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   Öğretmenlerimiz, bugünün filizleri ve geleceğin büyükleri olan öğrencileri çiçeğe, ağaca, ormana

dönüştüren, onların nefes alıp verdikleri atmosferi mutlulukla dolduran ve onlara kol kanat geren

eğitim sevdalılarıdır.Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizi Bakanlığımız 2023

Eğitim Vizyonu’na uygun şekilde bilgi ve beceri kazandırmak ve hayata en iyi şekilde hazırlamak için

çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Müdürlük olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinde farkındalık ve

yenilikleri amaçlıyoruz. Bu amacımıza ulaşmak için de resmî ve özel kurum/kuruluşlar, sivil toplum

kuruluşları ile velilerimizle işbirliği içinde oluyoruz. 

    Bizler, İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak daima hem akademik hem de sosyal yönlerini tamamlamış

başarılı bireyler yetiştirmek amacıyla canla başla çalışıyoruz. Bizler, takım ruhuyla bilimsel ve

pedagojik planlar yaparak öğrencilerimizin başarılılarını daha fazla artırmaya gayret ediyoruz. Bu

kapsamda, Müdürlüğümüz Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Birimimiz tarafından

hazırlanan “Ar-ge Bülteni” hedeflerimizi yansıtması bakımından önem arz etmektedir. Covid 19

salgını sebebiyle okullarımız uzaktan eğitim sistemiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Ar-ge Birimimiz

uzaktan düzenlediği webinar eğitimleriyle bu sürece katkı sunmuş, okullarımızda farkındalıklarıyla

öne çıkan çalışmaları İl Millî Eğitim Müdürlüğü web sitesi ve resmî sosyal medya hesaplarında

yayımlamıştır. Bunun yanında TÜBİTAK ve Erasmus projelerinin yanında yerel projeler de

hazırlayarak sürece katkı sağlamıştır.  

    Başarı, başarıyı izleme ve eğitimin sürekliliği konusunun tüm öğrencilerimiz için kritik bir öneme

haiz olduğu kuşkusuzdur. Bu bakımdan hazırlanan bültenin, öğrenci başarısının niteliğinin yanında,

eğitimde kalite ve verimliliğin artırılmasına da katkı sağlamasını diler, bültenin hazırlanmasında

emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.



     Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Birimi olarak

çalışmalarımızda, Bakanlığımız “2023 Eğitim Vizyonu” çerçevesinde, daima okullarımız,

öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimize dokunmayı ve onların yanında olmayı hedefledik. Bu

sebeple onlara yararlı olacağını düşündüğümüz projeleri, yenilikçi fikirlerle öne çıkarmaya gayret

ediyoruz. Bu kapsamda hedeflerimize ulaşmak amacıyla Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite

Geliştirme Birimi olarak resmî ve özel kurum/kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve velilerimizle

işbirliğine büyük önem veriyoruz.  

      Covid 19 salgını, bizleri zorlu bir mücadele süreciyle baş başa bıraktı. Nitekim tüm dünya ülkelerinde

olduğu gibi ülkemizde de çevrimiçi eğitime geçilmek mecburiyetinde kalındı. Bu yeni durum, eğitim-

öğretim faaliyetlerine, daha farklı perspektifler ve yaklaşımların üretilmesini gerektirdi. Alanında uzman

bilim insanlarıyla gerçekleştirilen webinar, çevrimiçi toplantı, sergi, bilgi şöleni ve yarışmalar vb. söz

konusu perspektif ve yaklaşımların bir sonucu olarak ortaya çıktı. Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite

Geliştirme Birimiz tarafından organize edilen webinar eğitimleri öğrenci, öğretmen ve velilerimiz

tarafından büyük ilgi gördü. Ayrıca hazırladığımız strateji, plan ve projelerle Müdürlüğümüzün amaç ve

hedeflerini somut alanlara taşıdık. Diğer yandan okullarımıza strateji, plan ve proje üretme noktasında

destek olmayı sürdürdük. 

    Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Şubesi olarak bilimsel ve pedagojik inceleme ve araştırmalar

yaparak ilimizin eğitim-öğretim alanındaki başarısını daha yükseklere çıkarma noktasında katkı sunmaya

çalışıyoruz. Bu kapsamda, birimimiz tarafından hazırlanan "Ar-Ge Bülteni" yaptığımız çalışmaları

özetlemesi bakımından önem arz etmektedir. TÜBİTAK ve Erasmus Programı projeleriyle yerel projeler

hazırlayarak sürece katkı sağlayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
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Araştırma, Stratejik  Planlama ve Kalite Geliştirme
 Ekibi

  Strateji Geliştirme            
 Şube Müdürü

Avni CANPOLAT

Projeler Ekibi

Hasan ŞAHİN
Güllü ULUTAŞ

Serkan ERİŞ
Ünal BÜYÜK

Çağlar AKÇAY

İrem MORALI

Arzu Elif KOCAEL
Ayşe YAĞCIOĞLU

Betül ALICI 

Latife ÇERİ

Emel ALPİNANÇ
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         5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol
Kanunu’nun amaçlarından b�r�, makro planlarda
yer alan pol�t�ka ve hedefler doğrultusunda kamu
kaynaklarının etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r
şek�lde elde ed�lmes� ve kullanılmasını, hesap
vereb�l�rl�ğ� ve malî saydamlığı sağlamak üzere,
kamu malî yönet�m�n�n yapısını ve �şley�ş�n�
düzenlemekt�r. Bu amacı gerçekleşt�reb�lmek
üzere hazırlanan stratej�k planlar vasıtasıyla, kamu
�dareler�n�n, kalkınma planları, programlar, �lg�l�
mevzuat ve ben�msed�kler� temel �lkeler
çerçeves�nde geleceğe �l�şk�n m�syon ve
v�zyonlarını oluşturması, stratej�k amaçlar ve
ölçüleb�l�r hedefler saptaması, performanslarını
önceden bel�rlenm�ş olan göstergeler
doğrultusunda ölçmes� ve bu sürec�n �zleme ve
değerlend�rmes�n� yapmaları gerekmekted�r.
Buna uygun olarak �l ve �lçe m�ll� eğ�t�m
müdürlükler� de kalkınma planları, 2023 Eğ�t�m
V�zyonu, MEB stratej�k planları ve d�ğer üst
pol�t�ka met�nler�nde yer alan pol�t�ka ve hedefler
doğrultusunda stratej�k planlarını
hazırlamışlardır.

   Stratej�k planlarda yer alan amaç ve hedefler�n
gerçekleşt�r�lmes�ne �l�şk�n gel�şmeler�n bel�rl� b�r
sıklıkla raporlanması ve �lg�l� tarafların
değerlend�rmes�ne sunulması, �zleme
faal�yetler�n�n düzenl� b�r şek�lde yapılması �le
mümkün olmaktadır. İzleme ve değerlend�rme
faal�yetler� sayes�nde �daren�n �y�leşmeye açık
alanlarını tesp�t etmes� ve buna yönel�k pol�t�kalar
gel�şt�rmes�, faal�yet alanlarındak� kaynak tahs�s�n�
gözden geç�rerek daha rasyonel
öncel�klend�rmeler yapab�lmes� mümkün
olmaktadır. Bu doğrultuda stratej�k yönet�m
esaslarına göre �zleme ve değerlend�rme
faal�yetler� gerçekleşt�r�lmekted�r.

STRATEJİK  PLAN  ÇALIŞMALARI
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Teknofest ek�b�m�z "Özb�lg�  Takımı"

Teknofest Havacıl ık,  Uzay ve Teknoloj�

Fest�val� 'ne katı lmak �ç�n Gaz�antep'e

g�tt� .Ek�p danışmanı Hülya ÇETİN ve

proje öğrenc�ler�nden B�lge ULUKÖY,

Teknofest fest�val�ne katı l ım

gösterd�ler.  Ek�b�m�z�n standını  M�l l �

Eğ�t�m Bakanı Sayın Z�ya SELÇUK,

Adalet Bakanı Sayın Abdulham�t GÜL

ve Sayın Selçuk BAYRAKTAR z�yaret

etm�şlerd�r.  Öğretmen�m�z ve

öğrenc�m�z sayın bakanlarımız ve

z�yaretç� lere  sunumlarını  yaparak

projem�z hakkında b�lg�  verm�şlerd�r.

ESAT SİVRİ ORTAOKULU

Tavas Gaz�  İ lkokulu,  Gaz�antep'te

düzenlenen Teknofest 2020 İnsanlık

Yararına Teknoloj�  Yarışması  Afet

Yönet�m� ( � lkokul /ortaokul)

kategor�s�nde 5637 okul arasından

f�nale kalmış ve Den�zl �m�z�  tems�l

eden tek � lkokul olarak 33 takım

arasına g�rm�şt� .  24-27 Eylül  tar�hler�

arasında gerçekleşt�r � len yarışmada

"Gaz�  Robot�k Takımı"mızın standı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy�p

ERDOĞAN tarafından z�yaret ed�ld� .

Z�yaret esnasında takımımız El�f  Sena

KIRIŞAN, Hasan Utku BOSUN ve

danışman öğretmen�m�z Gürkan ÇELİK 

 Sayın Cumhurbaşkanımıza projeler�n�  

 sundular.

TAVAS  GAZİ  İLKOKULU
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M�ll î  Eğ�t �m Bakanlığı  D�n Öğret�m�

Genel  Müdürlüğünün "İmam Hat�p

Okulları  Öğrenc�  Başarısının

Artır ı lmasına Yönel�k Ar-Ge

Çalışmaları"  kapsamında Anadolu

�mam hat�p l �seler�ne yönel�k Eğ�t �mde

Rehberl �k ve Destekleme Model�

(ERDEM) Destek 2020 Programına

dah�l  olan 690 projeden � lk  41'e

g�rerek h�be almaya hak kazanan

Merkezefend�  Barbaros Kız Anadolu

İmam Hat�p L�ses� 'n�  tebr�k eder,

başarı larının devamını  d� ler�z.

Geçm�ş�m� koruyorum,  geleceğ�me

sıfır  atık � le  sah�p çıkıyorum sloganı

� le  başlattığımız Hasköy Sıf ır  Atıkl ı

Tar�h Müzes�  serg�m�ze teşr�f  eden

Sayın İ lçe M�l l �  Eğ�t �m Müdürümüz

Bülent AKHAN, Sarayköy Beled�ye

Mecl�s�m�z�n değerl �  üyeler� ,  sayın

kurum müdürler�m�z,  tüm �darec�  ve

öğretmenler�m�ze teşekkür

ed�yoruz.

HASKÖY HAYRETTİN TÜRKÖLMEZ
İLKOKULU / ORTAOKULU

MERKEZEFENDİ BARBAROS
ANADOLU İMAM HATİP

LİSESİ
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Türk�ye Zekâ Vakfı 'nın düzenled�ğ�

2019 Türk�ye Okullararası  Zekâ

Oyunları  Şamp�yonası  � lkokul

kategor�s�ne Ülker Yörükoğlu B� l �m ve

Sanat Merkez�  öğrenc� ler� ,  danışman

öğretmenler�  Kad�r  Alper ÇETİN

eşl �ğ�nde katı lmışlardır.

Okul  önces�  eğ�t �m kurumlarında ver� len

eğ�t �m�n kal �tes�n�  artıracak en büyük

etken şüphes�z a� lelerd�r.  Bu bağlamda

anne babaların eğ�t �m sürec�ne akt�f

katı l ımını  sağlamak ve onlarla �şb�r l �ğ�

ve uyum �çer�s�nde � let�ş�m kurmak

b�zler�n öncel �kl �  amacı  olmalıdır .  

SARAYKÖY MERKEZ MÜKERREM TOKAT ANAOKULU

Bu amaçtan hareketle anne babaları  okul  önces�  dönem ve çocuk eğ�t �m�

konusunda b� l �nçlend�rmek ve farkındalık uyandırmak hedef�yle 2023 Eğ�t �m

V�zyonu çal ışmaları  kapsamında Sarayköy Halk Eğ�t �m Merkez�  Müdürlüğü ve

Merkez Mükerrem Tokat Anaokulu Müdürlüğü �şb�r l �ğ�  � le  vel � ler�m�ze yönel�k

eğ�t �m sem�nerler�  düzenlenm�şt�r .  Vel �  eğ�t �m sem�nerler�m�z�n � lk�  11 .03.2020

tar�h�nde Sakarya Ortaokulu rehber öğretmen�  İsma�l  AKSOY tarafından "Madde

Bağımlı l ığı ,  Etk� l �  İ let �ş�m ve Öfke Kontrolü" konularında ver� lm�şt�r .

NEZİHE BALTALI BİLİM SANAT MERKEZİ
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İ l  b�r�nc�s�  olarak bölge f�naller�ne, bölge f�naller�nde de dereceye g�rerek

Türk�ye Şamp�yonasına katılmaya hak kazanan ek�p Ankara'da yapılan Türk�ye

F�naller�nde de yüksek başarı  göstererek Türk�ye 3'üncüsü olmuşlardır.

Merkezefend� Kaymakamımız Sayın Dr.  Adem USLU, Türk�ye 3'ncüsü olan

takımımızı  makamında kabul ederek öğrenc�ler�m�z�  kutlamıştır.
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 TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİĞİ

1001 Bilim Masalları  

Edebiyat ve doğa konulu
başvurumuz dolayısıyla bilginin
toplum ile buluşturulmasını ve
yaygınlaştırılmasını, bilginin
mümkün olduğunca
görselleştirilerek, etkileşimli
uygulamalarla anlaşılır bir
biçimde kazandırılmasını
amaçlamaktayız. Projemizde;
katılımcıların bilimsel olguları
fark etmelerinin sağlanması,
merak duygularının, araştırma,
sorgulama ve öğrenme
isteklerinin teşvik edilmesi
hedeflenmektedir. Projemizin
Eğitim Kurumları Yaptırma ve
Yaşatma Derneği Denizli Görme
Engelliler Ortaokulu'nda, 25
Ağustos 2021 – 3 Eylül 2021
tarihleri arasında yapılması
planlanmaktadır.

 

DENİZLİ İL MİLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİĞİ

TÜBİTAK BİLİM TOPLUM 
PROGRAMLARI BAŞVURULARI 

Müdürlüğümüzün masalların gizeminden
bilimin gizemine uzanan 89 atölye ve 20
etkinliğin yer aldığı "1001 Bilim Masalları" isimli 
 4007 Bilim Şenliği, başvurusu 2019-2020
döneminde kabul edilmiş ve Ekim 2020'de
gerçekleştirilmesi planlanmıştı.Fakat öğretmen
ve öğrencilerimizin heyecanla beklediği, 30.000
kişinin katılması hedeflenen Denizli'nin ilk bilim
şenliği olacak etkinliğimiz, salgın sebebiyle 2021
Haziran tarihine ertelenmek zorunda
kalınmıştır.Sağlıklı günlerde tüm halkımızla
bilimi buluşturacağımız bu organizasyona ev
sahipliği yapmayı sabırsızlıkla beklemekteyiz. 

2020-2021 
4004  Doğa Eğ�t�m� ve

B�l�m Okulları Başvurularımız
 

Bu proje ile okul öncesi
eğitiminde görev alan ülkemizin
farklı bölgelerindeki okul öncesi
öğretmenlerinin, sorgulamaya,
anlamlandırmaya ve
uygulamaya yönelik matematik
temelli doğa eğitimi ile ilgili
akademik bilgilerinin ve bilinç
düzeylerinin artması, doğa
eğitimine farklı ve yenilikçi bir
yaklaşımla yaklaşmaları ve bu
sayede edinilen bilgilerin
toplumun daha geniş kesimine
yayılması amaçlanmıştır.

Doğayı Keşfet Matematiği Fark Et

Gençler Doğada Edebiyatın 
DNA'sıyla Buluşuyor
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Genel  amacı, müsbet bilimlerde araştırma ve geliştirme

faaliyetlerini ülke kalkınmasındaki önceliklere göre geliştirmek,

özendirmek, düzenlemek ve koordine etmek olan Tübitak, eğitimin

her kademesindeki öğretmen ve öğrencilerin bilimle buluşmaları için

desteklerine devam etmektedir.

Tübitak 2020-2021 dönemi için, Bilim Toplum Programları

kapsamındaki 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları,4005 Yenilikçi

Eğitim Uygulamaları, 4006 Bilim Fuarları ve 4007 Bilim Şenliği

programlarını   başvuruya açmıştır.Ayrıca 2204 Araştırma Projeleri

Yarışması,A - Lise öğrencileri ve               B- Ortaokul öğrencilerine ek

olarak   C - Lise Öğrencileri kutup araştırmaları yarışmasını da ilk

defa başvuruya açmıştır.

Denizli ilindeki öğretmen ve öğrencilerimizin Tübitak desteklerinden

en azami şekilde istifade etmeleri için, Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi

bünyesindeki Tübitak ekibimiz  başvuruların duyurulması,

programlar hakkında bilgi verilmesi ve  öğretmenlerimizin konuyla

ilgili mesleki gelişimlerinin sağlanması çalışmalarına devam

etmektedir.Projelerle ilgili  akademisyen ve uzmanların katıldığı 

 online eğitimlerin düzenlenmesi yanında proje hazırlayan

öğretmenlerimize birebir rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine de

devam edilmektedir. 10



 TÜBİTAK Bilim Toplum Programları 2020-2021 dönemi başvurularının açılması ile

 Ar-Ge Birimi olarak, öğretmenlerimizi projelerin fikir aşamasından yazılmasına,

uygulanmasından  değerlendirilmesine kadar tüm aşamalarla ilgili bilgi vermek için

konunun uzmanları ile webinarlar düzenlenmiştir.

Proje koordinatörü uzmanlarla projelerin uygulama detayları ele alınmış,

akademisyenlerimizle ise proje fikri belirleme, proje döngüsü ve bilimsel süreçler detaylı

şekilde sunularak, geniş katılımlı seminerlerimizle pek çok öğretmen bilgilendirilmiştir.
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Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yabancı Dil
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (YDE
ARGEM) koordinesinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ve Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla toplam 90 gönüllü
İngilizce öğretmeni ile hazırlanan A1 ve A2 düzeyi
İngilizce Çevrim İçi Yaz Okulu 1 Temmuz 2020'den
itibaren EBA platformunda ilkokul ve ortaokul
öğrencilerinin erişimine açılmıştır. Bu çalışmalara
ilimizden katkı sağlayan İngilizce öğretmenlerimizden
Bahar Çağrı ŞAN, Latife ÇERİ, Pelin BÖLÜKBAŞI’yla
beraber tüm öğretmenlerimiz A1 ve A2 düzeyinde 46
ders ve 530 e-etkinlik oluşturmuştur. Yapılan bu
çalışma 2.8 milyon tekil öğrenci girişi gerçekleşti.
Çalışma sonunda, yaz okulunu takip eden öğrencilere
uygulanan  anketler sonucunda ise yaz okulunu
beğendiklerini ve katkı sağladıklarını dile getirdikleri
görüldü.

Dünyayı etkisine alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde de başlaması nedeniyle öğrenci,
öğretmen ve velilerin sağlığının korunması ve öğrencilerin eğitim- öğretim sürecinden kopmamaları için
çeşitli tedbirler alınmış ve 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı eğitim çalışmalarının EBA TV Uzaktan Eğitim
yoluyla desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 17 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla EBA TV ilkokul ve
ortaokul derslerinin içerik hazırlanması ve çekimlerinin yapılması amacıyla dijital içerik, sunum,
denetleme , çekim sonrası kaba ve ince montaj bölümlerinde çeşitli branşlarda öğretmenler
görevlendirilmiştir. Bu çalışmalara ilimizden EBA TV İlkokul İngilizce grubuna Bahar Çağrı ŞAN, EBA TV
Ortaokul İngilizce 5. ve 7.sınıf içeriklerine Latife ÇERİ, EBA TV Ortaokul İngilizce 6.  ve 8 sınıf
öğrencilerine yönelik çalışmalara Pelin BÖLÜKBAŞI destek vermektedir.2020-2021 Eğitim öğretim yılı I.
Dönem İngilizce dersi dijital içerik oluşturma, dış ses, sunum, kaba ve ince montaj işlerinde görev alan
arkadaşlarımız II. Dönem çalışmalarına başlamışlardır.
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 Öğrencilerin yaz tatili sürecinde de çok yönlü gelişimini desteklemek
amacıyla “EBA TV YAZ OKULU” çalışmaları başlamış olup 29 Haziran- 28
Ağustos 2020 tarihlerini kapsayacak şekilde EBA TV'de yayınlanmıştır. Bu
dönemde de A1 ve A2 düzeylerinde ülkemiz öğrencilerine daha eğlenceli

vakit geçirmeleri adına hazırlanan STORY TIME (HİKAYE ZAMANI)
bölümünün dijital içerik oluşturma konusunda ilimizde görevli  İngilizce

öğretmenleri Latife ÇERİ ve Pelin BÖLÜKBAŞI destek vermiştir. 
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2019-2020 1. dönem Ka2 - Yen�l�k ve İy� Uygulamaların Değ�ş�m� İç�n İşb�rl�ğ� tekl�f
çağrısı kapsamında Ka201 - Okul Eğ�t�m�nde Stratej�k Ortaklıklar projes� olarak,
Türk�ye Ulusal Ajansı tarafından kabul ed�len “Geleceğ�n D�l� Robot�k Kodlama” adlı
projem�z Den�zl� İl M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü koord�natörlüğünde yürütülmeye
başlanmıştır. Proje ortakları İTALYA (Ist�tuto Tecn�co Settore tecnolog�co - L�ceo
Sc�ent�f�co "E. Matte�"), PORTEKİZ (Escola Secundár�a com 3º C�clo D. D�n�s),
HIRVATİSTAN (Srednja skola Valpovo), ROMANYA (Colegıul Tehnıc Gheorghe Cartıanu),
FİNLANDİYA (The Federat�on of Swed�sh Ostrobothn�a for Educat�on and Culture/YA -
Vocat�onal College of Ostrobothn�a ) olan projem�z tüm Dünya ve Avrupa genel�nde
cov�d 19 neden�yle yaşanan salgın sürec�nden dolayı 2021 yılına ertelenm�şt�r.Salgın
sebeb�yle yapılamayan LTT ve TP toplantıları 11.09.2021 tar�h�nde tüm ortakların
katılımıyla zoom üzer�nden onl�ne olarak gerçekleşt�r�lm�şt�r.Bu toplantıda  proje
takv�m�n�n değerlend�r�lmes�, yerel düzeyde konuya ağırlık ver�lmes�, eTw�nn�ng
çalışmaları planlanması, projen�n uzatılması �le �lg�l� �ş ve �şlemler�n yapılması konuları
görüşülmüştür.

2020 yılında Avrupa Birliği
Başkanlığı - Türkiye Ulusal
Ajansı Erasmus+ programında
kabul edilen İlimiz projeleri
tabloda yer almaktadır.Salgın
sebebiyle projeler kapsamındaki
tüm faaliyet ve hareketlilikler
askıya alınmıştır.
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Çekya / Prag �l�nde Mayıs 2020' de yüz yüze yapılması planlanan

eTw�nn�ng Okulları Konferansı 12-14 Kasım tar�hler�nde çevr�m�ç� olarak

gerçekleşt�r�lm�şt�r. Ülkem�zden katılım sağlayan 5 okuldan b�r� olan

Durmuş Al� Çoban Anadolu L�ses� bu gururu ülkem�ze ve Den�zl�'m�ze

yaşatmış, İng�l�zce öğretmen� Pel�n BÖLÜKBAŞI katılım sağlamıştır.

eTw�nn�ng Okulları Temat�k Konferansı'nda ağırlıklı olarak okullarımızda

�şb�rl�ğ�n�n öğrenc�, öğretmen, ebeveynler, okul yönet�m� ve yerel

toplulukların ortak hedefler doğrultusunda b�rl�kte yol almalarıyla

sağlanması gerekt�ğ� bel�rt�lm�şt�r. Eğ�t�m�n en üst sev�yeye

çıkarılmasında öğretmenler arasındak� �şb�rl�ğ�n�n öneml� olduğu

üzer�nde durulmuş ve öğretmen takımları oluşturularak farklı becer� ve

b�lg� sah�b� olan öğretmenlerden �lham almamız gerekt�ğ� bel�rt�lm�şt�r.

eTw�nn�ng Okulları'ndak� öğrenc�ler�n değ�ş�m elç�ler� olduklarından,

�şb�rl�ğ�, paylaşım ve ek�p çalışmasına güçlü b�r bağlılık gösterd�kler�

�ç�n paylaşılan l�derl�k konusunda örnek olduklarından bahsed�lm�şt�r.

Her yıl dünyanın çeş�tl�

şeh�rler�nde gerçekleşt�r�len

eTw�nn�ng Uluslararası 

 Konferansı   koronov�rüs

salgını sebeb�yle bu yıl

çev�r�m�ç� (onl�ne) olarak

gerçekleşt�r�lm�şt�r.

22 Kasım - 24 Kasım 2020

tar�hler�nde,  44  ülkeden

toplamda 600 katılımcının yer

aldığı toplantıya Türk�ye’den

24 değerl� öğretmen�m�z

katılmış ve bu uluslararası

konferansta ülkem�z� ve

şehr�m�z� Ar-Ge B�r�m�

üyeler�m�zden  Lat�fe ÇERİ

öğretmen�m�z tems�l etm�şt�r.
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Vakıfbank İlkokulu

  Merkezefend� İlkokulu

  Akalan   Fat�h  İlkokulu

 Yassıhöyük İlkokulu

 Necla-Ergun Abalıoğlu Meslek� ve Tekn�k Anadolu  L�ses�

 Tavas Zeybekler Anadolu L�ses�

  Lütf� Ege Anadolu L�ses�

 Ayşe-Yusuf Erdem�r Anaokulu

   Doğan Dem�rc�oğlu Emsan İlkokulu

   İbrah�m C�nkaya Sosyal B�l�mler L�ses�

 Lütf� Ege Ortaokulu

  Raş�t Özkardeş Ortaokulu    

  Nez�he Derya Baltalı B�l�m ve Sanat Merkez�

eTw�nn�ng portalında projelerde akt�f yer alan, Den�zl�’den 828 okul kayıtlı bulunmaktadır. Portala kayıtlı öğretmen

sayısı 3224’tür. Portaldak� proje sayısı; 435’� akt�f ve 1502’s� kapalı toplam 1947’d�r. 2020 yılında eTw�nn�ng Okulu

ünvanı alan okul sayısı 13’tür. Bunlar;

2020 Yılı Kal�te Et�ket� değerlend�rme dönem�nde �l�m�zde 169 Ulusal Kal�te Et�ket�, 77 Avrupa Kal�te Et�ket� toplam

246 Kal�te Et�ket� almaya hak kazanmıştır.  Yapılan projelerde 105 öğretmen�m�z�n projes� Ulusal Kal�te Et�ket� �le

ödüllend�r�l�rken, 55 proje de ayrıca Avrupa Kal�te Et�ket� almıştır. Öğretmenler�m�z� tebr�k ed�yor başarılı

çalışmalarının devamını d�l�yoruz.Kal�te et�ket� alan okul ve öğretmen �s�mler�ne  buradan ulaşab�l�rs�n�z.

eTw�nn�ng Projeler�nden ÖrneklereTw�nn�ng Projeler�nden ÖrneklereTw�nn�ng Projeler�nden Örnekler

Key�fl� Okul Atölyem projes� Bakanlığımızın 2023 V�zyon Belges�'nde

yer alan becer� ve tasarım atölyeler�n� baz almış, STEM ve kodlama,

masal, deney, yaratıcı yazma, gastronom�, drama ve sanat, müz�k ve

dans g�b� öğrenc�ler�m�z�n k�ş�l�k gel�ş�mler�ne olumlu katkı sağlamayı

amaçlayan atölye etk�nl�kler�n� �çermekted�r. Yıl sonunda , proje

kapsamında yapılan tüm atölye faal�yetler� ve web2 araçlarının

müfredat entegrasyonlu, l�teratür destekl�, kare kodlu tanıtım

f�lmler�n�n de yer aldığı k�tap, uzman öğretmen ve akadem�syenler

tarafından basımı gerçekleşt�r�lerek sonrak� nes�ller �ç�n öneml� b�r

kaynak hal�ne get�r�lm�şt�r. B�rçok �l, �lçe m�ll� eğ�t�m müdürler�ne

tanıtımı ve takd�m� yapılan 21.YÜZYIL PARADİGMALARI IŞIĞINDA

ÖĞRENME VE ÖĞRETME YETKİNLİKLERİ adı ver�len k�tap büyük �lg� ve

beğen� görmüştür

KEYİFLİ OKUL ATÖLYEM - Merkezefend� Musa Kazım Manasır İlkokulu

eTw�nn�ng ÇalışmalarıeTw�nn�ng ÇalışmalarıeTw�nn�ng Çalışmaları
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Ulusal Kal�te Et�ket� Alan Projeler�n L�stes�

Avrupa Kal�te Et�ket� Alan Projeler�n L�stes�

https://denizliarge.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_01/06102941_Ulusal_Kalite_Odulu.pdf
https://denizliarge.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_01/06102941_Avrupa_Kalite_Etiketi.pdf


Proje sanatın b�rkaç dalını yen� nes�llere tanıtmak ve yen� tasarımlar

oluşturmalarını sağlamak �ç�n kurulmuştur. Öğrenc�ler�n yetenek, �lg� ve

becer�ler�n� gel�şt�rerek tasarımları kend�ler�ne a�t özgün eserler ortaya

çıkarmalarını sağlamak �ç�n planlanmıştır. Akranlarına öğrend�kler�

sanatı aktarab�lmeler� �ç�n etk�nl�kler düzenleyerek atölyelerde b�rl�kte

çalışma �mkanı sunulacaktır. Yaşanılan bölgede sanat �le uğraşan k�ş�ler

proje boyunca atölyelerde m�saf�r ed�lecekt�r. 

2023 'E DOĞRU SANATÇI ÇOCUK 

Üçler İlköğret�m Okulu

2019-2020 eğ�t�m öğret�m yılında “Be Extraord�nary” “Sıradışı ol!” eTw�nn�ng

projem�zle İng�l�zce ders�n� daha eğlencel�, �lg� çek�c� ve farklı akt�v�telerle

zeng�nleşt�rd�k. Proje süres�nce web2 araçlarından sık sık yararlanıldığı �ç�n

öğrenc�ler�m�z bu yönden de kend�ler�n� gel�şt�rme �mkanı buldular. Yapılan

akt�v�telerden bazıları şu şek�lded�r: af�ş ve poster tasarımı, kel�me bulutu

oluşturma, res�m kolajlama, matemat�k yapbozu, çevr�m�ç� yılbaşı kartı hazırlama,

İng�l�zce oyun tasarlama, or�gam� çalışmalarıyla h�kayeleme, bardak kule etk�nl�ğ�.

Projede b�r de g�tt�ğ� okula etk�nl�k ve oyunlar götüren maskotumuz vardı.

eTw�nn�ng sayes�nde farklı şeh�rlerden ve ülkelerden öğrenc�lerle dostluklar

ed�nm�ş olmanın ve İng�l�zce ders�nde öğrend�kler�m�z�n prat�ğ�n� yapmış olmanın

ve hem ulusal hem Avrupa kal�te et�ket� almış olmanın mutluluğu �çer�s�ndey�z. 

BE  EXTRAORDINARY- Namık Kemal Ortaokulu

Okul önces� öğretmenler� tarafından sınıfının yaş grubuna ve

çocukların hazır bulunuşluğuna göre seç�len k�taplar çocuk sayısı

kadar vel�lerden destek alarak alınır. Öğretmen k�taplara sayı vererek

sınıfına uygun b�r l�ste hazırlar. Çocuklar her gün mutlaka kend�

sırasına gelen k�tabı eve götürerek a�leyle b�rl�kte okur. L�ste b�tene

kadar bu devem eder. Her öğretmen kend� sınıf mevcuduna göre gün

ve sayı bel�rler. B�r�nc� tur b�tt�ğ�nde öğretmen 2. tura geçer.

Öğretmen bu sırayı aksatmayacak şek�lde tak�p eder. Çocuklara

kal�tel� k�taplar seçerek k�tap okuma alışkanlığını ve bu sorumluluğu

çocuklara kazandırır. yıl sonuna kadar ortalama 100 k�tap a�leler

tarafından çocuklara okunmuş olur.

100 GÜNE 100 KİTAP -Hasan Vel� Üğür Anaokulu
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Avustralya’nın yardım bütçesinden finanse edilen bir hibe programı olan
Doğrudan Yardım Programı (DAP), Avustralya’nın ulusal menfaatlerine uygun
şekilde, Türkiye’deki yerel topluluklarla beraber çalışarak, yoksulluğun
azaltılmasını ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmayı hedeflemektedir.
Geçmişte çeşitli konularda başarılı  projelere destek veren DAP Komitesi, 2020-
2021 döneminde, eğitim; sağlık, kırılgan toplulukların COVID-19’a karşı
direncinin inşaasını ve  yerel COVID-19 müdahale (response) ve iyileştirme
çabalarını destekleyecek projeler; toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınları
ekonomik güçlendirme; engelli bireyleri güçlendirme; ve gençliği güçlendirme
konularında pratik ve somut sonuçlar elde edecek projelere maddi destek
sağlamaktadır.
Bu kapsamda Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi,  " toplumsal cinsiyet eşitliği ve
kadınlar " ve "gençliği güçlendirme" konularıyla ilgili hazırladığı; kız öğrencilerin
STEM eğitimi alarak, 21. yy becerileri olarak adlandırılan “Yetkinlikler”i
kazanmaları, müspet  bilimlere ilgi duyması ve bu alanlarda kariyer yapmaları
için  güdülemeyi amaçlayan "Bilim Kadınları Yetişiyor" projesi ile destek almaya
hak kazanmıştır.
İnovasyon ve üretimin temelini oluşturduğu için ülke ekonomisinde kritik önem
arz eden STEM ve robotik/kodlama  eğitimi, insan hakları ve cinsiyet eşitliği
penceresinden değerlendirildiğinde kız öğrencilerin   bu eğitimi almada azınlıkta
olduğu görülmektedir. Projemiz ile, ilgisi olmasına rağmen bu tür eğitimlere
erişimi olmayan,  umut vadeden kız öğrencilerimize ulaşılarak, meslek
seçimlerinde olumlu etkiler yaratmak için, STEM temelli robotik atölye kurulacak
ve  konunun uzmanlarından eğitimler alacaklardır.8.900 Avustralya Doları
bütçeli proje ile Haziran 2021 tarihine kadar dezavantajlı bir okulda STEM
atölyesi açılması planlanmaktadır.

 
 

Ar-Ge Birimi olarak, Merkez Gazi İlkokulu'nun restore edilmesinin amaçlandığı bir proje ile , ABD'nin Türkiye'deki
Misyonu ve Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültürel İşler Bürosu Kültürel Miras Merkezi'nin düzenlediği, 2021
Büyükelçiler Kültürel Koruma Fonu (AFCP) Yarışması'na 16 Kasım 2020  itibari ile başvuru yapılmıştır.
Genel amacı, ortak mirasın değer kaybedilmeden dönemine uygun şekilde korunması, aslının yaşatılması; bu ve
bunun gibi yapıların kolayca ‘tahrifat’ yapamadığımız nüfus hüviyet cüzdanlarımız olduğu; eskiyle yaşamanın bir
erdem ve ayrıcalık olduğu konusunda, ilgili tüm kurumların ve özellikle halkımızın bilgilendirilmesi ve toplumda
farkındalık oluşturulması olan " Yeni Nesil Tarihle Büyüyor" projemiz, 400.000 Dolar bütçeli olup, ön değerlendirme
sonuçlarının Mart 2021'de açıklanması beklenmektedir.

BİLİM KADINLARI YETİŞİYOR

ABD  BÜYÜKELÇİLİĞİ
Kültürel Koruma Büyükelç�ler� Fonu (AFCP) 2021 H�be Programı
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2016 yılından ber� İl�m�zde okul önces� ve �lkokul kademeler�nde uygulanmakta olan EDEP 
(Eğ�t�mde Değerler Eğ�t�m� Programı) 2020-2021 eğ�t�m öğret�m yılında da uygulanmaktadır.    
Okullarımızın öncel�kl� görev� kültür aktarımı şekl�nde öğret�m programlarında açık olarak 
bel�rt�len veya bel�rt�lmeyen değerler� öğretmek, öğrenc�ler� bel�rlenen değerler doğrultusunda 
hayata hazırlamak, çocukların k�ş�sel gel�ş�m�ne katkıda bulunmaktır. Böyles� b�r yaklaşım, çocuk ve gençler�n
karakter�n� ve benl�k algısını olumlu yönde etk�lemekted�r. Bu yüzden b�rey�n bel�rl� değerler�n farkına varması,
yen� değerler üretmes�, ben�msemes� ve �çselleşt�rerek davranışları �le serg�lemes� eğ�t�m s�stem�n�n öncel�kl�
sorumluluk alanlarındandır. Müdürlüğümüz tarafından yürütülen EDEP her yıl farklı çalışmalarla sürekl�l�ğ�n�
devam ett�rmekted�r. Val�l�k oluru �le �l�m�zde görev yapan b�r okulönces� müdürü, b�r okulönces� müdür
yardımcısı, �k� rehber öğretmen, on okul önces� öğretmen� ve altı sınıf öğretmen� EDEP kom�syonu olarak
görevlend�r�lm�şt�r. İl�m�zde görev yapan öğretmenler�m�zden de programa katkıları �stenm�ş ve kom�syonumuz
tarafından etk�nl�kler değerlend�r�lerek yen�den hazırlanmıştır. Bu yıl cov�d-19 tedb�rler�nden dolayı  tanıtım ve
b�lg�lend�rme çalışmaları https://den�zl�arge.meb.gov.tr/ �nternet adres�m�z ve  Ar-Ge B�r�m� sosyal medya
hesapları üzer�nden “Evde Edep” çalışmaları olarak yapılmış, değerler eğ�t�m� örnek etk�nl�kler� web s�tem�z
üzer�nden yayınlanmıştır.Etk�nl�kler�n müz�k alt yapıları özgün şek�lde hazırlanmıştır.

 EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI
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Denizli Eğitiminde Başarı izleme ve Geliştirme Projesi ilimizde 2008 yılında

 hayata geçirilmiştir. Projenin amacı okul temelli olarak her öğrencimizin

 bilişsel, sosyal ve ahlakî  becerilerini geliştirmektir. Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

olarak eğitim öğretim yılı başında  her okul kademesi için başarı artırıcı faaliyetleri

 okullarımıza bildirmekte ve izleme, geliştirme  ve yaygınlaştırma çalışmaları 

yapmaktayız. https://denizliarge.meb.gov.tr/  adresi üzerinden yayın yapmakta  olan

DEBİP' te okullarımızda  gerçekleştirilen ve yaygınlaştırılabilecek özgün çalışmalar 

 yayınlanmakta, okullarımızdaki tasarım ve beceri atölyeleri örnekleri yer almaktadır.

 Aynı zamanda İlimizde uygulanmakta olan EDEP (Eğitimde Değerler Eğitimi 

Programı) çalışma ve etkinlikleri de  bu platformda yayınlanmaktadır. 

Ayrıca okullarımızın hazırlamış oldukları okul  dergileri de komisyonumuz 

tarafından incelenerek, burada yayınlanmaktadır.

DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ
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DEBİP Okul Faaliyetlerini buradan görüntüleyebilirsiniz.

https://denizliarge.meb.gov.tr/
https://denizliarge.meb.gov.tr/www/debip-okul-faaliyetleri/kategori/108


Güney Ege Kalkınma Ajansı 2019 Teknik Destek Programı

Kasım-Aralık Dönemi çağrısında kabul edilen “PATENTLE

DENİZLİ” adlı projemiz ile ilimizdeki Meslek Liseleri ile Bilim

ve Sanat Merkezlerimizde görev yapan idareci, meslek

öğretmeni ve proje danışmanı öğretmenlerimize “İnovasyon

Odaklı Proje Danışmanlığı” ve “Patent” Eğitimleri verilerek

ilimizin tescilli ürün ve marka sayısının, katma değer

yaratacak bir şekilde artırılması hedeflenmiştir.

Sanayileşme, kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir.

Bu sebeple, ülkemizde üretim ve hizmet alanlarında

teknolojik ve sektörel gelişmelere uyumlu, mesleki ve teknik

bilgi ve becerilerle donatılmış, sahip olduğu bilgi ve

becerileri ürün ve hizmete dönüştürerek markalaşma

sürecine hakim insan kaynağına ihtiyaç artmaktadır. Bu

ihtiyacı karşılamak için, çağdaş, teknolojik ve sektörel

metotları bilen, yorumlayan, kullanan, geliştiren ve

yeniliklere uyum sağlayan vasıflı insan gücünün

yetiştirilmesini amaç edinen mesleki ve teknik eğitim

okulları ve geleceğin teknolojisini üretecek bilgi ve

metodolojiye sahip üstün yetenekli öğrenci yetiştiren Bilim

ve Sanat Merkezleri ülke ekonomisinin gelişmesi ve

ülkemizin teknoloji üreten lider ülkeler arasında yer almasını

sağlaması için proje tabanlı inovatif ürünler üretmek 

 üretilenlerin korunması için sınai mülkiyet kavramlarına

sahip olmaları gerekmektedir. Türkiye'nin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda

bulunmak üzere okul ve kurumların yönetici, öğrenci ile

öğretmenlerinde sınai mülkiyet farkındalığını artırmak, bu

kurumlarda yürütülen proje ve faaliyetler sonucunda ortaya

çıkan yeniliklerin ve fikri ürünlerin sınai mülkiyet hakları

kapsamında korunmasını sağlamak üzere çalışmalar

yürütülmesi amacıyla MEB ile TÜRKPATENT iş birliğinde

yönetici, öğrenci ve öğretmenlerde patent/faydalı model,

marka, tasarım ve ürün bilinci oluşturulmasına yönelik

faaliyetler gerçekleştirmek üzere işbirliği protokolü

imzalanmıştır.

11. Kalkınma Planı ve Milli Eğitim Bakanlığının 23.10.2018

tarihinde açıklamış olduğu “Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim

Vizyonu” kapsamında; “Buluş, patent, marka üreten

okulların sayısının arttırılması” hedeflenmiş olup bu

doğrultuda 2020 yılı Patent yılı ilan edilmiştir. 

Gülay Kaynak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans

salonunda gerekli tüm önlemler alınarak Meslek Liseleri ve

BİLSEM’ lerde görev yapan 60 öğretmenimize “İnovasyon

Odaklı Proje Danışmanlığı” ve “Patent” Eğitimleri

verilmiştir.
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GEKA Tekn�k Destek programı kapsamında desteklenen; Den�zl� M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü
bünyes�nde, Den�zl� Anadolu L�ses�'nde kurulmuş olan İl Eğ�t�m Tar�h� Müzes�'n�n 3 boyutlu
şek�lde Den�zl� İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü web s�tes�ne aktarılması �ç�n gerekl� olan
eğ�t�mler�n alınması �le projem�z başlamıştır. Eğ�t�mler kapsamında, Bootstrap Eg�t�m�,
Adobe Photoshop Eg�t�m�, Adobe After Effects Eg�t�m�, Adobe Prem�ere Eg�t�m� ve 3D
Sanallastırma Eg�t�m� ver�lm�şt�r.  
Bu proje sonunda hayata geç�r�lecek “3D Müze” �le öğretmenler�m�z ve öğrenc�ler�m�z “İl
Eğ�t�m Tar�h� Müzes�"ne daha kolay er�şeb�leceklerd�r.Tur�zm değer� olan “Den�zl� İl Eğ�t�m
Tar�h� Müzes�”n�n görünürlüğü, b�l�n�rl�ğ� ve er�ş�leb�l�rl�ğ� artacaktır.D�j�tal ortam �le
sürekl� etk�leş�m �ç�nde olan yen� nesl�n müzey� de benzer b�r etk�leş�m üzer�nden
deney�mleyeb�lmes� ve müze �le bağ kurması sağlanacaktır. 
Projeye, pandem� sürec�ndek� karant�na tedb�rler�nden dolayı b�r süre ara ver�lm�şt�r.Yen�
normale dönülmes�yle b�rl�kte projeye devam ed�lm�şt�r. Müzedek� eserler�n sanal ortama
aktarılab�lmes� �ç�n gerekl� olan fotoğraf çek�mler� tamamlanmıştır. Fotoğrafı
çek�leb�lecek parçalar, çek�m �ç�n hazırlanmış özel platformda farklı açılardan detaylı b�r
şek�lde fotoğraflanmıştır. 54 adet eser�n yaklaşık 2800 fotoğrafı çek�lm�şt�r.
Fotoğrafların 3 boyutlu görseller�n�n oluşturulması ve web s�tes�ne yüklenmes� �ç�n
çalışmalar devam etmekted�r.

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı tarafından yen�
eğ�t�m-öğret�m yılında uzaktan
eğ�t�mler�n devam etmes� kararının
alınmasıyla b�rl�kte öğretmenler�n
teknopedagoj�k becer�ler�n� gel�şt�rme
�ht�yacı önem kazanmıştır. Teknoloj�
destekl� b�r eğ�t�m gerçekleşt�rmey�
sağlayacak şek�lde b�r eğ�t�m
programı hazırlamak �ç�n öğretmen ve
öğrenc�ler�n ortaya çıkaracağı b�r
öğret�m tasarımı olan teknopedagoj�,
eğ�t�m süres�nde teknoloj�k, pedagoj�k
ve �çer�k b�lg�s� açısından ortak b�r
planlama yapmayı gerekt�rmekted�r.

Uzaktan Eğitimde

 Teknopedagojik

Beceriler
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Bu proje �le öğretmenler�n teknopedagoj�k becer�ler�ne katkı sağlamak ve bu yolla
uzaktan eğ�t�mler�n n�tel�ğ�n�, n�cel�ğ�n� ve sürdürüleb�rl�ğ�n� arttırmak amaçlanmıştır.
Aynı zamanda, uzaktan eğ�t�m süreler�n�n uzamasından sonra gündeme gelen �nternet
güvenl�ğ� �le �lg�l� öğretmenler ve dolaylı olarak öğrenc� ve vel�ler b�lg� sah�b� olacaklardır.

Eğitim Tarihimize 3 Boyutlu BakışEğitim Tarihimize 3 Boyutlu Bakış



Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Zülfükar AĞTAŞ
tarafından tasarlanıp üretilen "Temassız Ateş Ölçer ve Dezenfektan Otomatı" okul, restoran, kafe,
fabrika, hastane gibi birçok kişinin giriş yaptığı mekanlarda kullanılmak üzere üretilmiş otomatik
olarak bilekten temassız ateş ölçer ve ölçüm sonrası dezenfektan vererek mekan girişlerinde bir
görevlinin yapması gereken işlemleri yapabilmektedir.Güvenli sosyal mesafeyi korumak amacıyla
temassız ateş ölçümü ve aynı anda dezenfektan vermesi sayesinde hastalık  riskini azaltmaktadır. 
Bileğinizi açık vaziyette cihazın haznesine elinizi uzattığınızda sensör elinizi algılar ve ateş ölçümünü
yaptıktan hemen sonra dezenfektan vererek işlemi bitirir. Ateşiniz normal değerlerin üzerinde ise
(sınır değer cihaz için 37.5C dir)kırmızı ışık ve ses ile kişiyi ve mekan görevlisini uyarmaktadır. İnsan
girişinin yoğun olduğu yerlerde pil ve dezenfektan bitme sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırmak
amacıyla; dezenfektan yükleme kapasitesi alt gövdeye sığacak dezenfektan deposu kadardır.  10 lt. ye
kadar rahatlıkla dezenfektan deposu koyulabilir. 220V şehir şebekesinden faydalandığı için pil bitme
gibi bir sorunu yoktur.

MESLEKİMESLEKİ    EĞİTİMEĞİTİM
Hava ve Dezenfeks�yon C�hazı

Temassız Ateş Ölçer ve Dezenfektan Otomatı

Ozon, üç adet oksijen atomunun bir araya gelmesiyle oluşmuş inorganik bir moleküldür. Kimyasal
formülü O3 olan ozon, oda sıcaklığında gözle çok az bir oranda görülebilecek soluk mavi bir renge,
karakteristik ve keskin bir kokuya sahip olan bir gazdır. Dünyanın etrafını saran ve dünyayı güneşten
gelen zararlı radyasyondan koruyan ozon, çok etkili mikrop öldürücü ve koku giderici etkisi ile
bilinmektedir. Doğru alanlarda doğru şekilde kullanıldığında birçok faydası olan ozonu, suni
yöntemlerle üretmenin en pratik yolu ise ozon jeneratörleridir. Ozon, çok güçlü dezenfeksiyon
etkisinden ötürü birçok alanda kullanılabilmektedir.
Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz öğretmen ve öğrencileri okul ve kurumlarımızda
kullanılmak üzere ozon teknolojisini kullanarak, hava ve dezenfeksiyon cihazı üretmektedirler.
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COVID-19 salgın sürecinde tüm
dünyada yaşanan sağlık
sorunlarına vurgu yapmak ve bu
zor zamanlarda cansiperane
hizmet veren sağlık çalışanlarına
minnettarlığımızı  sembolik olarak
göstermek amacıyla gönüllü
öğretmenlerimiz tarafından
farkındalık  etkinliği olarak
"Maskemde Sanat Var" panosu
oluşturulmuştur. Sürecin en
belirgin unsuru olan maskelere
boyalarla çeşitli figürler çizilerek,
sanatın salgının yıkıcı etkilerini
bertaraf edici ve   toplumu
destekleyici özelliğine dikkat
çekilmiştir. Panomuz, halen
Müdürlüğümüz fuaye alanında
sergilenmektedir.

MASKEMDE   SANAT   VAR
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Öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerileri olarak tanımlanan eleştirel düşünme,
yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme, karar verme, bilgi
teknolojilerini kullanma, girişimcilik gibi beceriler etrafında birleşmesini
sağlamak ve programlama becerilerini geliştirmek amacıyla
Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde il geneli tüm özel / devlet ortaokulları
ve imam hatip ortaokulları arasında 26 Ekim 2020 tarihinde başlayıp 23
Nisan 2021 tarihindeki ödül töreni ile son bulacak olan "Scratch ile
Oyunumu Kodluyorum Dijital Oyun Geliştirme Yarışması" düzenlenmiştir. 
 Yarışmanın birinci aşaması 13 Kasım'da tamamlanmıştır. İl merkezi ve
ilçelerden bir çok okuldan başvurular alınmıştır.Yarışmanın ikinci
aşamasında Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-ge sayfasında yapılacak
duyuradan ulaşılabilecek başvuru sayfasına, oyunlarını yüklemeleri
beklenmektedir.23 Nisan 2021 tarihinde sonuçlanacak olan yarışmada
1.olan öğrenciye Arduino Proje Seti, 2. olan öğrenciye Arduino Başlangıç
Seti,  3. olan öğrenciye Tospaa Bilgisayarsız Kodlama Oyunu hediye
edilecektir.
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Pandemi� nedeniyle� gerekli� � tedbirler� alınarak,

gerçekleştirilen� yarışma� sonucunda� her� iki
kategoride� dereceye� giren� öğretmenlerimize
ödüllerini�İl�Millî�Eğitim�Müdür�Vekili�Hüseyin
BAŞGÜN� ve� şube� müdürleri� Avni� CANPOLAT
ile�Yavuz�ÇAĞLAR�vermişlerdir.
Dereceye�giren�öğretmenlerimiz�;
Erkekler

1�Nimet�AKTAŞ
2�Murat�AYDOĞAN
3�Faruk�KÖROĞLU
Kadınlar

1�Hatice�UZ

2�Zahide�MAŞALI
3�Asiye�KABUKÇU

Pandemi�koşulları�altında�kapalı�alan�kutlama
programlarının� sağlık� koşullarını� olumsuz
etkilemesinden� dolayı� açık� alanda� yapılan
oryantiring� sporuna� olan� ilginin� artmasını

sağlamıştır.� Oryantiring� sporu� � sosyal
mesafemizi� koruyarak� � spor� yapma� olanağı
sağlamaktadır� Doğal� alan� koşullarında
yapılan�oryantiring��sporu�ayrıca�bizi�doğa�ile
içiçe�olma�imkanı�da�sunmaktadır.
Denizli� İl� Millî� Eğitim� Müdürlüğümüzün
Öğretmenler� Günü� etkinlikleri� kapsamında
düzenlemiş�olduğu�“�Rehberim�Öğretmenim�“
temalı� Oryantiring� Yarışması� 23� Kasım� 2020
Pazartesi�günü�saat�13.00'�da�Adalet�Parkı'nda
gerçekleştirilmiştir.
Kadın� ve� erkek� iki� kategoride� düzenlen� olan
oryantiring�yarışması�için�başvurular�internet
aracılığı� ile� alınmıştır.� Toplam� 30� başvuru
olmuş� ve� katılımcıların� HES� kodları

alınmıştır.
�
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öğretmen  eğ�t�mler�
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Nitelikli insan, nitelikli bir eğitimle yetişir. Nitelikli eğitim
ise hiç şüphesiz nitelikli öğretmenle mümkündür. Bu
nedenle Denizli Ar-Ge Birimi olarak, değişen ihtiyaçlar
doğrultusunda öğretmenlik mesleği, önemi, yeterlikleri
ve rolleri gibi her zaman güncelliğini koruyan en temel
eğitim konularında uzaktan eğitim seminerlerimize
devam etmekteyiz. Uzman konuklarımız ile
seminerlerimiz Youtube kanalımızdan takip edilebilir.
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https://www.youtube.com/channel/UC0wBlxfN_OgT-qWYJdAS_IA


     Bilindiği üzere Denizli ilimiz kültür hazineleri ve doğal güzellikleri bakımından dikkatleri üzerine çeken
güzide ve kadim şehirlerimizdendir.  Çınar’ın dördüncü sayısında Denizli’nin güzide ve kadim yönlerini
yansıtan bir tema belirlendi. Dergimizin dördüncü sayısının teması, “Denizli’nin Doğa ve Kültür Mirasları”
oldu. Ayrıca geçmişle bugün arasındaki güçlü bağlarla ortaya çıkan “Denizli habitusu”nun da kendisini
dergideki yazılarla aksettireceğini düşündük.
      Dergimizin dördüncü sayısında, Denizli’nin 19 ilçesinde öne çıkan doğa ve kültür miraslarıyla ilgili
yazılara yer verdik. Bu noktada ilçelerimizde çok daha çeşitli doğal ve kültürel zenginliklerin var
olduğunu da belirtmek gerekir. Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-ge Biriminin koordinatörlüğünde, 19
ilçe millî eğitim müdürlüğü ile görüşmeler yapıldı. Bizlere 19 ilçemizde görev yapan öğretmen
arkadaşlarımız ve idarecilerimiz, bulundukları ilçelerin doğal ve kültürel zenginlikleriyle ilgili yazılar
yazıp gönderdiler.  Yayın ekibimiz ise kendilerine ulaşan yazıları değerlendirerek yazıların, Denizli’nin
bereketli toprakları üzerinde boylanan “Çınar”ın birer yaprağı olmasını sağladılar. 
         Dergimizin hazırlık aşamasından yayın aşamasına değin daima bizlerin yanında olan ve bizleri
destekleyen Denizli Valisi Sayın Ali Fuat ATİK, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Mahmut OĞUZ ve Şube
Müdürümüz Sayın Avni CANPOLAT’ a müteşekkiriz.

ÇINAR DERGİSİ 
4. SAYISI 

E-DERGİ OLARAK
 YAYIMLANDI

     Denizli İl Millî Eğitim
Müdürlüğünün eğitim ve kültür
hayatımıza kazandırdığı “Çınar”
dergisinin dördüncü sayısı
yayımlandı. Ar-Ge biriminde
görevli öğretmenler tarafından
hazırlanan dergi farklı bir
anlayışla okuruyla buluştu. Bu
kez E-dergi olarak yayın
dünyasındaki yerini alan Çınar,
daha geniş okur kitlesine ulaşma
imkânını bulmuştur.
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Dergimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://denizliarge.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_12/31152659_cYnar_dergisi.pdf
https://denizliarge.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_12/31152659_cYnar_dergisi.pdf
https://denizliarge.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_12/31152659_cYnar_dergisi.pdf
https://denizliarge.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_12/31152659_cYnar_dergisi.pdf
https://denizliarge.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_12/31152659_cYnar_dergisi.pdf
https://denizliarge.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_12/31152659_cYnar_dergisi.pdf
https://denizliarge.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_12/31152659_cYnar_dergisi.pdf
https://denizliarge.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_12/31152659_cYnar_dergisi.pdf
https://denizliarge.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_12/31152659_cYnar_dergisi.pdf


Eğitim insanlara kuram yahut kanunları öğretip, onları
değiştirerek birer uzman teknisyen yapmak değildir. Onun

gayesi, insanların dimağlarını açmak, ufuklarını
genişletmek, zekâlarını ateşlemek, mümkünse doğru

düşünmesini, fakat hiç olmazsa her şeye rağmen,
düşünmesini öğretmektir.

 
Robert Maynard Hutchins
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Den�zl� İl M�llî Eğ�t�m 
Müdürlüğü Ar-Ge B�r�m�

arge20tub�tak@gma�l.com

DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM
 MÜDÜRLÜĞÜ

den�zl�arge.meb.gov.tr

den�zl�.arge.meb

argeden�zl�

arge20@meb.gov.tr

https://www.youtube.com/channel/UC0wBlxfN_OgT-qWYJdAS_IA
https://www.youtube.com/channel/UC0wBlxfN_OgT-qWYJdAS_IA
https://www.youtube.com/channel/UC0wBlxfN_OgT-qWYJdAS_IA
https://denizliarge.meb.gov.tr/
https://www.instagram.com/denizli.arge.meb
https://twitter.com/argedenizli

