
,#*ir:'
;;l* 

j'
T.C.

AFYONKARAHiSAR VALiLiGi
II Milli Egitim Miidiirlrigii

Say r : 498097 02824.06_E. | 30 t 67 9
Konu: AR-GE Btilteni

IL MiLLi EeiTiM MUDURLUGUNE
(Bitgi iqtem ve Egirim Teknolojileri gubesi)

nrrrr'*|,o" 
Biilteni ekte sunulmug olup, Miidiirliiltimiiz web sayfasrnda

Gerefini bilgilerinize arz ederim.

17 .01.2020

yayrnlanmasr

BEti.iI ERSOZ OZCAN
gube Miidiirii

EK:
- Ar-Ge Biilteni (57 Sayfa).

Alrrnrrir bilgr.iqin: Iolga yESiL(A'| IR {Vemurl
Karaman If Merkezi/Af yONKARAHISAR
e-posta: avbirOJ@meb.gov.tr. a0 onsrrareji,i email.com

iL MTLLJ FC iM MUDIJRIUCu Ar-cc
EreKlronlk Ag alyon.meb.gov.tr
Tel: (0 272) 2 142428 p?i";, (O ZtZ) ZllloOS

Bu evrar giilenri erek onik,."@



  

 



  

 

YAYIN KURULU 
Afyonkarahisar İl Millî Eğitim Müdürlüğü Adına; 

Metin YALÇIN / İl Millî Eğitim Müdürü 
 

SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLERİ 
Betül ERSÖZ ÖZCAN 

Mustafa GÜNAY 
 

YAYIN KOORDİNATÖRLERİ 
Bahri TURUNÇ 

Necla TABAK - Gökçe BAŞTÜRK - Armağan KULALIGİL 
 

TASARIM 
Armağan KULALIGİL 

 

PEK 
Bahri TURUNÇ 
Necla TABAK 

Kerem ÇETİNDAŞ 
Gökçe BAŞTÜRK 

ASKE 
Murat AKDAŞ 

Armağan KULALIGİL 
Nursefa KESKİN 

Süleyman DÖNMEZ 
 



  

 

En önemli ve verimli görevlerimiz, 

eğitim ve öğretim işleridir. Eğitim ve 

öğretim  işlerinde kesinlikle başarı 

sağlamak gerekir. Bir milletin gerçek 

kurtuluşu ancak bu yolla olur.   
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2023 Eğitim Vizyonu’nun temel politikası olan ve çalışmamızın ana felsefesini 

oluşturan en önemli öğe; öğrencilerin; sosyal, bilişsel, duyuşsal alanlarda 

gelişimini sağlamak, onları başarılı ve mutlu yetişkinlere dönüştürmektir. Öğ-

retmenlerimiz, anne babalar ve çocuğun hayatına dokunan herkes bu anlam-

da üzerine düşen görevi yerine getirdiğinde;  birlikte gelişme imkânı doğa-

caktır.  

“21. yüzyıl becerileri” diye adlandırılan ve bugünün en önemli evrensel ger-

çeği olarak görülen eğitim yaklaşımı; yaratıcılık, iletişim, takım çalışması, 

eleştirel düşünce gibi bilişsel yeteneklerle birlikte, topluma uyum, aidiyet 

duygusu, birlikte yaşayabilme, takım çalışması ve çevre bilinci ile bireyin ge-

lişmesi ve olgunlaşmasını sağlayan becerileri oluşturmaktadır. Bu noktada 

öğrencilerimize 2023 Eğitim Vizyonu ışığında, 21. yüzyıl becerilerini kazandır-

mak; modern dünyanın teknolojik gelişmeleri ile yenilikçi yaklaşımlarını takip 

etmek ve eğitimcilerimizi mesleki ve kişisel anlamda geliştirmek için eğitim 

faaliyetlerimizi düzenli bir şekilde  gerçekleştirmekteyiz. 



  

 

Bu anlamda Afyonkarahisar İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak 2019 yılının son 

6 ayında oldukça yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Eğitimde kaliteyi sadece 

akademik başarı ile sınırlandırmadan; bilimden sanata, kültürden spora ka-

dar eğitimin her alanında yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve 

velilerimizle birlikte Bakanlığımızın öngördüğü yol haritası doğrultusunda 

ilerlemekteyiz. 

Kurumlarımızda ve okullarımızda daha kaliteli eğitim olanakları sunabilmek, 

modern teknolojinin yeniliklerini yakalayabilmek ve öğrencilerimizin kelebek 

etkisi ile önce kendine sonra topluma faydalı olması için yaşam boyu öğren-

me ilkesiyle faaliyetlerimizi oluşturduk.  Bu amaçla personelimizin yetkinlik-

lerini artırmaya yönelik plânlı ve sistematik şekilde yürüttüğümüz AR-GE ça-

lışmalarına büyük önem vermekte ve pek çok projeyi hayata geçirmekteyiz. 

Bu çerçevede; 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda; akademik ve etik değer-

leri yaşam becerilerine dönüştürerek öğrencilerimize rehber olmaya devam 

edeceğiz. 

Bu meşakkâtli yolda emek ve desteklerini esirgemeyen tüm çalışma arkadaş-

larıma teşekkür ediyorum.  

 

         Metin YALÇIN 

            İl Millî Eğitim Müdürü 



  

 

STRATEJĠK PLÂN ÇALIġMALARI 

Kamu kurumlarının kamu hizmeti üretme ve sunma yükümlülüklerini 

etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmeleri, kurum ve çalışanlar için 

önem taşımaktadır. Kamu yönetiminin başarılı olmasındaki en etkili 

araçlardan biri stratejik plânlamadır. Stratejik plânlar yardımıyla kurum 

faaliyetlerine uzun vadeli bir perspektifle bakılabilir, iç ve dış etmenle-

rin kurum üzerindeki etkileri görülebilir. Bu kapsamda Stratejik Plân 

Hazırlama Süreci Afyonkarahisar Millî Eğitim Müdürlüğü stratejik 

plânlama çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlı-

ğının 18/09/2018 tarihli ve 2018/16 Sayılı Genelgesi ve ekinde yer alan 

2019-2023 Stratejik Plân Hazırlık Programı ile 2018 Ekim ayında başla-

tılmıştır. Yoğun bir çalışma süreci sonrasında ise 2019 Aralık ayında 

“Afyonkarahisar İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik 

Plânı”nın yayımlanması gerçekleştirilmiştir. 
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STRATEJĠK PLÂN ÇALIġMALARI 

Özel Okullar Bilgilendirme Toplântısı  

2019-2023 Stratejik Plân çalışmaları kapsamında İl Millî Eğitim Müdür-

lüğü Ar-Ge Birimi koordinatörlüğünde; il merkezimizde bulunan özel 

anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerimizde görevli 25 özel okul yöneti-

cimizle 4 Aralık 2019 Çarşamba günü “Okul Stratejik Plân Hazırlama  

Bilgilendirme Toplantı-

sı” gerçekleştirilmiştir. 

Toplantı  sonrasında 

ayrıca  özel okullarımıza 

okul stratejik plânlarının 

hazırlanmasına yönelik 

birebir rehberlik çalış-

maları yapılmıştır. 
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STRATEJĠK PLÂN ÇALIġMALARI 

Ġlçe Bilgilendirme Toplantısı  

9 Aralık 2019 Pazartesi Günü Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde 17 ilçemizden gelen Stratejik 

Plânlamadan Sorumlu Şube Müdürleri ve Stratejik Plânlama Ekip So-

rumlularına İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından bilgilen-

dirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda Stratejik Plânlama ayrıntıları, 

dikkat edilmesi gereken hususlar ve plânda güncellenmesi gereken 

yerler konularında görüşülmüştür.  
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YENEP Programı  

Kapsamında GerçekleĢtirilen  

AFYONKARAHĠSAR KENDĠN YAP 

PROJESĠ 

-İlimizdeki 6-14 yaşları arasındaki öğrencilerimizin mesleki yönelimleri-

nin artırılarak geleceğin teknolojilerine uygun bilgi ve donanıma sahip 

bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması,  

 -Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında özellikle il/ilçe merkezinden uzakta-

ki köy ve beldeler-

de eğitim görmekte 

olan çocuklara hiz-

met vermek üzere 

mobil kendin yap 

atölyesinin oluştu-

rulması, 

amacıyla ilimizde 

projeler hazırlan-

mış ve 9 ilçemiz asil 

4 ilçemizin projesi 

yedek olarak kabul 

görmüştür.  
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20 Eylül 2019 ‘da YENEP  imza töreni gerçekleştirilmiş olup 

“Afyonkarahisar Kendin Yap” proje kapsamında kurulacak olan atölye-

lerde; 

Sabit Atölye içerisinde ; 

Yapay Zeka ve Robotik Kodlama istasyonu 

ASELSAN Millî Teknoloji istasyonu( telsiz üretimi) 

LEGO EDUCATİON Robotik Kodlama istasyonu 

 ATSO Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon istasyonu 

AFAD Hayatta Kal istasyonu 

Açık Kaynak Teknoloji istasyonu 

Artırılmış Gerçeklik İstasyonu 

3D Tasarımcılık ve Reklamcılık istasyonu 

Zeka oyunları  istasyonu; 

Mobil Atölyede; 

Ahşap Tasarım ve Kodlama çalışmaları yapılacaktır. 
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30 AĞUSTOS  

M ĠLLÎ MÜCADELE ZAFERLERĠ  

ROBOTĠK GÖSTERĠ PROJESĠ 

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz  AR-GE birimi ve SANLAB  işbirliği ile dü-

zenlenen "30 Ağustos Millî Mücadele Zaferleri Robotik Gösteri Projesi" 

kapsamında öğrenci ve öğretmenlerimize robotik kodlama eğitimleri 

verilmiştir. Öğretmen eğitimleri 5 etapta gerçekleştirilmiş olup, 130 öğ-

retmenimiz robotik kodlama eğitici eğitimlerini tamamlamışlardır.  
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Öğrenci eğitimleri ise Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu, Hoca Ahmet Yesevi 

Ortaokulu ve Şemsettin Karahisari Ortaokulumuzdan 40 öğrencinin 

katılımıyla gerçekleştirilmiş olup, eğitimler sırasında öğrencilerimiz 

tarih, coğrafya ve matematiği harmanlayarak, hem robotik kodlamayı 

hem de tarihimizi birlikte öğrenmişlerdir.   
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Robotik ve kodlama eğitimleri sonrasında öğrencilerimiz millî müca-

delemizin 16 gün sürmesine atfen tarih öğretmenlerimizin danışman-

lığında 16 özel senaryo hazırlamışlardır. Bu senaryolara uygun şekil-

de tasarlamış oldukları 16 özel robotu ise 26-27 Ağustos 2019 tarihle-

rinde düzenlenen 30 Ağustos Millî Mücadele Zaferleri Robotik Göste-

risinde sunmuşlardır.          
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EĞĠTĠM ORTAMLARINDA B ĠLĠġĠM 

ARAÇLARININ B ĠLĠNÇLĠ KULLANILMASI  

İlimizdeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, öğretmenleri ve velileri-

nin; akıllı telefon ve bilişim araçlarını kullanım düzeylerinin belirlenmesi 

ile ilgili sayısal veri toplanması, sayısal verilere göre tedbirlerin alınması 

ve gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak amacıyla "Eğitim Ortamla-

rında Bilişim Araçlarının Bilinçli Kullanılması" projesi hazırlanmıştır.  
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Projede öncelikle Afyonkarahisar İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biri-

mi tarafından alan araştırması yapılmış, Ar-Ge ve RAM işbirliği ile; öğ-

renciler, veliler ve öğretmenler için 3 ayrı anket oluşturulmuştur. An-

ketler aracılığıyla toplanan verilerin analiz edilmesi sonucunda Afyon-

karahisar İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve özel okullarda 

eğitim ve öğretim faaliyetlerini ve akademik başarıyı engelleyen akıllı 

telefon ve diğer bilişim araçlarının kullanımına yönelik usul ve esaslar 

düzenlenmiş olup projemiz uygulamaya konulmuştur. 

Projemizin uygulanmasında öğrenciler, akıllı telefon ve benzeri bilişim 

araçlarını dersliklerde, kantin, bahçe, kütüphane, spor salonu vb. gibi 

okul sınırlarını kapsayan herhangi bir yerde kullanamazlar. Fakat e-

kitap ve Web 2.0 araçlarının kullanımı söz konusu olduğu zaman ders 

öğretmeni nezaretinde bilişim araçları öğrencilere dağıtılır ve ders bi-

timinde yeniden toplanarak muhafaza altına alınır. 

Telefonların okul yönetimi tarafından muhafaza edilmesi için proje-

mizde 2 öneri sunulmuştur; “Telefonum Dolapta” ve “Telefonum Gü-

vende”. Bu öneriler dışında okullar okul aile birliği toplantısında farklı 

bir çözüm önerisine gidebilirler ve bu durumu toplantı tutanağına iş-

lerler. 
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İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından yürütülen Doğada 

Birlikteyiz Projesi'nin 1 ve 2. Etap eğitimleri tamamlanmıştır. Hizmet 

içi eğitim kapsamında müracaat eden öğretmenlerden oluşan katılım-

cılar "Doğa Yürüyüşü" ve "Oryantiring" eğitimleri almışlardır. 

DOĞADA BĠRLĠKTEYĠZ PROJESĠ 
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Oryantiring, harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapı-

lan bir spordur. Farklı arazi koşullarında yapılabilse de, genellikle or-

manlık arazide yapılması tercih edilmektedir. Çoğu ülkede federasyon-

lar halinde örgütlenmiştir ve belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştiri-

lir. Önceden yerleştirilmiş hedefleri harita yardımıyla en kısa sürede 

bulmanın hedeflendiği oryantiring sporu, son yıllarda Türkiye’de de 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Katılımcılara kavramsal, fiziksel, sosyal ve 

duygusal anlamda faydalar sağlayan bu sporun eğitimcilerimiz tarafın-

dan öğrenilmesi ve öğrencilerine öğretilmesi ile eğitimin sınıf ortamın-

dan dışarı çıkılarak faydalarının artırılması sağlanacaktır. 

 

 

Doğada Birlikteyiz Projesi'  

kapsamında 180 Öğretmen  

katılım göstermiş hizmetiçi 

“e-sertifika” almışlardır. 
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Proje kapsamında "Doğa Yürü-

yüşü" ile doğru yürüyüş ekipma-

nı, yürüyüş kıyafeti, sırt çantası, 

GPS aleti ve doğru yürüyüş ba-

tonlarını hazırlayan eğitimcileri-

miz teorikte öğrenilen bilgiyi 

doğada uygulama fırsatı bul-

muşlardır.  

 

Doğa yürüyüşü projemiz ile öğren-

me temelli yaklaşım geliştiren eği-

timcilerimiz hem spor yaptıklarını 

hem de yürürken eğlenerek bilgi-

beceri edindiklerini belirttiler. 
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L ĠSELER ARASI MÜNAZARA L ĠGĠ 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-Ge 

birimince düzenlenen "4. Liseler 

Arası Münazara Ligi" 1. tur maç-

ları 19 -20 Aralık 2019 tarihleri 

arasında tamamlanmıştır.   

Münazara ligi maçları 58 okuldan 

3 asil, 1 yedek olarak, 4 öğrenci, 

toplamda 236 öğrenci ile başla-

mıştır.  1. Tur maçlarının tamam-

lanması ardından 29 lisemiz II. 

tura geçmiştir. 
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Münazara konusunda eğitim almış jüri 

üyesi olarak 45 öğretmen görev yap-

maktadır. Her turda eşleşmeler kura ele-

me usulüyle yapılmaktadır. Yarışmacıların tezi veya antitezi savunacakla-

rı konular, müsabakadan 30 dk. önce kendilerine bildirilmektedir. 
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B ĠLGĠ GÜNLERĠ 

Hızlı düşünmeyi,  bilgileri taze tutmayı ve  yeni bilgiler edinmeyi sağla-

yan, çabuk ve doğru kararlar verebilmeyi öğreten, kazanma isteğini 

tetikleyen, özgüveni artıran ve edindirdiği kazanım ve deneyimler sa-

yesinde aslında her katılımcının kazandığı “Bilgi Günleri” projesinin bu 

yıl 3. sü düzenlenecektir.  

Bu kapsamda ilimiz 

genelindeki resmi 

ve özel okullarda 

öğrenim gören 7. 

sınıf öğrencilerinin 

katılımları ile 4 aşa-

mada gerçekleşecek 

maçlar sonucunda il 

birincisi takım seçi-

lecektir.  
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2019-2020 eğitim-öğretim döneminin 2. dönemi yapılacak Bilgi Günle-

ri maçları için Afyonkarahisar İl Millî eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi 

tarafından hazırlıklar başlatıldı. Bu doğrultuda ilk olarak her okuldan 

ilgili branş öğretmenlerinin hazırlayıp Ar-Ge birimine gönderdiği soru-

lardan zengin bir soru havuzu oluşturuldu. Soru seçiminde tecrübeli 

branş öğretmenlerinden oluşan bir soru seçim komisyonu oluşturuldu 

ve oluşturulan komisyon, maçlarda kullanılacak uygun soruları soru 

havuzundan seçerek belirlenmiştir. 

Şuanda Bilgi Günleri için gerekli hazırlıklar devam etmekte ve katılımcı 

okullara gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. 

18 



  

 

DEĞERLER EĞĠTĠMĠ  

ve 

 T ĠYATRO SPORU PROJESĠ 

Öğrencilerimize doğaçlama ve dramaya dayalı bir tür olan Tiyatro spo-

ru aracılığı ile; yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme 

yeteneği, sosyal gelişim ve birlikte çalışma yeteneği kazandırma, ço-

cukların etik değerleri keşfetmelerine olanak sağlama, kendine güven 

duyma, teşvik ve karar verme, dil ve iletişim becerilerini kazandırma, 

imge dünyasını geliştirme iletişim içinde iken düşünceleri, tutum ve 

davranışları değişebilen, etkilenebilen çocuk ve ergene kendi kimlik ve 

kültürünü de tanımasını sağlama amaçları ile hazırlanan projemizde 

Türkiye de ilk defa tiyatro sporu şenliği gerçekleştirilecektir. 
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Projenin gerçekleşebilmesi için öğretmenlerimize 21.yy becerilerini 

içeren ve 2023 vizyonunda yer alan Drama ve Tiyatro sporları eğitim-

leri verilmiştir. Bu eğitimlerde 214 öğretmenimiz eğitim almış olup 

eğitim alan öğretmenlerimiz okullarında öğrencilerine drama eğitimle-

ri vermeye başlamıştır. Proje kapsamında gerekli toplantılar yapılmış, 

değerler eğitimini oluşturan sorular hazırlanarak jüri üyeleri oluşturul-

muş olup, şenlik adımı için çalışmalar devam etmektedir. 
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AFBĠLGE 

Hazırlık çalışmaları halen sürmekte olan projemizde amacımız; Afyon-

karahisar İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda görev yapan 

öğretmenlerimizin tasarım beceri atölyelerinde görev yapabilecek res-

mi ve fahri niteliğe kavuşmasını sağlamaktır.  

Söz konusu hedefe ulaş-

mada Afyonkarahisar İl 

Millî Eğitim  Müdürlüğü-

nün bir “Öğretmen Aka-

demisi” niteliğinde görev 

yapacaktır. 

Bu kapsamda ilk 

etapta Robotik, 

STEM, Kodlama, 

Astronomi ve Gra-

fik Tasarım alanla-

rında öğretmenle-

rimize hizmet içi 

eğitim verilecektir. 
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OKUDUĞUM K ĠTABIN ĠÇĠNDEYDĠM 

Öğrencilerin, akademik ve sosyal başarılarını artıracak çalışmalar yap-

malarına teşvik edilmesi, akademik başarısının artışı ile birlikte ders 

notlarında ve ders etkinliklerinde performansın yükselmesi, kelime da-

ğarcığının zenginleşmesi, etkileyici konuşarak hitap ettikleri kişilerde 

etki uyandırması, noktalama ve imla kurallarına uyarak, anadilin etkili 

kullanımı ile yazma becerisinin geliştirilmesi ve öğrencilerin okuma ve 

yorumlama becerileri arttıkça vizyon kazanmaları amacıyla geliştirilen 

"Okuduğum Kitabın İçindeydim" projesi 2017-2018 eğitim öğretim yı-

lında ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki resmi ve özel okullardan 

seçilen 25 pilot okulla başlamış olup, halen Afyonkarahisar merkezde 

yer alan resmi ve özel okullar proje kapsamında faaliyetlerine devam 

etmektedirler.  

22 



  

 

2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde; "Akademik becerinin bilgiye dönüş-

mesinin sağlanması, yenilikçi uygulamaları desteklemesi, öğrencilerimi-

zin problemlere çözüm arama motivasyonunun kazandırılması" tema ve 

amaçlarıyla desteklenen projemiz, okur panolarına yapılan okur yorum-

ları ile yönergede yer alan ve okuma-anlama-yorumlama amaçlı yapılan; 

"Kitabımı Okurum, Fotoğrafımı Koyarım" "Kitap Okuma Etkinliği-Şiir/

Öykü Dinletileri, Resim Yarışması", "Yazar Söyleşileri" "Kitabımın İçinde-

yim, Kitabımı Tanıtırım" "Ayın Kitabı" "Ödül Tablomuz" "Kitap Kulübüne 

Üyeyim" vb. çeşitli faaliyetlerle yürütülmektedir.   
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“OKULUM AFYONKARAHĠSAR” 

E-KİTAPÇIĞI 

‘Okulum Afyonkarahisar’ Projesi, Afyonkarahisar’ın doğal, tarihi ve 

turistik yerlerini öğrenme ortamlarına dönüştürerek, öğrencilerimizin 

yaratıcılık, iletişim, takım çalışması, eleştirel düşünce gibi bilişsel yete-

neklerle birlikte, topluma uyum, aidiyet duygusu, birlikte yaşayabil-

me, takım çalışması ve çevre bilinci gibi vizyon oluşturan, bireyin ge-

lişmesi ve olgunlaşmasını sağlayan becerileri kazandırmada öğret-

menlerimize rehberlik edecektir. Bu kapsamda hazırlanan “Okulum 

Afyonkarahisar” e-kitapçığında kazanım-mekan tablolarının yanı sıra 

Afyonkarahisar’da bulunan okul dışı öğrenme ortamları tanıtılmıştır. 
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“ASIMIN NESLĠ” 

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ve 

Afyonkarahisar Türkiye Gençlik 

Vakfı işbirliğinde, 31 Ekim Per-

şembe günü saat 10:00'da, Kamil 

Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim 

Üye Konferans Salonu'nda, Millî 

Eğitim Bakanlığı ARGE, Kalite ve 

İzleme Daire Başkanımız Sayın 

Mehmet Baki ÖZTÜRK tarafından, 

lise öğrencilerimize yönelik 

"Asım'ın Nesli" konulu konferans 

verildi.  
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Konferansa yaklaşık 600 öğrenci-

miz katılmış olup konferansta 

Mehmet Akif Ersoy’un maddiyatı 

değil maneviyatı önemseyen, be-

denen olduğu kadar aklen de güç-

lü, ahlakı sağlam bir gençliğin ye-

tişmesi ve bunun yeni nesillere 

aktarılması üzerinde duruldu. Kon-

ferans boyunca Sayın Mehmet Ba-

ki ÖZTÜRK’ün sunduğu kesitler  

öğrenciler ve öğretmenlerimiz ta-

rafından ilgiyle takip edildi. 
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“EĞĠTĠMDE YENĠ PARADĠGMALAR” 

 İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ve Afyonkarahisar Türkiye Gençlik Vak-

fı işbirliğinde, 31 Ekim Perşembe günü saat 14:00'da, Kamil Miras 

Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda, Millî Eğitim 

Bakanlığı ARGE, Kalite ve İzleme Daire Başkanımız Sayın Mehmet Ba-

ki ÖZTÜRK tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre 

Merkezi'nde Okul Müdürlerimiz ve öğretmenlerimize yönelik olarak, 

2023 Eğitim Vizyonu Kapsamında "Eğitimde Yeni Paradigmalar" ko-

nulu konferans verildi. Yaklaşık 1000 okul müdürü ile öğretmenimi-

zin katıldığı konferans, son dakikasına kadar büyük beğeni ile takip 

edildi. 
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ÖZGÜVEN EĞĠTĠMĠ 

Özgüven Projesi  kapsamında öğrencilerimizi, medyanın ve toplumun 

dayattığı fiziksel görünüm ideallerinin olumsuz etkisinden kurtararak 

onlara kendi değerleri ve yetenekleri üzerine kurulu bir özgüven inşa 

etmelerine yardımcı olmak amacıyla; Rehber Öğretmenlerimize ve 9. 

sınıf öğrencilerimize Dr. Özgür BOLAT ve Klinik Psikolog Alev KURT 

tarafından 1 günlük eğitici eğitimi verildi. 

Dr. Özgür BOLAT "Mutlu ve başarılı bir insan nasıl yetiştirilir?" soru-

sundan yola çıkarak başarı ve mutluluğun özgüven gelişimiyle ilişkisi-

ni açıkladı ve projenin teorik zemini ile kavramlarını öğretmenleri-

mizle paylaştı. Gün boyu süren eğitim, süreçle ilgili bilgilendirme ve 

değerlendirmelerin yapılmasıyla sona erdi. 
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SĠBER GÜVENLĠK EĞĠTĠMLERĠ 

Katılımcılarımıza siber saldırılar ve tehditlere karşı nasıl korunabilece-

ğini ve bunlara karşı hazırlıklı olmanın ne gibi fırsatlar yaratabileceğini 

ortaya koyarak, kurumlarda dikkat edilmesi gereken temel siber risk-

leri, müdahale süreci ve korunma yöntemleri ile ilgili gerekli bakış açı-

sını ve bilgi birikimini sunmak amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı tarafın-

dan desteklenen Siber Güvenlik Eğitimi, 23-27 Eylül 2019 tarihleri ara-

sında alanında uzman eğitmenimiz tarafından 30 öğretmenimize veril-

miştir.  Eğitimlerde “Siber Gü-

venlik Nedir?”, “Saldırı Tipleri”, 

“Kişisel Güvenliğimizi Nasıl Sağ-

larız?”, “Zararlı Yazılımlar”, 

“Zararlı Yazılım Örnekleri”, “Bir 

Worm’un Anatomisi”, “Ağ Gü-

venlik Cihazları”, “Siber Güvenlik 

Uzmanlığı” konuları yer almıştır. 
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KENDĠN YAP ATÖLYELERĠ  

EĞĠTĠCĠ EĞĠTĠMLERĠ 

Çocuklarımızın çağa ayak uy-

durmalarına katkıda bulunma-

ları amacıyla öğretmenlerimize 

YENEP (Yeni Nesil Eğitim Prog-

ramı) Afyonkarahisar Kendin 

Yap projemiz kapsamında eği-

timler düzenlenmektedir. İlk 

eğitimlerimiz olan Yapay zeka 

ve Robotik Kodlama Eğitimleri 

Aralık  ayında verilmeye başlan-

mış olup,  20 öğretmenimizin 

katılımlarıyla sonlanmıştır.  

29 



  

 

eTwinning ÇALIġTAYLARI 

17-19/09/2019 - 18-20/11/2019 - 20-22/11/2019  tarihlerinde 7- 8 ve 

9. il çalıştayları yapılmıştır. Çalıştaylarda  113 öğretmen eğitim almış 

ve toplamda 60 eTwinning projesi başlatılmıştır.  

Gerçekleştirilen çalıştaylar genel olarak eTwinning projesine yeni 

başlayan öğretmenler için hazırlanmış olup eTwinning projeleri hak-

kında temel bilgileri içermektedir. Bir eTwinner nasıl olunur? projeler 

neler içermelidir? Dijital beceriler ve teknolojik yeterlilikler proje kav-

ramına nasıl entegre edilmeli ve bu şekilde eğitime katkı sağlanmalı-

dır gibi temel başlıkların yanında öğretmenlerimizin kişisel gelişimi 

için önemli ip uçlarını da barındırmaktadır. 
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Genel olarak çalıştay sonunda öğretmenlerimiz eTwinning platformunu 
verimli bir şekilde kullanmayı öğrenerek; 
-Derslerini proje temelli öğrenmeye entegre etme, 
-Bilişim teknolojilerini derslerinde etkin biçimde kullanabilme, 
-Web teknolojilerinin eğitim amacıyla da kullanabileceğini fark etme 
-Avrupa ülkelerinde gerçekleşen eğitim uygulamaları hakkında fikir sa-
hibi olma, 
-Yabancı dil pratiğini geliştirme, 
-Derslerini öğrencilerin daha fazla motive olmasını sağlayarak, daha 
eğlenceli hale getirebilme, 
-Mesleki açıdan kendini geliştirebilme yeterliliklerini artırmışlardır.  
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GELECEĞĠN DAHĠLERĠ ĠÇĠN “DEHA” 

DEĞERLER HAREKETĠ 

Afyonkarahisar İl Millî Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı 2018-1- TR01-

KA101-050675 referans numaralı GELECEĞİN DAHİLERİ İÇİN DEHA-

“Değerler Hareketi” isimli Avrupa Birliği Projesi Türkiye Ulusal Ajansı 

tarafından desteklenmeye değer bulundu. Projenin dördüncü akışı 27 

Ağustos – 04 Eylül 2019 tarihinde Estonya’nın “Tallin” şehrine gerçek-

leşti.  
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Projeye katılan 10 öğretmen Katılımcı Değerler Eğitiminde Avrupa’da 

kullanılan materyalleri tanıma, değerler eğitimi kavramlarının sosyal 

ve psikolojik etki değerlendirmeleri, temel kavram analizi ve değerler 

eğitiminde kullanılabilecek öğrenim stratejileri konularında eğitim al-

dılar. Proje ile kurumlar ve Avrupalı kuruluşlar arasında oluşturulan 

uluslararası işbirlikleri sayesinde Avrupa düzeyinde iyi örneklerin yay-

gınlaşmasına ve değerler eğitiminde yeni yaklaşımlar geliştirmesi 

amaçlandı. Bu dördüncü akış ile birlikte proje son hareketliliği de ger-

çekleşmiş oldu.  
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“SELAM” PROJESĠ 

Erasmus+ KA2 Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar kapsa-

mında yürütülmek üzere 1.12.2018 tarihinde resmi olarak başlayan, 

Learning Self Awareness and Self Management to Eliminate Bullying 

and Create Peer Suppor Scheme in Immigrant Concentrated Schools 

‘’ SELAM’’ projesinin 2. Toplântısı İngiltere’nin Loughborough şehrin-

de Loughborough Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 30-31 Temmuz 

2019 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıdan  ortak ülkeler olan İngilte-

re, Norveç, İtalya, Litvanya, Malta ve Türkiye’den toplamda 18 katı-

lımcı yer aldı. Katılımcılar proje çıktıları olan O1- Empowering Immig-

rant Concentrated Schools Eliminating Bullying( 10 Derslik Plân) ve 

O2- No to Bullying ( Rehber Kitap) üzerinde fikir alışverişi yaptı ve içe-

rik geliştirme üzerine yoğunlaştı. Ayrıca toplantı esnasında 10 derslik 

plânda bir yöntem olarak kullanılacak olan dijital hikaye anlatıcılığı 

uygulaması da yapıldı. Toplantıda her proje ortağının yapmış olduğu 

proje çalışmaları değerlendirildi ve bir sonraki toplantı ile ilgili konula-

ra değinildi. Bunun yanı sıra E-learning platform çalışmaları projemi-

zin Malta ortağı tarafından sunuldu ve içerikle ilgili gerekli bilgi aktarı-

mı sağlandı. 
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26-27 Kasım 2019 tarihinde ise SELAM projesinin 3. Toplantısı Mal-

ta’nın Naxxar şehrinde her ortak ülkeden 3 katılımcı ile gerçekleştiril-

di. Toplantıda proje çıktıları olan rehber kitap ve 10 derslik plânının 

son halleri ortakların fikrine sunuldu. Ayrıca proje koordinatörü Af-

yonkarahisar İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından proje süreci değer-

lendirildi ve yapılacak olan çalışmalar tekrar gündeme getirilerek ortak 

ülkeler bilgilendirildi. 

Şu anda 29 Şubat tarihinde Hammar/Norveç’te gerçekleştirilecek olan 

proje 4. Toplantısı için hazırlıklar devam etmektedir. 
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AFYON’UN TERMAL GÜCÜ 

2018 yılında Türkiye Ulusal Ajansı 

tarafından hibelendirilen, Afyonka-

rahisar İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

koordinatörlüğünce yürütülen Eras-

mus+ KA102 Bireylerin Öğrenme 

Hareketliliği/Staj programı kapsa-

mındaki "Afyon'un Termal Gücü’’ 

adlı proje 07.08.2019 tarihinde so-

na erdi. İhsaniye MTAL, Sandıklı 

MTAL, Uydukent MTAL, Emir Murat 

Özdilek MTAL ve Sandıklı Zübeyde 

Hanım MTAL'de öğrenim gören top-

lam 13 öğrencimiz Almanya’nın Il-

senburg şehrinde farklı otel işletme-

lerinde Haziran-Eylül 2019 ayları 

arasında yurtdışı stajlarını tamamla-

yarak Türkiye’ye döndüler.  
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Öğrenciler proje kapsamında 3 ay boyunca kendi alanlarında iş başı 

eğitim yaptılar ve eğitimlerini başarıyla tamamladılar. Proje ile öğ-

rencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılmasına, yabancı 

dilin önemini anlayıp geliştirmelerine, kişisel gelişim imkanlarının 

sağlanmasına, istihdam oranlarının ve meslek liselerinin kurumsal 

kapasitelerinin artırılmasına, mesleki eğitim ve öğretim sistemlerinin 

modernizasyonu ile yenilik transferinin sağlanmasına destek veril-

miştir. 

Stajlarını tamamlayan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz İl 

Millî Eğitim Müdürümüz Metin YALÇIN 'ı makamında ziyaret ederek 

süreçle ilgili bilgiler verdiler.  
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ERASMUS+’I TANIYORUM 

İlimizdeki öğretmenlerin ‘proje yazma’  ve   ‘proje yönetme’ gibi alan-

larda gerekli yetkinliğe sahip olmamaları, nitelik ve nicelik olarak Av-

rupa Birliği proje çalışmalarında yetersiz kalmaları ve öğretmenlerin 

yurt dışında eğitim alma ve kültürel etkileşimle vizyon kazanmaları 

gibi gereklilikler göz önünde bulundurularak Afyonkarahisar İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından ‘’ Erasmus+’ı Tanıyorum’’ 

projesi çalışmaları başlatıldı. Proje kapsamında; eğitimlere katılan öğ-

retmenlere Erasmus+ projelerinin kapsamı ve yazım aşamaları ile ilgili 

detaylı bilgi verildi ve uygulamalı çalışma başlatıldı. Katılımcı öğret-

menlerle proje kapsamlarına uygun proje başlıkları belirlendi ve son-

raki süreçte öğretmenlerin proje çalışmaları takip edilerek gerekli yön-

lendirmeler yapıldı. 
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TÜBĠTAK KONYA BÖLGE  

KOORDĠNATÖRÜ Doç. Dr. MEHMET 

HACIBEYOĞLU TARAFINAN VERĠLEN 

BĠLGĠLENDĠRME SEMĠNERĠ 

6 Aralık 2019 Cuma günü TÜBİTAK Konya Bölge Koordinatörü Doç. Dr. 

Mehmet HACIBEYOĞLU, merkez ve merkeze bağlı ortaokul ve liseleri-

mizin yöneticileri ile öğretmenlerimize TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araş-

tırma Projeleri Yarışması ve TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma 

Projeleri Yarışması hakkında sunum gerçekleştirdi. 
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TÜBİTAK Konya Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet HACIBEYOĞLU 

sunumlarında bu yıl Lise Araştırma Projeleri Yarışmasının 51.'sinin, Or-

taokul Araştırma Projeleri Yarışmasının 14.'sünün düzenlendiğini, Af-

yonkarahisar'ın gerek başvuru sayılarında gerekse bölge sergisine katı-

lımda oldukça başarılı olduğunu, yapılacak küçük katkı ve çalışmalarla 

daha da iyi noktalara geleceğini söyledi. TÜBİTAK'ın başvuru ve değer-

lendirme aşamalarındaki yeniliklerinden ve uygulamalarından bahse-

den HACIBEYOĞLU, TÜBİTAK'ın amacının proje kültürünü yaygınlaştır-

mak, genç bireylere bilimsel çalışma ve düşünme yetisini kazandırmak, 

test yöntemleriyle uğraşırken proje çalışmalarıyla hayata üreten, düşü-

nen ve sorgulayan pencereden bakmayı öğretmek ve genç nüfusumuzu 

yüksek kaliteli araştırmalar yapar hale getirmek olduğunu ifade etti. 
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TÜBĠTAK 4006 B ĠLĠM FUARLARI 

B ĠLGĠLENDĠRME TOPLANTILARI 

İl merkezimiz ve ilçelerimizdeki farklı okullarımızdan gelen 228 öğret-

menimiz ile 2020 yılında daha çok okulumuzun fuar yapabilmesi ve 

daha çok öğrencimizin çalışmalarda yer alabilmesi adına TÜBİTAK 

4006 Bilim Fuarları Bilgilendirme Toplantıları Atatürk Mesleki ve Tek-

nik Anadolu Lisemizde 14 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildi. 
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Dört farklı derslikte iki oturum şeklinde gerçekleştirilen toplantıda İl 

Millî Eğitim Müdürümüz Metin YALÇIN; 2013 yılında 17 TÜBİTAK Bi-

lim Fuarı ile başladığımız süreçte, 2019 yılında 74 TÜBİTAK Bilim Fua-

rı gerçekleştirerek onaylanan fuar sayısında ciddi fark olduğu üzerin-

de durdur.  
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TÜBĠTAK 4006 B ĠLĠM FUARLARI 

5 - 12. sınıf öğrencilerinin kendi belirledikleri konular üzerine araştır-

ma yaparak sonuçlarını sergileyebilmelerini sağlayan ve eğlenirken 

öğrenmelerinin yanı sıra bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına 

katkı veren TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında 8 okulumuzun 

revizesi kabul edilerek bilim fuarlarını düzenlediler. 
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TÜBĠTAK Ortaokul Öğrencileri AraĢtırma 

Projeleri YarıĢması Ġlçe Temsilcileri 

Bilgilendirme Toplantısı 

Kendi ilçelerindeki öğretmen-

lere “TÜBİTAK Ortaokul Öğ-

rencileri Araştırma Projeleri 

Yarışması” hakkında bilgilen-

dirme ve sunum yapmaları 

amacıyla 17 ilçemizden gelen 

30 öğretmenimizle Uydukent 

Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesinde 4 Aralık 2019 tari-

hinde bilgilendirme toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. 
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TÜBĠTAK Lise Öğrencileri AraĢtırma 

Projeleri YarıĢması Ġlçe Temsilcileri 

Bilgilendirme Toplantısı 

Kendi ilçelerindeki öğretmen-

lere “TÜBİTAK Lise Öğrencileri 

Araştırma Projeleri Yarışması” 

hakkında bilgilendirme ve su-

num yapmaları amacıyla 17 

ilçemizden gelen 33 öğretme-

nimizle Uydukent Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesinde 27 

Kasım 2019 tarihinde bilgilen-

dirme toplantısı gerçekleştiril-

miştir. 
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TÜBĠTAK Lise Öğrencileri AraĢtırma 

Projeleri Merkez Ġlçe Bilgilendirme 

Toplantısı 

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında 

merkez ilçede yer alan resmi ve özel okullarımızda proje yapacak olan 

21 öğretmenimizin katıldığı "TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Pro-

jeleri Merkez İlçe Bilgilendirme Toplantısı" 11 Aralık Çarşamba günü 

gerçekleştirildi. Bilgilendirme toplantısında proje rehberi ve bu yıl 

güncellenen değişiklikler üzerinde durulmasının yanı sıra 21. yüzyıl 

becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamak amacıyla öğrencile-

rimizin araştırma, gözlem yapma, çözümler üretme konusunda teşvik 

edilmesi ve yapılacak projelerin nitelik ve niceliklerinin artırılması hu-

susları da görüşüldü.  
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TÜBĠTAK O rtaokul Öğrencileri 

A raĢtırma Projeleri Merkez 

Ġ lçe B ilgilendirme Toplantısı 

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamın-

da merkez ilçede yer alan resmi ve özel okullarımızda proje yapacak 

olan 50 öğretmenimizin katıldığı "TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araş-

tırma Projeleri Merkez İlçe Bilgilendirme Toplantısı" 18 Aralık Çarşam-

ba günü gerçekleştirildi.  
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TÜBĠTAK B ĠLĠM SÖYLEġĠLERĠ 

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında ilimizden 17 okulumuzun başvuru-

su kabul edilmiş olup 27 Kasım 2019 – 11 Aralık 2019 tarihleri arasında 

okullarımızda Bilim Söyleşileri gerçekleştirilmiştir. Gelecek dönem Bilim 

Söyleşileri sayısının artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla gerekli çalış-

malar yapılmaktadır. 
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