanması ile tamamlanmış
olup ardından her okulun projelerini başvuruya
hazır hale getirmek için danışmanlık hizmeti
sağlanacaktır.
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MESLEK LİSELERİ
ETKİLİ SUNUŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

2023
Eğitim
Vizyonu
doğrultusunda, Güney Ege
Kalkınma
Ajansı
(GEKA)’
nın
2019
yılı
“Mesleki
Eğitimin
Geliştirilmesi”
teması
kapsamında
çalışmalar
yürütülmektedir.
Bu kapsamda İlimizde bulunan
mesleki ve teknik eğitim veren
okullarımızda eğitim gören
11. Sınıf öğrencilerine yönelik
GEKA tarafından “Etkili Sunuş
Teknikleri” eğitimi verilmiştir.21-25 Ekim 2019 tarihlerinde 15 okulumuzdan 2028 öğrencinin
katılımıyla gerçekleşen eğitim 10 okulumuzda olacak şekilde planlanmıştır.
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3 D YA Z I C I L A R V E M O D E L L E M E E Ğ İ T İ M İ

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak “2023 Eğitim Vizyonu” kapsamında “Öğrenme süreçlerinde
Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm” temasındaki hedefler doğrultusunda ilimizin potansiyelini
ve gelişimi açısından yapılabilecek çalışmaları tespit etmek amacıyla “Dijital İçerik ve Beceri
Destekli Dönüşüm” temalı çalıştay düzenlenmiştir.

Çalıştaya katılan bilişim teknolojileri öğretmenlerine mevcut durumlarını tespit etmek ve ihtiyaçlarını
belirlemek için uygulanan anket sonucunda bilişim teknolojileri öğretmenlerimizin “3D yazıcı
eğitimi” konusunda eğitime ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir.
“2023 Eğitim Vizyonu” kapsamında “Öğrenme süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli
Dönüşüm” temasında; öğrencilerin bilişim teknolojilerini çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarda
“üretim”, “sorunlara çözüm geliştirme” ve “hayallerini hayata geçirme” aracı olarak kullanmaları
hedeflenmektedir. Sınıf içinde öğretmenler, sorgulamaya, tasarımsal düşünmeye, kavramsal
öğrenmeye yönelik, ortamlar oluşturmak durumundadır. Bu ortamların oluşturulabilmesi için 3D
yazıcıların kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. 3D yazıcılar ile modellemelerin yapılması çocuklar
için kalıcı ve destekleyici deneyimler sunmaktadır.
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Bu bağlamda 3D Yazıcı ve Modelleme eğitimleri, öğretmenlerimizin ve dolayısı ile
öğrencilerimizin üretim odaklı eğitim faaliyetlerine dahil olmalarında önemli bir basamak
oluşturacaktır.Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bölgemizdeki eğitim kalitesinin artırılması,
kurumsal kapasitemizin geliştirilmesi ve ülkemizin dünya ile rekabet edebilecek hale gelmesi
için bu proje önemli bir adımdır. GEKA ‘dan talep edilen teknik destek ile ilimiz bünyesindeki
her okuldan en az bir tane olmak üzere 160 bilişim teknolojileri öğretmenimize “3D Yazıcılar ve
Modelleme Eğitimi” verilmesi hedeflenmiştir.
3D Yazıcılar ve Modelleme Eğitimi konuları şöyledir:
• 3 Boyutlu Yazıcılar ve Özellikleri
• 3 Boyutlu Yazıcıların Çalışma Mekanizmaları
• 3 Boyutlu Yazıcıların Kullanımı
• Tinkercad Programı Üyelik Oluşturma
• Tinkercad Programına Giriş ve Modelleme
• Baskı Ayarları, Süresi ve Maliyeti
• Modellerin Baskıya Hazırlanması ve Basımı
• Destek Malzemelerinin Temizlenmesi ve Boyanması
• Yüzey Yumuşatma ve Kaplama
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E Ğ I T I M TA R I H I M I Z E 3 B OY U T L U BA K I Ş

Müze ziyaretlerinin öğretmenler ve öğrenciler
tarafından aktif olarak kullanılması eğitimin etkili
hale gelebilmesi için önem arz etmektedir. Müzede
teknoloji kullanımı, somut mekan ve eserlerin
bir insanda yaratacağı duygu ve düşünceleri
katranlandırarak beş duyuyu harekete geçirmeye
aracı olmaktadır.
Bu proje ile GEKA teknik destek programı
kapsamında; Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde, Denizli Lisesi’nde kurulmuş olan İl
Eğitim Tarihi Müzesi'nin 3 boyutlu şekilde Denizli İl
Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesine aktarılması için
gerekli olan eğitimlerin alınması amaçlanmaktadır.
Bu proje sonunda hayata geçirilecek “3D Müze” ile ;
- Öğretmenler ve öğrenciler “İl Eğitim Tarihi Müzesi”
ne daha kolay erişebileceklerdir.
- Turizm değeri olan “Denizli İl Eğitim Tarihi Müzesi”
nin görünürlüğü, bilinirliği ve erişilebilirliği artacaktır.
- Dijital ortam ile sürekli etkileşim içinde olan yeni
neslin müzeyi de benzer bir etkileşim üzerinden
deneyimleyebilmesi ve müze ile bağ kurması
sağlanacaktır.
Proje kapsamında alınacak eğitimler 4 hafta
sürecektir. Eğitimlerin ardından, görevli öğretmenler
müzenin sanal ortama aktarılması için çalışmaları
başlatacaklardır. Müzenin hem genel görüntüleri
hem de içerisindeki malzemelerin tek tek 360 derece
görüntüleri, malzemelerin isimleri ve bilgileri yer
alacaktır. Aynı zamanda, hazırlanan site İngilizce’ye
çevrilerek uluslararası platformlarda yayınlanması
için başvurular yapılacaktır.
Denizli Valiliğinde gerçekleştirilen imza töreni
ile Denizli Valisi Hasan Karahan, İl Milli Eğitim
Müdürü Mahmut Oğuz ve GEKA Genel Sekreteri
Özgür Akdoğan projenin gerçekleştirilmesine dair
protokolü imzalamıştır.
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Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Şehrim Denizli Projesi” Başbakanlık
Tanıtma Fonu tarafından hibe almaya hak kazanmış olup Denizli Büyükşehir Belediyesinin
eş finansmanı ile desteklenmektedir.
Projenin amacı;

Çocuklarımızın; Denizlimizin 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 giderebilecek 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.
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Sesli kitaplar oluşturulurken öğrenci,
öğretmen ve akademisyenlerden oluşan
300 kişilik bir ekiple çalışılmaktadır. Şu
anda serinin tüm kitaplarının yazımı
bitmişve Eylül ayından sonra sesli kitap
çalışmalarına başlanmıştır. Sonrasında
işaret dili çekimleri ve video filmlerin
çalışmaları yapılacaktır.

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 EBA ve YouTube
yüklenmiştir.

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.

Projede son aşamaya gelinmiş Türkçe,
İngilizce kitapların dizgi çalışmaları,
işaret dili çekimleri ve video hazırlıkları
devam etmektedir. Şubat ayı içerisinde
kitaplar basılacak ve projenin tüm
aşamaları bitecektir.Sonrasında ise yerel
ve ulusal basının da katılımıyla kapanış
toplantısı yapılacaktır
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AVRUPA BİRLİĞİ
PROJELERİMİZ
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İlki 2017 yılında düzenlenen ve ülkemizde de 2018
yılı içerisinde 200’ü aşkın farklı etkinlikle kutlanan
"Erasmus Days" Avrupa festivalinin üçüncüsü 10-1112 Ekim 2019 tarihlerinde Avrupa çapında eş zamanlı
etkinliklerle gerçekleştirilmiştir. Denizli İl Milli Eğitim
Müdürlüğü olarak10 Ekim Perşembe Saat 10.00 ile
16.00 arası, Ulusal Ajans tarafından kabul edilip hibe
almış olan 28 okulun 37 projeleri tanıtımı için Denizli
İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında WWErasmusDays
etkinlikleri ile Erasmus+ Programınının, Erasmus+
projelerinin ve yararlanıcı hikayelerinin daha
görünür hale gelmesi, her kesimden Erasmus+
yararlanıcısının projelerinin sonuç ve hikayelerinin
yerelde paylaşılması amacıyla tanıtım sergisi
gerçekleştirilmiştir. Daha önce uygulanmış veya
mevcut projelerin yaygınlaştırılmasına yönelik
olarak yapılacak bu sergide Erasmus+ Programının
potansiyel yararlanıcısı tüm hedef gruplarla (kamu
kurumları, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler,
gençler, tüm vatandaşlar) paylaşım sağlanması
hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

ETWINNING & ERASMUS+ BULUŞMA GÜNLERI

AR_GE birimi olarak düzenlenen eTwinning Erasmus+ Buluşma
Günleri, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda öğrencilerimizin
yabancı dil becerilerini geliştirme, öğretmenlerin ve öğrencilerin
teknoloji araçlarını kullanma
ve yurtdışı deneyimlerini
arttırmak amacıyla ilimizde görev yapan farklı okullarda ve
farklı branşlardaki 110 öğretmenimize yönelik eTwinning Proje
oluşturma ve bu projelerin Erasmus+ platformuna taşınmasına
yönelik eğitimimiz 24-25 Aralık 2019 tarihlerinde Merkezefendi
İmam-Hatip Anadolu Lisesi’nde gerçekleşmiştir.Eğitimcilerimiz
aşağıda adı geçen İlimizin başarılı öğretmenleridir:
eTwinning Live (Elif Pelin Eriş)
Twinspace kullanımı (Seyhan K. Fiyakalı)
eTwinning proje oluşturma (Birsen Durmaz)
Örnek eTwinning proje sunumu (Sabriye Karahan
eTwinning projelerinde kalite etiketi (Pelin Bölükbaşı)
Güvenli İnternet & eTwinning Okulu ( E.Sedat Sudan )
eTwinning-Erasmus dönüştürme (Feride Sevinç)
Erasmus+ KA229 Proje Oluşturma (Aysun Kaban)
Erasmus+ KA 229-KA 101 Proje Revizesi (Şerife Boylu)
Çalışmamız uygulamalı bir eğitim olması sebebiyle gruplara
ayrılarak tüm katılımcılar tarafından eTwinning projeleri
oluşturulması sağlanmıştır. Bununla beraber
daha önce uygulanmış veya mevcut projelerin
yaygınlaştırılmasına yönelik olarak eTwinning
proje sergisi düzenlenmiştir. Sergilerimize Denizli
Valimiz Hasan KARAHAN ve Merkezefendi
kaymakamımız Dr. Adem USLU ziyarette
bulunmuştur. Etkinliğimiz sonunda İl Milli Eğitim
Müdürümüz Mahmut OĞUZ tüm katılımcılara
sertifikalarını bizzat kendisi taktim etmiştir.
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KA 201 - Okul eğitiminde stratejik ortaklıklar
kapsamında, Geleceğin Dili Robotik
Kodlama projesi Denizli İl Millî Eğitim
Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Atatürk
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Nezihe
Derya Baltalı Bilim Sanat Merkezi ve diğer
Avrupa Birliği Ülkelerinden Finlandiya,
Hırvatistan, Portekiz, İtalya ve Romanya ile
yürütülecektir.
Projenin
hedefleri;
öğretmenlerimizin
yetkinliklerini artırmak ve öğrencilerimizi
bilişim teknoloji becerileri ile donatarak,
tüketen değil üreten bireyler olarak
yetiştirmektir. Bu bağlamda teknolojiyi
yakından takip eden öğrencilerimize
Robotik Kodlamayı öğreterek, teknolojik
ürünleri kullanmanın yanında yeni ürünler ve
uygulamalar da üretebilen bir nesil yetiştirme
hedeflerine ulaşılması öngörülmektedir:

Proje ortakları:
PAMUKKALE-Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
PAMUKKALE-Nezihe - Derya Baltalı Bilim Ve Sanat Merkezi
İTALYA Istituto Tecnico Settore tecnologico - Liceo Scientifico "E. Mattei"
PORTEKİZ Escola Secundária com 3º Ciclo D. Dinis
HIRVATİSTAN Srednja skola Valpovo
ROMANYA Colegıul Tehnıc Gheorghe Cartıanu
FİNLANDİYA The Federation of Swedish Ostrobothnia for Education and Culture/
YA - Vocational College of Ostrobothnia
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eTwinning ¸ Avrupa ile Türk okulları arasında ortaklıklar kurularak, bilişim teknolojilerinin eğitim
öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim
teknolojileri ile yabancı dili kullanma becerilerinin artırılmasını amaç edinen uluslararası projelerin
gerçekleştirildiği bir platformdur.
Ülkemiz, 22 Şubat 2009 tarihinde yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerinin Avrupa’da öğretmenler
arası paylaşımının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen eTwinning Faaliyetinin bir üyesi haline
gelmiştir. Bu tarihten itibaren eTwinning Türkiye faaliyetleri, Eğitim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
bünyesinde kurulmuş olan Ulusal Destek Servisi (UDS) ekibi tarafından yürütülmektedir.
eTwinning’ e Avrupa’ da 800 bin, ülkemizde 197 bin öğretmen kayıtlıdır.Bu gönüllü çalışan
öğretmenlerin desteklenmesi ve teşviki için her yıl düzenlenen ve öğretmenlerin ödüllendirildiği
eTwinning Ulusal Konferansı’ nın onuncusu 19-21 Aralık tarihleri arasında Antalya’ da
gerçekleştirilmiştir. eTwinning 10. Ulusal Konferansı’ na eTwinning Türkiye faaliyetleri kapsamında
‘Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ‘ almış en başarılı 200 öğretmen davet edilmiştir. Düzenlenen
Ulusal eTwinning Konferansı’ na ilimizi temsilen biri AR_GE birimizde görevli olmak üzere aşağıda
ismi geçen sekiz öğretmenimiz katılmıştır.
Birsen Durmaz
Dilek Yıldırım Yılmaz
Elif Pelin Eriş
Esra Bilgin
İsa Tunçbilek
Latife Çeri
Pelin Bölükbaşı
Sabriye Karahan

Necla Ergun Abalıoğlu MTAL
Atatürk MTAL
Neziha Baltalı Bilim Sanat Merkezi
Alandız İlkokulu
Atatürk MTAL
Denizli il Milli Eğitim AR-GE Proje birimi
Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi
Kızılcabölük Yaşar Öncan İlkokulu
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Konferansın ilk gününde Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürümüz Sayın Doç.Dr. Adnan BOYACI
ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürürümüz Sayın Anıl YILMAZ açılış konuşmalarını
yaparak eTwinning faaliyetlerinde Avrupa’da birinci sıraya yükselmemizi sağlayan öğretmenlerimize
teşekkürlerini dile getirdi. Konferansın ikinci günü katılan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK
ilimiz öğretmenlerinin de bulunduğu örnek proje stantlarını ziyaret ederek bilgi aldı.

Çalıştay sonrası İl milli Eğitim Müdürümüz Mahmut OĞUZ ilimizi temsilen katılan sekiz
öğretmenimizi ve öğretmenlerimizin okul müdürlerini makamında ağırladı ve onlardan yapmış
oldukları çalışmalar hakkında bilgi alarak teşekkürlerini dile getirdi.
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TÜBİTAK
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Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet
eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum
olan TÜBİTAK, toplumun her kesiminde bilim ve bilimsel çalışma farkındalığı artırmak üzere
çalışmalar yapmakta, yarışmalar
düzenlemekte
ve
destekler
sunmaktadır. Bilim insanlarının yurt
içi ve yurt dışı akademik faaliyetleri
burs ve ödüller ile desteklenmekte,
özendirilmekte, üniversitelerimizin,
kamu
kurumlarımızın
ve
sanayimizin projeleri fonlanarak,
ülkemizin
rekabet
gücünün
artırılması
hedeflenmektedir.Bu
amaç doğrultusunda örgün eğitim
kapsamındaki öğrencilerimizi hedef
alan projeler, yarışmalar,fuarlar ve
şenlikler de desteklenmektedir.

Müdürlüğümüz AR_GE birimi, konusunda ilgili 12 öğretmenden
oluşan bir proje ekibiyle , İlimizin en önemli kurumlarının
desteğini alarak, Tübitak 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme
Programı kapsamında proje başvurusunda bulunmuştur. Bilim
kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine
yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması
amaçlanan “1001 Bilim Masalları” adlı projede, 100 uzman ve
öğretmen görev alacak ve 90 atölye yanında panel, seminer,
tiyatro ve gösterilerin yer aldığı üç günlük bir bilim şenliği
düzenlenecektir.Müdürlüğümüzün projesi yanında iki tane
de ilçelerden 4007 Bilim Şenliği başvurusu yapılmıştır.Proje
sonuçları Şubat 2020’de açıklanacaktır.
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Bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca
görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlayan
4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında da Müdürlüğümüz
AR_GE birimi olarak “ Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Pedagojik Dökümantasyon “ konulu
4004 proje başvurusunda bulunulmuştur.Projenin kabulü durumunda farklı şehirlerden 30 okul
öncesi öğretmeni, okul dışı öğrenme ortamlarının etkili kullanımı için dökümantasyon kullanımı
konusunda eğitim görecektir.Proje sonuçları Şubat 2020 ‘de açıklanacaktır.

5-12. sınıf ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik
edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına
katkı sağlanması; farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama
fırsatının sunulması; bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin
öğrencilere kazandırılması; öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım
çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması amaçlanan
4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ile ilgili bilgilendirme amaçlı öğretmenlerimiz
için bir toplantı düzenlenmiştir.Pamukkale Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü öğretim üyesi
Doç.Dr.Serkan SEVİM tarafından yapılan bilgilendirme toplantısına yaklaşık 300 öğretmen
katılmıştır. 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında İlimizden 82 başvuru
yapılmıştır.Şubat 2020’de sonuçların açıklanmasının ardından Bilim Fuarları 9 Mart ile 30 Kasım
2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Lise ve ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim
alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine
katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri
Yarışması ve 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının çağrı duyuruları
yayınlanmıştır.Yarışmalarla ilgili bilgilendirme amaçlı Tübitak Ege Bölgesi Temsilciliğinin online
yayını İlimizdeki öğretmenlere dyurulmuş ve katılımları sağlanmıştır.Ayrıca 4006 Tübitak Bilim
Fuarları programına başvuru yapan okullarımızın öğrencilerinin bu yarışmalara katılması
sağlanarak, katılım sayısı arttırılmaya çalışılmıştır.
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SEMİNER
KONFERANS
ÇALIŞTAY
VB. ÇALIŞMALAR

A ST RONOM İ Ö Ğ R ETM E N S EM İ N ER L ER İ

FEN EĞİTİMİNDE ASTRONOMİ BİLGİ VE BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ
Uluslararası Astronomi Yılı ; 2009 yılından bu güne dek Doç. Dr. Memduh Sami TANER’in
başlatıcı olduğu Astronomi Öğretmen Seminerleri (AÖS) organizasyonu, temel misyonu olan
öğretmen ve öğretmen adaylarına astronomi eğitimi verme amacını, TÜBİTAK BİDEB desteği ile
gerçekleştirmektedir.
Seri olarak düzenlenen eğitimlerde çeşitli üniversitelerden konunun uzmanı öğretim üyeleri,
astronomlar, deneyimli öğretmenler görev almakta ve gözlem , sunum , atölye çalışmaları
gerçekleştirmektedirler.
11 – 13 Ekim 2019 tarihinde Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla Denizli 80. Yıl
Öğretmenevi ’nde gerçekleştirilen seminere, fen bilgisi öğretmenleri öncelikli olmak üzere
astronomiyle ilgilenen 60 öğretmenimiz katılım sağlamıştır.
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Astronomi Öğretmen Seminerleri (AÖS) Denizli ayağında ;
Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK (RTEÜ),
Prof.Dr. Hakan Şevki AYVACI (Trabzon Üni.),
Prof. Dr. Faruk SOYDUĞAN (ÇOMÜ),
Prof. Dr.Yüksel TUFAN (Gazi Üni.),
Doç .Dr. Memduh Sami TANER (Akd. Üni.),
Doç.Dr. Serkan SEVİM (PAÜ),
Doç.Dr. Ersin KARADEMİR (ESOGÜ) , konuşmacı olarak katılmıştır.
Teleskop gözlemi sırasında atölye sorumlusu olarak,;
Astronom Onur YÖRÜKOĞLU
Astronom H. Aziz KAYIHAN
Nalan Kaynak Anadolu Lisesi Fizik öğretmeni Tahsin DEMİRCİLER , görev almışlardır.
Seminerimizde ışık kirliliği ölçümleri, yıldız ve gezegen teleskop gözlemleri , planetaryum
sunumu, materyal üretme atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
**Mehmet KÜÇÜK ve Hakan Şevki AYVACI hocalarımız 12 Ekim Cumartesi ,astronomi eğitimi
ile eş zamanlı olacak şekilde; sabah TÜBİTAK 4004 ,öğleden sonra TÜBİTAK 4007 bilgilendirme
seminerleri gerçekleştirmişlerdir.
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İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR ÇALIŞTAYI
22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez düzenlenen
2023 Eğitim Vizyonu temelli ‘İngilizce Öğretmenleri Çalıştayı’na Ar-Ge Birimimiz tarafından katılım
sağlanmıştır. Milli Eğitim Bakanımız Sn. Ziya SELÇUK’un açılış konuşmasını yaptığı çalıştayda
ağırlıklı olarak aşağıdaki konular üzerinde çalışılmıştır:
	
İngilizce öğretiminde yenilikçi/güncel yaklaşımlar
	
Bilişsel dil bilim ve kod değiştirme + Yabancı dil öğretiminde bilişsel dil bilimi potansiyeli:
Bakış açısı değiştirme
	
Konuşma becerilerinin geliştirilmesinde Münazara tekniğinden yararlanma
	
Teknolojinin İngilizce dil sınıflarına entegresi
	
Teknolojiyle ölçme -değerlendirme
	
Yaratıcı ve alternatif ölçme-değerlendirme teknikleri konular çalıştayın içeriğini
oluşturmaktaydı.

Milli Eğitim Bakanı Sn. Ziya SELÇUK yaptığı açılış konuşmasında özellikle ‘Müfredatı değil,
çocuğu yetiştirin’ olgusuna bolca vurgu yaparak öğrencilerin İngilizce öğrenmesinde motivasyonun
en belirleyici faktör olduğunu belirtti. Bakanımız aynı zamanda bilimi bilim yapanın şüphecilik
olduğunun altını çizerek ‘eleştirel düşünme’ becerilerinin öneminin üzerinde durdu. Bakan SELÇUK,
dil öğreniminde bir dilin kökenin yani o dilin geldiği dil ailesinin, o dile maruz kalma sıklığının
ve dilin konuşulduğu alandaki mevcut sosyo-ekonomik şartların etkisi gibi bir çok etmenin dil
öğreniminde önemli rolleri olduğuna değinerek ülkemizdeki İngilizce öğreniminin de bu şartlar
altında değerlendirilmesi gerektiğini, bunları dikkate almaksızın yapılacak acımasız eleştiri ve
genellemelerinin anlamsız kalacağı hususlarına vurgu yaptı.Ziya SELÇUK İngilizce öğretiminde
dört beceriden (okuma, yazma, konuşma, dinleme) her birine aynı derecede ağırlık verilmesi ve
bu becerilerin her İngilizce dersinde mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine de ayrıca dikkat çekti.
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Ankara’daki çalıştayın bir yansımasını teşkil edecek şekilde aynı hedefler doğrultusunda
Denizli’de de benzer bir çalıştay yapılmıştır. Yapılan bu yerel çalıştay «İngilizce Öğretiminde
Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı» nın Denizli’de bir ilktir. Ankara’daki çalıştaya ilimiz Denizli’den
katılım sağlayan dört İngilizce öğretmeniyle Ar-Ge birimi işbirliğiyle organize edilmiştir.
2023 Vizyon Belgesi çerçevesinde İngilizce eğitiminin tüm ana katmanlarını ele alarak öğretmen
eğitiminden materyal geliştirmeye, müfredat çalışmalarından öğrenci/okul türü ve profillerine kadar
tüm temel boyutlara değinmektedir. Kapsamı, anlamı ve yaptığı göndermeler bağlamında türünün
ilk örneği olduğunu söyleyebileceğimiz bu belge bütüncül bir yaklaşımla yabancı dil öğretiminde
ulusal bir dönüşüm programının temel çerçevesini çizmektedir. Sürecin “Ne?” boyutunu ele alan
çalıştayın başarısı şüphesiz dönüşümün “Nasıl?” sorusu etrafında şekillenen adımlarına bağlı
olmuştur.İlimizde yapılanan bu çalışmanın içeriği ise: Yabancı Dil Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar,
Drama yoluyla yabancı dil öğretimi, Teknoloji destekli yabancı dil öğretimi, oyunlaştırma yoluyla
yabancı dil eğitimi, Teknoloji destekli İngilizce Öğretimi ve yabancı dilde ölçme değerlendirme adlı
6 farklı başlıkta uygulamalı bir eğitim olmuştur.

S I NA İ M Ü L K İ Y E T S E M İ N E R İ
Mesleki ve teknik eğitimde 2019-2020 eğitim
öğretim yılının teması patent, faydalı model ve
tasarım yılı olarak belirlenmiş olup Türk Patent
ve Marka Kurumu ile imzalanan protokolle
patent, faydalı model ve tasarım konularında
koordinasyonun sağlanması amacıyla Patent
Ofisi kurulmuştur. Ayrıca; tüm okullarımızın
patent, faydalı model ve tasarım konularında
yaptığı çalışmaları yakından takip etmek,
gelişmeleri izlemek ve desteklemek amacıyla
Okul Uygulamaları içerisine “Patent ve Faydalı
Model İzleme Modülü” eklenmiştir.
2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, Mesleki ve
Teknik Eğitim teması hedefleri doğrultusunda,
Mesleki ve Teknik Liseler ve BİLSEM’lerin
patent, faydalı model ve tasarım başvurularının
artırılması planlanmıştır. Bu plan doğrultusunda
Bakanlığımız 150’si BİLSEM, 100’ü mesleki
ve teknik eğitim olmak üzere toplam 250
tescil almayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda
ülkemizin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine
katkıda bulunmak üzere sınai mülkiyet
farkındalığı oluşturulması adına İlimizde
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile BİLSEM
idarecileri ve öğretmenlerinin katılımıyla teorik
ve uygulamalı olarak “Sınai Mülkiyet
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ve Farkındalık Semineri” Merkezefendi İlçesi
Necla Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesinde gerçekleştirilmiştir.
30 ‘ar kişilik 7 farklı grup halinde toplamda
202 katılımcıya ulaşacak seminer,
Milli
Eğitim Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka
Kurumu arasında yapılan eğitim iş birliği
protokolü kapsamında, öncelikli olarak
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne
bağlı okul/kurumlarda görev yapan yönetici
ve öğretmenlere mahalli olarak verilmiştir.
Ardından okullarımıza uygulamalı ve daha
kapsamlı kurslar verilerek okulların buluş,
patent ve marka üretimi desteklenecektir.
Sınai Mülkiyet ve Farkındalık Semineri’nde
teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimin
konu başlıkları şu şekildedir:
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kavramı
Tasarım
Marka
Patent / Faydalı Model
Veri Tabanlarının Kullanımı
Patent Sitemine Giriş
Örnek Uygulama
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Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek, kitap okuma sevgisi oluşturmak, aralarındaki
etkileşim ve bilgi paylaşımının artırmak, kültürel/sanatsal ve beceri eğitimleri kazandırmak
amaçlarıyla ara tatillerde «Edebiyat Kampları» ve «Edebiyat Festivali» düzenlenmesi planlanmıştır.
Bu kapsamda 18-22 Kasım tarihlerinde eğitime verilen arada Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce
ilk defa hayata geçirilen Edebiyat Kampı ve Edebiyat Festivali dolu dolu gerçekleştirilmiştir.

Mekan olarak İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi’nin seçildiği programda, belirlenmiş 10 pilot
okulumuzdan (ilkokul, ortaokul ve lise) toplam 105 öğrencimizle, aşağıda yer alan faaliyetler
gerçekleştirilmiştir.
*Planetaryum gezisi,
*Güzel Sanatlar Lisesinde şiir dinletisi
*Edebiyat söyleşileri
*Masal atölyeleri
*Oryantring etkinlikleri ( okuma ile ilişkilendirilmiş)
*Edebi eserlerden sinemaya uyarlanmış film gösterimleri
*Kütüphane gezisiWW
*Kitap okuma etkinlikleri
*Tiyatro gösterileri ve
*Halk oyunları topluluklarının gösterileri
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Program, Merkezefendi ve Pamukkkale
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından
görevlendirilen 13 öğretmen, kamp ve
festival komisyonu (3 öğretmen) ve Arge
birimi nezaretinde gerçekleştirilmiştir.
Öğrencilerimize her gün öğle yemekleri
ve ara öğünler ikram edilmiş ve geziler
de ulaştırma hizmeti Denizli Büyükşehir
Belediyesi tarafından sağlanmıştır.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz
kampı ziyareti sırasında, etkinliklerle ilgili
yaptığı değerlendirmede “ 18-22 Kasım
tarihlerinde eğitime verilen arada tatilden
ziyade öğrencilerimizin spor, sanat, doğa,
kültür ve değerlerimizle buluşması için
önemli olduğu bilincinden hareketle, daha
önce duyurmuş olduğumuz faaliyet listesi
doğrultusunda etkinlikler gerçekleştirildi. Bu
kapsamda Edebiyat Kampları ve Edebiyat
Festivali konulu etkinliğimiz İbrahim Cinkaya
Sosyal Bilimler Lisesinde gerçekleştirildi.
Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını
geliştirmek, aralarındaki etkileşim ve bilgi
paylaşımını artırmak, kültürel/sanatsal ve
beceri eğitimleri kazandırmak amacıyla
ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde 105
öğrencimizle ilk defa gerçekleştirilmesine
rağmen içeriğinin dolu dolu olduğu bir
çalışmaya imza attık. Emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum. Eğitimciler olarak tüm
enerjimiz geleceğimiz olan çocuklarımıza
veriyoruz” dedi.
Program sonunda Edebiyat Kampı ve
Edebiyat Festivali’ ne katılan öğrencilere
katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verilmiştir.
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