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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞU

2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde, bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilere
sahip yurttaşlar yetiştiren, her fırsatta her kesime eğitim anlayışıyla çalışan, tüm paydaşların
memnuniyetini arttıran; eğitim öğretim sürecini geliştiren bir kurum olmak misyonuyla çıktığımız bu yolda eğitimde kalite kültürünü geliştirmek en büyük amacımızdır. Müdürlük
olarak bu alanda üzerimize düşen çalışmaları her yönüyle gerçekleştirmeye çalışmaktayız.
Rollerin hızla değiştiği, teknolojinin günbegün bir adım daha ilerlediği günümüz dünyası, kurumlardaki AR-GE birimlerinin önemini daha fazla ortaya çıkarmıştır. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde alışılagelmiş eğitim şeklinin dışına çıkmak durumunda kalmamız,
okullarda kısmi olarak kullandığımız teknolojik yenilikleri her yönüyle kullanma konusunda
bize bir fırsat vermiştir. Eğitim çok önemlidir ama bizlerin bu konudaki yanılgısı eğitimi okul
binalarındaki dört duvarla sınırlamaya çalışmamızdır. Bilgiye ulaşmak için somut olarak
okula gerek yoktur, gelişen teknoloji ve internet sayesinde bilgi açlığı ve merak duygusu olan
her birey istediği bilgilere ulaşabilmektedir. Bu anlamda öğretmenlerimizin görevi bilgi vermekten öte öğrencilere merak duygusu ve araştırma becerisi kazandırabilmeleridir. Bu sebeple AR-GE birimleri de öğretmenlere ve kurumlara yol gösterici bir nitelikte olmalıdır. Bu
bakımdan kurumumuz misyonuna ulaşmak için hazırladığı projeleri salgın sürecine uygun
şekilde güncellemiştir.
Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan projelere ait içerikler bültenimizde yer almaktadır. Bültenin hazırlanmasında ve içerikte yer alan etkinliklerin gerçekleştirilmesinde emeği
geçen herkese teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim.
Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU
İl Milli Eğitim Müdürü
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GİRİŞ

AR-GE BİRİMİ
Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi 1843555 sayı ve 08.05.2014
tarihli ‘’İl Milli Eğitim Müdürlükleri AR-GE Birimleri Yönergesi’’ kapsamında görev yapmaktadır. Birimimiz ‘’Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme
Ekibi (ASKE)’’ ile ‘’Projeler Ekibi (PEK)” olmak üzere 2 ekip halinde (1+1) toplam
iki kişiyle çalışmalarını yürütmektedir. 2020 yılı ikinci 6 aylık dönem için Bartın İl
Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak hazırladığımız e-bültende sırasıyla:
1. Giriş - Sunuş
2. Eğitimde İyi Örnek / Örnekler
3. Stratejik Planlama Çalışmaları
4. Yerel Projeler
5. TÜBİTAK Çalışmaları
6. Diğer Projeler
7. Seminer ve Konferanslar
8. Diğer Bilgiler
9. İletişim
2019 - 2020 Eğitim – Öğretim yılının 2. döneminin özeti olan bu sayıda yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşacağız.

BARTIN AR-GE olarak biliyoruz ki: Çalışmak, araştırmak, üretmek güzel.
İnanıyoruz ki: Bilgiyi, beceriyi, deneyimi paylaşmak daha güzel.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
100. YILINDA 23 NİSAN ÖYKÜ YARIŞMASI
Bartın İnönü İlkokulu 3/B sınıfı öğrencisi Mete TERZİ, "Pabuç Balığı" adlı öyküsüyle
"100. Yılında 23 Nisan Öykü Yarışması" kapsamında ülkemizin 81 ilinden gönderilen binlerce
öykü arasında ilk 100’de yer alma başarısı göstermiş ve "Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler"
dijital kitabında öyküsü yayımlanmıştır. Hikayeye ulaşmak için: http://cdn.eba.gov.tr/oykuler/#p=172
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
EVDE 23 NİSAN
Atatürk İlkokulu öğrencileri “Evde 23 Nisan” etkinliği adı altında TRT tarafından hazırlanan ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ’ne şiir ve şarkılarıyla katılım sağlamıştır.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
EVDE 23 NİSAN
Atatürk İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı aynı coşkuyla evlerinden internet ortamında kutlamışlardır.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
EVDE 23 NİSAN

Ahmetler İlkokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda salgın nedeniyle okulda olamadıkları için evlerinin bir bölümünü aileleri ile birlikte süslediler ve coşku ile ezberledikleri şiirlerini okudular.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
100. YILDA RESİMLERLE 23 NİSAN

Gürgenpınarı Ortaokulu öğrencilerinin pandemi döneminde okul ile iletişimlerini koparmamak amacıyla görsel - uzamsal zeka becerilerini harekete geçirmek için “100. Yılda Resimlerle 23 Nisan” adlı resim yarışması düzenlemiştir. Bilgi, kavrama ve uygulama basamaklarını kullanarak ortaya ürün çıkarmak öncelikli kıstas olarak ön planda tutulmuştur. Öğrenciler resimlerini EBA’ya yüklemiş ve
eserleri görsel sanatlar öğretmeni öncülüğünde değerlendirilmiştir. Yarışma sonuçları yine EBA üzerinden öğrencilere duyurulmuş ve ilk üçe giren öğrencilerin
hediyeleri 23 Nisan günü kendilerine takdim edilmiştir.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Şehit Sinan Oruç Çok
Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı çalışmalarını evlerinden yürüttüler. Günün anlam ve önemine dair hazırlanan videolar, şiirler ve zeybek gösterisi ile kutlamalara katkı sağladılar.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
19 MAYIS BİLGİ YARIŞMASI
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak online
değerlendirme aracı olan Kahoot ile düzenlenen bilgi yarışmasıyla Şehit Sinan
Oruç Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri aynı saatte online olarak bir araya geldiler. Öğrenciler düzenlenen yarışmaya ilgiyle katıldılar.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN RENKLİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ
“Lösemili Çocuklar İçin Renkli Bir Yolculuğa Çıkıyoruz” sloganıyla Arıt ÇPL
öğrenci ve öğretmenleri, lösemili çocuklara moral olmak için el izlerini oluşturdu.
Bu çalışmayı Türkiye’nin dört bir yanından LÖSEV’e gönül veren, lösemili çocukları kardeşleri, evlatları gibi benimseyen ve sahiplenen duyarlı insanlarla yürüttüler.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
GEÇMİŞTEN GELECEĞE OYUN
Kemal-Sabriye Ocakçı İlkokulu Geçmişten Geleceğe Oyun Projesiyle öğrencilere akıl ve zekâ oyunlarını tanıtmakta ve öğretmektedir. Bu projeyle öğrencilerin bilgisayar, tablet, televizyon gibi teknolojik aletlerle fazla vakit geçirmelerinin önüne geçerek sosyalleşmeleri sağlanmak istenmiştir. Bu çerçevede
öğretmenler tarafından öğrencilere çeşitli akıl ve zeka oyunları öğretilmiştir.
Öğrencilerin boş vakitlerinde strateji geliştirme, çoklu düşünme ve problem
çözme becerilerini geliştirecek oyunlar oynamaları sağlanmıştır. Ayrıca uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilerin evlerinde keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için bu oyunları oynamaları sağlanmıştır.

14

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
İSRAFLA MÜCADELE EDİYORUM
GELECEĞE UMUTLA GÜLÜMSÜYORUM

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından gerçekleştirilen
proje ile israfın çeşitleri, boyutları ve sonuçları; tasarrufun kazandırdıkları ve kazandıracakları hakkında toplantılar düzenlenmiştir. Seminerler ve ziyaretler ile
öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve halkımıza yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır. Görsel materyaller ve sosyal medya ile birçok insana ulaşılmış, yarışmalar
ve turnuvalar ile eğlenirken mesaj vererek konuyla ilgili geniş bir yelpazede farkındalık oluşturulmuştur.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
TEMİZ BİR GELECEK

Ahmetler İlkokulu öğrencileri yıl boyunca biriktirdikleri ve evlerinde bulunan atık kâğıtları okula getirerek geri dönüşüme katkı sağlıyorlar.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
CANLANAN TABLOLAR
Şehit Sinan Oruç Çok Programlı Anadolu Lisesinde yüz yüze eğitim olarak
planlanan etkinlikler uzaktan eğitim sürecinde de devam etti. Öğrenciler evlerinde oldukları bu süreci, çalışmalara katılarak değerlendirdiler.
Hazırlanmış bu çalışmalarda ünlü Türk ressamlarından Osman Hamdi Bey,
Bedri Rahmi Eyüboğlu, İbrahim Çallı, Nuri İyem, İbrahim Balaban ve Batılı ünlü
ressamların eserleri incelenmiştir. Bu resimlerde ressamlar Anadolu’ya ve Anadolu kadınına bakış açılarını göstermeye çalışmışlardır.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE OKULLARIMIZ
Okul ortamından uzakta bulunan öğrencilerimizin eğitim öğretim faaliyetine etkin bir şekilde katılımı sağlanarak beden ve ruh sağlıklarını korumak hedeflenmiştir.
Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE OKULLARIMIZ
Amasra Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ve Ortaokulu
16 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitim öğretime ara verilmiş olup 23
Mart Pazartesi gününden itibaren internet üzerinden uzaktan eğitim süreci
başlamıştır. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sunan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ders ortamı evlere taşınarak bu konuda öğrencilerimizin eğitimi uzaktan eğitimle sağlanmıştır. Bu süreçte canlı ders uygulamaları, veli toplantıları, öğrenci ve velilere yönelik rehberlik çalışmaları ile öğrencilerle etkinlikler yapılmıştır.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE OKULLARIMIZ
İstiklal İlkokulu
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Pandemi süresi boyunca her gün Eba sistemi, Zoom ve Whatsapp programı gibi platformlarla uzaktan eğitimler verilmiştir.
Yaz tatili boyunca yapılacak çalışmalar planlanarak öğrenci ve velilerle
paylaşılmıştır.
Veliler çalışmalar hakkında bilgilendirilmiştir.
Velilerle Zoom ve Whatsapp programları aracılığıyla bilgi alışverişi gerçekleştirilmiştir.
Günlük ödevler verilmiştir.

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE OKULLARIMIZ
Kozcağız İmam Hatip Ortaokulu
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Şube ve sınıf rehber öğretmenlerimiz tarafından okulumuz öğrencilerine
yönelik “askıda deneme projesi“ yapılmıştır.
WhatsApp guruplarında yapılan denemeler online optik okuyucu ile okutulup değerlendirilmiştir.
Ders öğretmenleri tarafından uzaktan eğitim sürecinde “Evde Kal Sınavlar
Kolay” çalışma kitabı bastırılarak öğrencilere ücretsiz ulaştırılmıştır.
Rehberlik ve motivasyon çalışmaları sosyal medya aracılığı ile yapılmıştır.

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE OKULLARIMIZ
Amasra Anaokulu
Covid-19 salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilmesinden dolayı Nisan 2020 itibariyle ev ortamında aileler tarafından uygulanabilecek uzaktan eğitim etkinlikleriyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilmiştir. Bu kapsamda
özel eğitim sınıfına devam eden öğrencilerin 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bireyselleştirilmiş Eğitim Planlarına uygun olarak OÇİDEP eşleme ve sınıflama
becerilerinin öğretimi programından yararlanılmıştır. Programda bulunan her
bir aşama ebeveynlere internet ortamında görüntülü görüşme olanakları kullanılarak anlatılmıştır. Ayrıca EBA üzerinde sınıf sayfası oluşturulmuş ve ebeveynlerin şifreleriyle sisteme giriş yapmaları ve sayfada paylaşılan etkinlikleri
takip ederek uygulamaları sağlanmıştır. Anne ve çocukların sosyal ve duygusal
olarak desteklenebilmeleri amacıyla haftalık periyotlarla internet aracılığıyla görüntülü görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ailelerin süreçten kaynaklanan sorunlarına ilişkin destek mekanizmaları ve uygulamaları hakkında bilgilendirilmelerine ve bunlardan yararlanmalarına, sorularına en doğru ve geçerli bilgiler ışığında cevap verilmesine özen gösterilmiştir. Ayrıca ailelerin Milli Eğitim Bakanlığının Özelim Eğitimdeyim uygulamasını etkin bir biçimde kullanabilmelerine
rehberlik edilmeye çalışılmıştır.
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EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE OKULLARIMIZ
Ahmetler İlkokulu
Salgın süresi boyunca serbest zamanlarda sınıf öğretmenleri tarafından
belirlenen etkinlikler veliler rehberliğinde öğrenciler tarafından yapıldı.
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Stratejik planlama
Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı kasım ayında yayımlanmış ve kamuoyuna sunulmuştur.
Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulmuş olan Stratejik Planlama Ekibi ile Ar - Ge
(ASKE) koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü 20192023 Stratejik Planı aralık ayında yayımlanmıştır.
2019-2023 Stratejik Planımız 7 amaç, 21 hedef ve 57 performans göstergesi
ile uygulanmaya başlanmıştır.
İlimizde bulunan 10 anaokulu, 49 ilkokul, 37 ortaokul, 28 lise ve 2 özel eğitim kurumunun stratejik planları incelenmiş, kaymakamlık ve valilik olurları alınmıştır.
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yerel projeler
OKUMA SAATİ PROJESİ
Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Okuma Saati Projesi” tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan
eğitim çalışmaları kapsamında revize edilerek gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda il
genelinde iki kere “Okuma Saati Bilgi Yarışması” düzenlenmiştir. Yarışma Kahoot
Web 2.0 eğitim aracı üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Pandemi sürecinde ayrıca öğrencilerimiz evlerinde kitap okumaya devam
etmişlerdir.
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yerel projeler
AİLE ZİYARETİ PROJESİ

Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Aile Ziyareti Projesi” ile okul yöneticileri ve öğretmenlerinden oluşan ziyaret ekiplerinin
yapılan planlama doğrultusunda gönüllük esasına dayalı olarak aileleri ekip halinde ziyaret etmesi temelinde yürütülen proje kapsamında okul-aile işbirliğini
güçlendirmek, veli işbirliği ile eğitim kalitesini arttırmak hedefleniyor. Covid-19
pandemi salgını nedeniyle ülkemizde eğitim öğretime ara verilinceye kadar proje
kapsamında ziyaretlere devam edilmiştir. Ancak pandemi sürecinde proje revize
edilmiş, çeşitli iletişim araçları kullanılarak öğrenci ve aileleriyle irtibat devam ettirilmiştir.
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yerel projeler
STEM PROJESİ

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin birbirine entegrasyonu ile birlikte öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlayan bir eğitim
yaklaşımı olan STEM’in (Science/Fen, Technology/Teknoloji, Engineering/
Mühendislik, Mathematics/Matematik) Bartın ilindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretimde uygulanması amaçlanmaktadır. Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “STEM
Projesi” kapsamında STEM ekibi kurulmuştur. STEM merkezi olarak belirlenen
eski Köy Hizmetleri Binası’nın yapım onarım işlemleri sürdürülmektedir. Bina
üç kattan oluşmaktadır. Zemin katta sanat galerisi ve tasarım beceri atölyeleri,
birinci katta tasarım beceri atölyeleri ve idare odaları, ikinci katta Bartın Bilim Sanat Merkezinin atölyeleri yer alacaktır.
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yerel projeler
TAM ÖĞRENME PROJESİ
Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Tam Öğrenme Projesi” ile il genelindeki bütün ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerimizin akademik başarılarını arttırmak ve merkezi sınavlarda (LGS ve
YKS) ilimizi ülke genelinde üst sıralara taşımak amaçlanmaktadır. Ancak müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan “Tam Öğrenme Projesi” tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim çalışmaları kapsamında revize edilmiştir. Bu kapsamda il genelinde sadece 8. sınıflar için “LGS
Online Deneme Sınavı” ve 12. sınıflar için “TYT Online Deneme Sınavı” şeklinde
üç kere sınav düzenlenmiştir. Sınavlar Google formlar üzerinden gerçekleştirilmiş ve sonuçları okul müdürlükleriyle paylaşılmıştır.
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Tübitak Projeleri
TÜBİTAK 4006
4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ile 5-12. sınıf ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik
edilmesi amaçlanmaktadır. Okullarda gerçekleştirilen bilim fuarlarıyla öğrenciler
üzerindeki yarışma baskısı ortadan kaldırılarak takım çalışması içerisinde proje
hazırlama konusunda yeni ortam ve olanaklar sağlanmaktadır.
2019-2020 eğitim-öğretim yılındaki çağrıya göre 81 ilde okul sayılarına göre
kabul edilen projelerin oranına bakıldığında ilimizin % 20,70 oranıyla 35. sırada
olduğu tespit edilmiştir.
2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilimizde başvuru yapan okul sayısı 21,
desteklenen okul sayısı 17 (% 81 kabul oranı) olarak tespit edilmiştir. Başvurusu
kabul edilen okullarımızı tebrik ederiz.
BARTIN TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARINA KABUL EDİLEN OKULLARIMIZ
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1

AKÇAMESCİT ORTAOKULU

2

BARTIN BİLİM VE SANAT MERKEZİ

3

BARTIN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

4

BARTIN ERTUĞRULGAZİ ORTAOKULU

5

BARTIN NECİP FAZIL KISAKÜREK ORTAOKULU

6

CUMHURİYET ORTAOKULU

7

FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ

8

FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU

9

FUAT SEZGİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

10

HASAN SABRİ ÇAVUŞOĞLU FEN LİSESİ

11

HAYME ANA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

12

KOZCAĞIZ İMAM HATİP ORTAOKULU

13

KOZCAĞIZ ORTAOKULU

14

KÖKSAL TOPTAN ANADOLU LİSESİ

15

MEHMET AKİF ERSOY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

16

ŞERİFE BACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

17

UMUT ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU

Diğer Projeler
HAYALİNİ TASARLAYANLAR

Hayalini Tasarlayanlar, geleceğin yetkinliklerini lise öğretmenleri ve öğrencilerine kazandırmayı amaçlayan MEB onaylı bir projedir. Sabancı Vakfı desteğiyle Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından hayata geçirilen
proje kapsamında herkese açık, çevrimiçi içerikler oluşturularak öğrencilerin teknolojiyi kullanarak yaratıcı bir şekilde problem çözmesi amaçlanmaktadır. Bu
proje kapsamında Bartın’da 35 öğretmene Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi’nde iki günlük bir eğitim düzenlenmiştir.
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Diğer Projeler
GENÇBİZZ LİSE GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI

Karabük, Bartın, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Genç Başarı Eğitim Vakfı arasında imzalanan
“Çocuklar ve Gençler Arasında Girişimcilik Bilincini Yaygınlaştırma” işbirliği
protokolü eğitimleri Safranbolu’da gerçekleştirildi. “Geleceğim Mesleğim” temasıyla Safranbolu’da gerçekleştirilen “GençBizz Lise Girişimcilik Programı”
öğretmen eğitimlerine 60 öğretmen katıldı. GençBizz Lise Girişimcilik Programına katılacak olan lise öğrencilerine eğitim verecek öğretmenlere kuruluş, iş
fikri, sermaye, üretim, satış, tasfiye ve mezuniyet konu başlıkları ile 2 gün süreyle eğitimler verildi.
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Diğer Projeler
PROJE AKADEMİSİ

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı
kapsamında potansiyel başvuru sahiplerinin teklif çağrısı ile ilgili olarak istenilen format ve kalitede proje hazırlamalarının sağlanması ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin proje hazırlama ve yürütme kapasitesinin arttırılması amaçlarıyla kar
amacı gütmeyen kurum ve kuruluş temsilcilerine yönelik olarak Bartın Kriz
Merkezi Toplantı Salonu’nda Proje Akademisi adı altında beşer günlük Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi düzenlemiştir. Proje Akademisinde, 2020
yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında TR81 Düzey 2 Bölgesine yönelik Sanayi ve
Çevre Altyapısı Mali Destek Programı ve Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı amaç ve önceliklerine uygun olarak proje
döngüsü yönetimi, mantıksal çerçeve yaklaşımı, bütçe gibi proje hazırlama konularında yerel kapasiteyi geliştirmeye yönelik uygulamalı eğitimler gerçekleştirmiştir. Kurumumuzdan 11 personel bu eğitimlere katılmıştır.
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Diğer Projeler
BAKKA HİBE DESTEK PROGRAMI
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 18 Ekim 2019 tarihinde ilan
edilen 2020 Yılı “Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı” ile “Bartın İli
Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında
proje döngüsü eğitimi almış personellerimiz tarafından “Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı” için iki, “Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli
Altyapı Mali Destek Programı” için bir proje yazılmıştır. Bu projeler:

Bartın’da Güçlü Gelecek Nitelikli İş Gücüyle İnşa Edilecek

Mesleğim Geleceğim, Sanayiye Yön Vereceğim

Matematik Labirenti

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı değerlendirme sonuçlarına göre Fuat Sezgin Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan “Bartın’da Güçlü Gelecek Nitelikli İş
Gücüyle İnşa Edilecek” projesi program kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
Projeyle teknolojinin getirdiği yeniliklere cevap verilecek nitelikli eğitim alt yapısının geliştirilmesi ve mesleki eğitim kapasitesinin arttırılması hedefleniyor. Bu kapsamda lisede Yenilenebilir Enerji Teknolojisi Alanı için Güneş Enerjisi Uygulamaları Atölyesi, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı için Araç Bakım Servisi Atölyesi,
Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı için Akıllı Bina Sistemleri Laboratuvarı, Bilişim Teknolojileri Alanı için de Robotik Kodlama Atölyeleri kurulacak.
Proje yazım sürecinde görev alan idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik
ediyoruz.
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Etwınnıng projeleri
ETWINNING UZAKTAN EĞİTİMLER
eTwinning Bartın Mesleki Gelişim Buluşmaları uzaktan eğitim döneminde de devam etti. Yapılan toplantılara ilimizde görev yapan öğretmenlerimizin katılımı yanı sıra eğitim serimize il dışından da

meslektaşlarımız katılmıştır. Katılımcılara sertifika verilmiştir. Yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir:


Özdem ÜNAL - eTwinning Portal Tanıtımı



Güldane GÖZEDEN - eTwinning Projelerinde Kalite Etiketine Giden Yol



Özay KARADEMİR - Özel Eğitim Kaynaştırma Eğitimi



Yağmur TOPKAYA - Uzaktan Eğitimde İnteraktif İçerik Oluşturma



Bahar TAN - Anadolu Masalları Proje Tanıtımı



Selen ALTAN - İklim Değişikliğinde Eko Okullar



Filiz ARSLAN - Okullarda TEMA eğitimleri



Sayid ÖZCAN - Eğitimde Pedagojik İlkeler ve Dijital Öğrenme Tasarımı



Doç. Dr. Ahmet KURNAZ - Normal Sınıflarda Eğitim Gören Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Öğretim Etkinlikleri



Doç. Dr. Yavuz SAMUR - Uzaktan Eğitime Yönelik İpuçları ve Uzaktan Eğitimde Oyun ve Oyunlaştırma
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Etwınnıng projeleri
A WORD IS A WORLD! (BİR KELİME BİR DÜNYA)

Arıt Çok Programlı Lisesi tarafından hazırlanan bu projede öğrencilere hedef
dil olan İngilizce dilinde okuma alışkanlığı kazandırılırken aynı zamanda okumuş
oldukları kitaplarla paralel, proje ortağı okul öğrencileriyle birlikte ortak bir ürün
ortaya koyma ve bir hikaye tasarlama tecrübesi kazandırmak amaçlanmıştır.
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Etwınnıng projeleri
CHILDREN OF THE SAME SEA
(AYNI DENİZİN ÇOCUKLARI)
Kapalı bir deniz olan Karadeniz'i çevreleyen tüm şehirlerimiz ve karşı kıyımızda yer alan ülkelerin şehirlerinden okulların katılımıyla gerçekleşen
“Aynı Denizin Çocukları – Children of the Same Sea” Uluslararası eTwinning
Projesi, Arıt Çok Programlı Lisesi 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin ortak katılımlarıyla yürütülmüştür.
Proje kapsamında öğrencilere yaşadıkları coğrafyadaki çevre sorunlarıyla
ilgili farkındalık yaratmak; yaratıcılık, üretkenlik ve eleştirel düşünme gibi 21.
yüzyıl becerileri kazandırmak amaçlanmıştır. Ayrıca farklı kültürlerden öğrencilerle ortak bir proje yürütülerek yabancı dildeki becerilerini geliştirmeleri ve
bu kültürel etkileşimin sağlanması esnasında Web 2.0 araçlarını yeterli düzeyde kullanarak ortak ürünler ortaya çıkarmaları amaçlanmıştır.
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Etwınnıng projeleri
OH THE CELEBRATIONS
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunun yürüttüğü projede 16 farklı ülkeden 28
öğretmen yer almaktadır. Bu projede küçük eTwinnerlarımızla farklı ülkelerin geleneksel kutlamalarını öğrenip kendi kültürümüzdekileri de onlara tanıtmak amacıyla yola çıkılmıştır. Her ay çeşitli etkinlikler, webinarlar ve yarışmaların planlandığı keyifli proje nisan ayında sona ermiştir. eTwinning projesi Oh The Celebrations çalışmaları kapsamında diğer okullar ve öğrencilerle webinar gerçekleştirilmiştir.

37

Etwınnıng projeleri
ÖĞRENCİLERİMİZİN 100 DİLİ

Toki İlkokulu, Fatih İlkokulu, 23 Nisan Anaokulu ve İl Özel İdaresi Mustafa
Aydede Anaokulunun ortak yürüttüğü proje; il genelinde eTwinning portalını tanıtma, web 2.0 araçlarını kullanmayı öğretme ayrıca Montessori Eğitimi, Reggio
Emillia ve Waldorf eğitimleri gibi alternatif eğitim yaklaşımlarını öğrenerek mesleki gelişimi amaçlamaktadır.
Proje, 28 ortaklı ulusal bir projedir. Proje kapsamında alanında uzman kişiler davet edilerek yüz yüze ve online etkinliklerle eğitimler yapılmış, öğrenilen
bilgiler ile ortak etkinlikler hazırlanmıştır. Ayrıca iklim değişikliği, e-güvenlik konularında da etkinlikler yapılarak öğrenci ve velilerde farkındalık oluşturulmuştur. Proje sonunda iklim değişikliği ve çevresel sorunlarla ilgili 3 farklı e-book hikaye kitabı oluşturulmuştur. Alternatif eğitimlere göre öğrenme merkezlerindeki
materyaller zenginleştirilerek öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerine fırsat verilmiş olup öğrenme süreçlerinde aktif olmaları sağlanmıştır.
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Etwınnıng projeleri
EKOLOJİK ÇOCUKLAR GELİYOR,
DÜNYA DEĞİŞİYOR

Bartın TOKİ İlkokulunun yürüttüğü proje ile temelde öğrencilere küçük
yaşta doğayı koruma bilinci kazandırılarak gerçek bir doğasever olmaları
amaçlanmakta, bu amaca ulaşırken aile ile birliktelik sağlanması ve ailelerin de
doğaya duyarlı birer yetişkin olmaları hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda
her ay etkinlikler planlanmıştır. Projenin 112 ortağı arasında Arnavutluk, İspanya, İtalya, Kuzey Makedonya, Letonya, Polonya, Portekiz, Romanya, Tunus ve Ukrayna’dan da okullar bulunmaktadır.
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Etwınnıng projeleri
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Etwınnıng projeleri
BİR KİTAP DA BENDEN OLSUN

Bartın İMKB Ortaokulunun ortak üyelerinden biri olduğu projede, kumbaraya benzeyen bir kutunun içinde toplanan kitaplar kütüphanesi olmayan veya kitap sayısı yetersiz okullara ulaştırılarak öğrencilere paylaşma, yardımlaşma, sevgi ve kardeşlik gibi değerlerin kazandırılması amaçlanmıştır. Bu proje
kapsamında öncelikle okulda bir kitap kumbarası oluşturulup okunan kitaplar
ihtiyacı olan köy okullarına gönderilmek üzere kitap kumbarasında toplandı.
Proje 5/E ve 6/E sınıflarındaki öğrencilerin önderliğinde tüm okula ve çevre
okullara duyurularak kitap toplama kampanyası başlatıldı. Öğrencilerdeki kitap
okuma alışkanlığını arttırmak için her ay Kitap Kurdu belgeleri verildi. Manisa
ve Düzce illerinde iki tane kütüphane açıldı. 21. yüzyıl becerilerine sahip öğrenciler yetiştirebilmek adına web 2.0 araçları öğrenilip kullanılmaya başlandı.
Proje ortaklarıyla birlikte ortak ürün olarak e-book oluşturuldu ve öğrenciler ebooktaki ortak yazılan hikayeyi seslendirdi.
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Etwınnıng projeleri
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Etwınnıng projeleri
MAVİ HAREKET

Kıyı temizliğine dikkat çekerek ülke genelinde atıkların ayrıştırılmasında
farkındalık seviyesini yükseltmek amacıyla Bartın İMKB Ortaokulunun yürüttüğü
projede Güzelcehisar’da kıyı temizliği yapıldı. Toplanan atıklardan okulda geri
dönüşüm sergisi açıldı. Öğrenci takımları oluşturularak kıyı temizliği ile ilgili bir
şiir yazıldı, hazırlanan bir şarkı seslendirildi ve ortak ürün olarak da her okulun
bir parçasını boyadığı bir puzzle yapıldı. Öğrenci ve velilerimiz çeşitli web 2.0
aracları kullanarak projemizi değerlendirdi. Mavi Hareket Projesi sayesinde öğrencilerde çevre bilinci oluşturuldu.
Bu projeyle ülkemizdeki her ilden öğretmen ve öğrencilerimizin bulundukları illerdeki deniz, göl ve nehir kıyılarında çevre temizliği yapması ve hareketin
dalga dalga tüm Türkiye’ye yayılması amaçlanmıştır.
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Etwınnıng projeleri
”WE ARE LOOKING FORWARD TO THE SUMMER”
(YAZI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ)
İstiklal İlkokulunun yürüttüğü bu projede öğrencilerin yaz tatili için plan
oluşturmada işbirliğini, yaratıcılığı, iletişimi ve akran arabuluculuğunu güçlendirmeleri; boş zamanlarını anlamlı şekilde planlamaları ve organize etme becerilerini
geliştirmeleri beklenmektedir.
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Etwınnıng projeleri
BİLİM ÇOCUKLARI GELİYOR
Amasra Anaokulu tarafından yürütülen projede yaşamımızda yer etmiş
önemli bilim insanlarını okul öncesi dönemi ve ilkokul çağındaki çocuklara tanıtarak icat ve buluş hakkında fikir sahibi olmaları amaçlanmıştır. Ayrıca çocukların
tahminler ve gözlemler sonucunda daha iyi yorumlar yapabilme, sorgulama, gözlem yapma, test etme ve yorumlama becerilerini geliştirmek için çalışmalar yapılmıştır.
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Etwınnıng projeleri
DEĞERLERİMİZLE YAŞIYORUZ
Amasra Anaokulunun yürütücülüğünü üstlendiği projenin amacı, bizi biz
yapan değerlerimizi öğrencilerle birlikte yaparak yaşayarak çeşitli web 2.0 araçlarını da kullanarak çeşitli illerden akranlarımızla birlikte öğrenmektir. Sevgi, saygı,
adalet ve sorumluluk gibi birçok değerle ilgili etkinlikleri proje ortaklarıyla birlikte
eş zamanlı yapılarak çalışmalar zenginleştirildi. Böylece öğrencilerin küçük yaşta
değerlerini bilen ve yaşayan bireyler haline gelmelerine destek olundu.
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Etwınnıng projeleri
DENEYELİM BİRLİKTE

Amasra Anaokulunun yürüttüğü projede okul öncesi dönemde meraklı, araştıran, sorgulayan ve hayal güçleri kuvvetli olan minik öğrencilerin - bu merak ve araştırma duygularından yola çıkılarak - öğrenmelerini zevkli hale getirecek deneyler uygulanmıştır. Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmeleri ve öğrenmenin kalıcı olması sağlanmaya çalışılmıştır.
Okul öncesi konularına ve çocukların hazırbulunuşluk düzeylerine uygun olarak, ortaklarla
deneyler uygulanmıştır.
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Etwınnıng projeleri
7. KITA İSTEMİYORUM
7. Kıta İstemiyorum Projesi Şehit Sinan Oruç ÇPL’nin yürüttüğü, 14-18 yaş
arası öğrencileri kapsayan çevre kirliliğine farkındalık yaratmak amacıyla yapılan
bir eTwinning projesidir. Proje kapsamında okulda ağaç dikimi yapıldı, Dünya Temizlik Gününde büyük bir organizasyon düzenlenip Bartın Irmağı kıyısı temizlendi. Ayrıca bilgilendirme panoları hazırlandı, yarışmalar düzenlendi ve videolar çekilip sunumlar hazırlandı.
Proje, mart ayından itibaren uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler ve diğer okullar
ile webinarlar, çevrimiçi toplantılar ile sürdürüldü. Çevre sorunları ve büyüyen
hatta kıtaya dönüşen çöp yığınları için farkındalık oluşturmak ve çözümler üretmek adına web 2.0 araçları kullanıldı. Öğrenciler, içerik üretirken hem teknolojiyi
öğrendiler hem de çevre sorunları hakkında yeni gelişmeleri takip edip kendilerinin ve çevrelerinin bilinçlenmesine katkı sağladılar.
Peki nedir 7. Kıta?
Dünya’da 6 kıta olduğunu ileri süren bilim insanlarının Pasifik Okyanusu’nda oluşan büyük çöp yığınına verdiği isimdir. Pasifik Okyanusu’nun ortasındaki devasa atık yığını kabaca 3,4 milyon kilometrekare genişliğinde yani Türkiye’nin 5 katı büyüklüğünde bir boyuta ulaşmış durumdadır.
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Seminer ve Konferanslar
ZİYA ÖĞRETMENLE EĞİTİM BULUŞMALARI
Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK, Bartın’daki meslektaşlarıyla buluştu. Küresel Covid19 salgını dolayısıyla okullardaki eğitime ara verilmesiyle eş zamanlı
olarak başlatılan uzaktan eğitim sürecinde verdikleri destekten dolayı meslektaşlarına teşekkür eden Bakan Selçuk şöyle konuştu: "İnsanların, toplumların işlerini ne
kadar inançla yaptıkları zor zamanlarda belli olur. Bu dönemde öğretmen arkadaşlarım gerçekten büyük bir çaba gösteriyor. Çocuklarımızı yalnız bırakmadınız, velilerimizle irtibatı kesmediniz. Çocukların eksiğinin giderilmesi için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bütün bu süreçte gerek uzaktan eğitim gerek mesleki eğitim gerek Bilim ve Sanat Merkezlerindeki üretim anlamında önemli adımlar attık. Dünya
ülkelerini de izliyoruz. Emin olun bizim bulunduğumuz nokta oldukça iyi. Bundan da mutluluk duyuyorum."

Bartın'daki öğretmenler, Bakan Selçuk ile uzaktan eğitim sürecine ilişkin tespitlerini, veli ve öğrencilerden gelen geri bildirimleri paylaştı. Okul yöneticileri ise
kentte koronavirüsle mücadele kapsamında mesleki eğitim ve BİLSEM'lerde yapılan üretime ilişkin rakamları aktardı.
Bu süreçte Bakanlık üzerinden sağlanan koordinasyonun sürecin iyi yönetilmesinde önemli bir unsur olduğunu belirten öğretmenler, farklı mekanlarda olunsa da herkesin kendisini aynı bütünün parçası olarak hissettiğinin altını çizdiler.
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Seminer ve Konferanslar
SEVGİ MESLEĞİ ÖĞRETMENLİK
Eski Personel Genel Müdürü Dr. Hamza AYDOĞDU ve Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU “Sevgi Mesleği Öğretmenlik” üzerine Instagram canlı yayınıyla öğretmenlerle buluştular.

PANDEMİ ESNASINDA EĞİTİM VE ÖLÇME
DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ
Milli Eğitim Bakan Danışmanı Dr. Türker TOKER ve Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal
Yılmaz ÇANDIROĞLU, Havva Duygu YASA moderatörlüğünde “Pandemi Esnasında Eğitimi
ve Ölçme Değerlendirme Süreçlerini Yeniden Düşünmek” üzerine Zoom ve Youtube canlı yayınıyla öğretmenlerle buluştular.
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Seminer ve Konferanslar
KORONAVİRÜS SÜRECİNDE DİJİTAL NESNELERİN
SAĞLIKLI KULLANIMI
Dijital Bağımlılık Uzmanı ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof.
Dr. Tuncay DİLCİ “Koronavirüs Sürecinde Dijital Nesnelerin Sağlıklı Kullanımı” üzerine Youtube canlı yayınıyla öğretmenlerle buluştu.

BECERİ TEMELLİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME
VE SORU OLUŞTURMA TEKNİKLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Uzmanı Eray SELÇUK “Beceri Temelli Ölçme Değerlendirme ve Soru Oluşturma Teknikleri” üzerine Zoom ve Youtube canlı yayınıyla öğretmenlerle buluştu.
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Seminer ve Konferanslar
MUCİT ABLA BİLİM GÖSTERİSİ

Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mucit Abla Bilim
Gösterisi adlı etkinlikte, Elçin YALÇINELİ (Mucit Abla) tarafından ilkokul 4. sınıf
öğrencilerine evde bulunabilecek basitlikteki malzemelerle ilgi çekici ve düşündürücü bilim gösterileri yapılmış olup, öğrencilerin merak duygularını uyandıracak
bir ortam sağlanmıştır.
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Seminer ve Konferanslar
DEĞERLER EĞİTİMİ SÖYLEŞİSİ
Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından düzenlenen, Polis Başmüfettişi
1. Sınıf Emniyet Müdürü şair, yazar ve
ressam olan Ahmet SULA tarafından Değerler Eğitimi kapsamında bir söyleşi
gerçekleştirilmiştir.
28 Şubat 2020 tarihinde 10.00-12.00
ve 14.00-16.00 saatlerinde olmak üzere 2
oturum şeklinde Halk Eğitim Merkezi ve
ASO Müdürlüğü toplantı salonunda lise
öğrencileriyle gerçekleştirilen konferansa
800 öğrenci katılmıştır.
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Seminer ve Konferanslar
TEMSİL VE PROTOKOL YÖNETİM EĞİTİMİ
Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı
Eski Protokol Uzmanı İhsan ATAÖV tarafından sunumu yapılan “Temsil ve Protokol Yönetim Eğitimi” adlı konferans; İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı idarecilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir..
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Seminer ve Konferanslar
BARTIN AKADEMİ
Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Lefke Avrupa Üniversitesi işbirliğiyle
@bartinmem Instagram hesabı üzerinden ve Zoom ile BartınMEM youtube kanalı
üzerinden öğretmen seminerleri gerçekleştirilmiştir. Lefke Avrupa Üniversitesi’nin
değerli öğretim üyeleri ilimiz öğretmenleriyle farklı konularda bir araya geldiler.
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Seminer ve Konferanslar
BARTIN AKADEMİ

İl

Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü – Bartın Üniversitesi işbirliğiyle alanında

uzman öğretim görevlilileri tarafından belirlenen konularda öğretmen, öğrenci ve
veliler için eğitimler verilmiştir. Eğitimler aşağıdadır:
Doç. Dr Gülsün ŞAHAN “Lider Öğretmen”
Doç. Dr. Sinem TARHAN “Evde Vakit Geçirebilmek”
Dr. Öğr. Üyesi İ. Çağatay ULUS “Stresle Baş Etme”
Dr. Öğr. Üyesi Aslı EYECİOĞLU ÖZMUTLU “İnternette Güvenlik”
Dr. Öğr. Üyesi Murat DEBBAĞ “Eğitmenler İçin Youtube”
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa FİDAN “Dijital Öğretim Materyalleri”
Dr. Öğr. Üyesi Barış ÇUKURBAŞI “Uzaktan Eğitim İle Değişen Roller”
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Diğer Bilgiler
PANDEMİ SÜRECİ ÇALIŞAMALARI


Meslek liselerimizde 3 katlı koruyucu maske üretimine başlanmıştır. Günlük
üretim kapasitemiz 2.000’in üzerine çıkartılmıştır.



Kurumlarımızda bulunan 3D yazıcılar bir okulda toplanmış ve yüz koruyucu
siperlik üretimine başlanmıştır. Günlük üretim kapasitesi 45’in üstüne çıkmıştır.



Kurulan Vefa Sosyal Destek Ekipleri’nde gerekli işbölümleri yapılmış ve 226
kurum çalışanı görevlerine başlamıştır.
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Diğer Bilgiler
BARTIN MEM YOUTUBE KANALI

Uzaktan eğitim sürecinde veliler, öğrenciler ve öğretmenler için faydalı ve
bilgilendirici içeriklerin yer alacağı ve uzaktan eğitim dönemi sona erdikten sonra
da aktif bir şekilde kullanılacak bir Youtube kanalı açılmıştır. Kanal içeriği aşağıdaki gibidir:


Diyetisyen tarafından çocukların ve ailelerin bu dönemde evlerinde sağlıklı beslenmelerine
yönelik öneri videoları



Rehber öğretmenler tarafından öğrenci ve veliler için bu süreci evlerinde psikolojik yönden
sağlıklı atlatabilmelerine yönelik destek niteliğinde bilgilendirme videoları



“Evde Kal, Zinde Kal” etkinliği kapsamında beden eğitimi öğretmenlerinin hazırladıkları

basit, evde yapılabilecek egzersiz videoları


Görsel sanatlar öğretmenleri tarafından evdeki malzemeler kullanılarak yapılabilecek sanat
etkinlikleri videoları



Müzik öğretmenleri ve bu konuda yetenekli öğrenciler tarafından hazırlanan kısa ve eğlenceli dinleti videoları



Okul öncesi öğretmenleri tarafından hazırlanan masal anlatımı videoları



Bartın Üniversitesi öğretim üyelerinin katılımıyla hazırlanan veli, öğrenci ve öğretmenlere
yönelik canlı yayın konferansları ve videoları
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Öğretmen Akademisi kapsamında web 2.0 araçları tanıtımı

Diğer Bilgiler
ÇOCUKÇA BARTIN DERGİSİ
Uzaktan eğitim sürecini desteklemek için öğrencilerin eğlenirken öğreneceği,
öğrenirken eğleneceği aylık etkinlik dergileri hazırlanmıştır.

Ne demişti Hababam Sınıfı filminde Mahmut Hoca “Okul, sadece dört yanı
duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman,
sırasında dağ başı. Öğrenmenin ve bilginin var olduğu her yer okuldur.” Şimdilik bina
olarak okullarımızdan uzağız ama öğrenmeye hep açız, hep açığız. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası alınan kararla okulların 30 Nisan’a kadar tatil edileceği Milli Eğitim
Bakanımız Ziya Selçuk tarafından açıklandı. Bu süreçte dünyada çok az sayıda ülkenin
başlattığı uzaktan eğitim sistemi, ülkemizde EBA üzerinden başarıyla uygulanmaktadır. Sizlerin bu süreçte okuldan uzaklaşmadan evde eğitimlerinize eğlenceli bir şekilde
devam ettiğinizden eminim. Hepinize evde kalıp, sorumluluklarınızı yerine getirdiğiniz, evdeki malzemelerle etkinlikler üretmeye devam ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu
süreçte evde kalmanız ama eğlencesiz kalmamanız için sizler e-dergiler hazırladık.
Evde kalıyoruz ama eğitimden ve eğlenceden geri kalmıyoruz.
Güzel, sağlıklı günlerde okullarımızda yeniden bir araya gelmek ümidiyle.
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Diğer Bilgiler
ŞEHRİMİZ BARTIN KİTABI

.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi kapsamında 'Yenilikçi
Uygulamalara İmkân Sağlanacak' hedefi doğrultusunda hazırlanan 'Şehrimiz Bartın' ders kitabı tamamlanarak basım aşamasına geçildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim çerçevesinde çocukların kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesi; bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyun ve folklorunu tanıması, derslerle bütünleşik veya
ders dışı etkinliklere ağırlık verilmesi yönünde yapılan çalışmalar sürerken Bartın
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu doğrultuda Bartın'ı her yönüyle tanıtan 'Şehrimiz
Bartın' ders kitabını hazırladı.
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Diğer Bilgiler
ÖDM EKİBİNİN BAŞARISI
İlimizde ölçme değerlendirme uygulamalarının iyileştirilmesi kapsamında
Ölçme Değerlendirme Merkezi koordinesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 5
ve 9. sınıf Bartın Başarı Takip Araştırması, 5. sınıf Türkçe ve Fen Bilimleri dersleri
Ortak Yazılı Sınav ve 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 5 ve 6. sınıflarda Türkçe,
Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilgiler derslerinden Ortak Yazılı Sınav; 9. sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Kimya, Coğrafya derslerinden Pilot Ortak Yazılı Sınav uygulamaları yapılmıştır.
Yapılan sınavlara soru hazırlayan, Nitelikli Soru Havuzuna katkı sağlayan
gönüllü 40 öğretmenimiz ve Ölçme Değerlendirme Merkezinde görevli 4 öğretmenimiz olmak üzere toplam 44 öğretmenimize İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU tarafından başarı belgeleri takdim edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri ve AR-GE personelinin de katılımları ile gerçekleştirilen ödül töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Bilal Yılmaz
ÇANDIROĞLU ilimizde eğitim öğretim faaliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmak
için hep birlikte gayret gösterilmesi gerektiğini belirterek öğretmenlere özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.
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Gölbucağı Mahallesi Gazhane Caddesi No 6
Merkez/BARTIN
Tel : (378) 227 68 90 (91-92-93-96)
Faks: : (378) 227 16 96
E-Posta : arge74@meb.gov.tr
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