
Kalite Etiketlerinde
Rekor Geleneği 
Değişmedi

AÇIK SINIF
Hep Çocuk,
Daima Hayal,
Sınırsız Sınıf...

KONYA ÖDMeTwinning

Güçlü Öğretmen, Mutlu Yarınlar

Okul Temelli
Ölçme ve Değerlendirme
Sistemi



Biz benden daha güçlüdür ve
onu hiçbir güç alt edemez...

İçimdeki Okul Sesleri, Ziya SELÇUK

BİZ !BİZ !yerine sana üç harfli tek heceli 
bir kelime öneriyorum.



K O N Y A  İ L  M İ L L î  E Ğ İ T İ M
 M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

"Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer

değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı.

Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur."
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Geleceğimizin teminatı
çocuklarımızın süreçten

en az şekilde etkilenmesi,
eğitimin sekteye

uğramaması, 2023 Eğitim
Vizyonu'nun temelini

oluşturan ''Mutlu Çocuklar
Güçlü Türkiye” hedefine
ulaşılması için büyük bir

azim ve inançla mücadele
ettik. Şartlar ne olursa

olsun Konya İnsan
Mektebi’nin şekillendiği

“Öğrenme, Okuma,
Gelişim ve Kültür

Davalarımız"ı uzaktan
eğitim döneminde de
uygulamaya çalıştık.

Çocuklarımızın
geleceğine yön

verdiğimiz eğitim
alanında var olan

teknolojik gelişmelere
hızla adapte olarak

çevrim içi platformlar ve
uzaktan eğitim

çözümleri aracılığıyla
her türlü ihtiyacı

karşılamak için çaba
gösterdik. Bunun

neticesinde Konya İnsan
Mektebi olarak her

zaman öğretmen,
öğrenci ve velilerimizin

yanında olduk.

Konya İnsan Mektebi
Projesi Öğrenme Davamız
kapsamında hazırlanan
Öğretmen Mektebi
eğitimlerinde,
üniversitelerimizden
akademisyenler ve eğitim
uzmanları;
öğretmenlerimize bilgi,
birikim ve deneyimlerini
aktararak çok verimli
zamanlar geçirilmesini
sağladılar.

     ünyanın binbir türlü
hâlinden tasavvur bile
etmediğimiz bir hâlini

yaşıyoruz aylardır. Daha
önce bir virüs çıkacak ve

tüm dünya topyekûn
uğraşacak deseler sanırım

buna inanmazdık. 
 Aklımızın ucundan bile

geçmeyen bu hadise
gerçekleşti. Alıştığımız her

şey birdenbire değişti.
Ancak “Her gecenin bir

sabahı vardır.”
düşüncesiyle umudu

içimizden hiç eksik
etmedik. 

Bu minvalde eğitimi
şekillendiren, çocuklarımı-
za her konuda ışık olan
öğretmenlerimize yönelik
teknoloji destekli eğitimler
veren Öğretmen
Mektebi’ni planlanan
şekilde gerçekleştirerek
süreci kendi lehimize
çevirmeyi başardık.

Tabii bu süreçte asla
ihmale gelmemesi

gereken en önemli husus,
eğitimdi. Bir anda karşı

karşıya kaldığımız uzaktan
eğitimde etkili ve verimli

çözümler ürettik ve
uygulamaya başladık.

TAKDİM

Seyit Ali BÜYÜK
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ

"Kahverengi dallardan"Kahverengi dallardan
pembe çiçekler açtığınapembe çiçekler açtığına

göre ümitsizliğegöre ümitsizliğe
gerek yok."gerek yok."

B�zden b�r hayal� gerçekleşt�rerek
öğretmenler�m�ze da�r umudumuzu 

Öğretmen Mekteb� �le yeşertt�k. 

D
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Sorumluğumuzun
farkındayız ve üzerimize
düşen her şeyi birlik ve
beraberlik ruhu içinde
yerine getireceğiz. 
 

Çalışmalarımızda
desteğini esirgemeyen
Sayın Valimiz Vahdettin
ÖZKAN'a ve Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Sayın
Uğur İbrahim ALTAY'a
şükranlarımı sunar; yeni
ve başarılı projelere imza
atacağımıza inancımı dile
getirerek, son altı ayda
yaptıklarımızın kısa bir
özeti olan bültenin
hazırlanmasında emeği
geçen arkadaşlarıma
teşekkür ederim.
 

Yeni gerçeğimiz bize
eğitimin artık okul ve
sınıfla sınırlı olmadığını
gösterdi. Bu süreç sınıf
duvarlarını aşan klasik
yöntemlerin dışında
eğitim modellerinin
önemini öğretti. Eğitim
artık her an her yerde…
Yeni normale ayak
uydurarak zamanın
ruhuna uygun biçimde
öğrenci, öğretmen ve
velilerin ihtiyaçlarını
karşılamak üzere
elimizdeki tüm imkânları
seferber ettik.

Küresel salgın döneminde
okul bahçelerini
değerlendirerek Açık Sınıf
Projesi'yle eğitimi sınıf
dışına taşıdık.
Öğrenmenin hızını
arttıran, bilgilerin daha
kalıcı olmasını sağlayan
ve öğrenme şeklini keyifli
hâle getiren projemizle
çocuklarımızın

 “Mutlu Öğretmen, Güçlü
Yarınlar" felsefesiyle
hayata geçirilen Öğretmen
Mektebi'nde 24 Eylül
2020'de başlayan çevrim
içi eğitimlerle binlerce
öğretmenin mesleki ve
sosyal alanda
gelişimlerine katkıda
bulunduk.

moral ve motivasyonlarını
arttırmayı başardık. Eğitim
alanında büyük mücadele
verdik. Mücadeleyi ve
zaferi seven bir millet
olarak bu durumdan da
muzaffer bir şekilde çıktık.

Hep Çocuk,Hep Çocuk,

Sınırsız Sınıf...Sınırsız Sınıf...

Daima Hayal,Daima Hayal,

"Yüz Yüze Eğitime

     Açık Sınıflarda

     Güçlü Başladık..."  

OCAK 2021 02
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KONYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJELERİ
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Ö Ğ R E T M E N
M E K T E B İ

" G Ü Ç L Ü  Ö Ğ R E T M E N ,  M U T L U  Y A R I N L A R "



"Mutlu Öğretmen, Güçlü Yarınlar" felsefesiyle hayata geçirilen
Öğretmen Mektebi, akademisyen ve alanında uzman

eğitimcilerle öğretmenlerimizi buluşturuyor.

Öğrenme ve öğretme etkileşimini
güçlendirmeyi amaç edinen
Öğretmen Mektebi, uzaktan eğitim
faaliyetlerine 24 Eylül 2020 tarihinde
başladı ve 1 Ocak 2021'de 100.
gününü doldurdu. Üniversite iş
birliğiyle kısa sürede rekor sayılara
ulaşıldı. 

EĞİTİMİN DİJİTAL ADRESİ “ÖĞRETMEN MEKTEBİ”

Bütün öğretmenlere hitap eden bilgi ve deneyimler, Öğretmen Mektebi çatısı
altında birleştirildi. Kendi yeteneklerine inanan, değişime ayak uydurmak yerine
değişimin öncüsü olanların adresi Öğretmen Mektebi Projesi, yüksek fayda
sağlanan çevrim içi eğitim ve söyleşilerle dolu dizgin devam ediyor.

10.219 üyesi bulunan Öğretmen
Mektebi'nde düzenlenen 372
faaliyetten 25.551 katılımcı

faydalandı.

ÖĞRETMEN
MEKTEBİ 
BAŞLADI!
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Öğretmenlerimizin  bilgi ,  beceri  ve  yeteneklerini
ortaya  çıkarmayı  önceleyen  Öğretmen  Mektebi
kapsamında ,  başta  hizmetiçi  eğitim  faaliyetleri
olmak  üzere  kültürel ,  sanatsal ,  sportif  kurslar  ve

seminerlerin  yapılması  planlandı .  Salgın
döneminde  faaliyetler  revize  edilerek  hızlı  ve
yenilikçi  çözümlerle  aktif ,  etkileşimli  öğrenme

ortamları  oluşturularak  uzaktan  eğitim
faaliyetlerine  dönüştürüldü .

Uzaktan  eğitimin  öneminin   daha  çok
anlaşıldığı  küresel  salgın  sürecinde

birbirinden   faydalı  bilgilerin
verildiği  dijital  söyleşiler ,  öğretmen
ve  yöneticilerimizin   bu  süreçteki

çalışmalarına  ışık  tuttu .

Bilgi ve Maharetin Kesişim Noktası

Öğretmen Mektebi

OCAK 2021 08
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Ün�vers�teler�m�z�n İş B�rl�ğ�yle Öğrenmen�n 

Yönetici ve öğretmenler tarafından
ilgiyle takip edilen Öğretmen Mektebi
geniş ölçekli sundu. Binlerce öğretmen
eğitimlerden faydalanarak derslerinde
yeni teknolojileri kullanmaya başladı.
Katılımcıların ilgisinin üst düzeyde
olduğu, fikir alışverişi içerisinde
gerçekleşen dijital söyleşiler  verimli bir
dönem geçirilmesini sağladı.

Farklı niteliklere sahip bireyleri
yetiştirecek, onları toplumun inşasını

yapabilecek bilgi, beceri ve vizyona
sahip kılacak kişiler öğretmenlerdir.
Günümüzde öğretmenlik mesleğinin

yeni bir forma kavuşması
öğretmenin odağını öğretmekten

öğrenmeye doğru çekmiştir.

Yönetici ve öğretmenlere dair umudu
Öğretmen Mektebi’yle yeşertebilmek
için “Güçlü Öğretmen, Mutlu Yarınlar!”
duruşunun sergilendiği çalışmalar
yapıldı. Geniş eğitim yelpazesinde
alanında yetkin akademisyenler ve
uzmanlar tarafından yüz yüze kadar
etkili olan dijital söyleşiler düzenlendi.

Üniversiteler ile yaptığımız iş birliği ve
akademisyenlerin verdiği destek

projede hedeflere emin adımlarla yol
almamızı sağladı. Faaliyetler ile

öğrenme eylemine liderlik eden, mesleki
anlamda haz alarak kendini devamlı

olarak formda gören mutlu
öğretmenlerin sayısının arttığını gördük.
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Disiplinler arası eğitimle çok
yönlü gelişimin sağlanabilmesi

için edebiyattan resme, folklordan
bilime, sanatın bütün alanlardaki
hâli akademisyenlerin sunumları

ile gözler önüne serildi.

Öğretmen Mektebi'nde kültürel
alandaki bilgilerimizi canlı tutmaya
yarayan dijital söyleşiler yeri
geldiğinde “Değerlerimizle
Türkülerimiz” konserinde olduğu
gibi keyif verici anlara dönüştü.

Hayata yeni bir gözle bakmamızı
sağlayan çevrim içi eğitimlerle, her
alanda farklı düşünen, problem
çözme yeteneğine sahip yönetici ve
öğretmenlerin sayısının arttığı,
faaliyetlere her geçen gün katılımcı-
ların daha istekli başvurduğu
görüldü.

Eğitimlerin yapıldığı akşamlarda ilgi
odağı olan Öğretmen Mektebi’nde 68

akademisyen, dijital platformda
öğretmenlerle bir araya gelerek

evlerimize konuk oldu. Kimi zaman
interaktif, kimi zaman da sunum ve soru

cevap şeklinde öğretmenlerin bilgi ve
deneyimleri geliştirildi.

OCAK 2021 10
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Öğrenme yolculuğumuza ev sahipliği
yapan, uzaktan eğitim dönemini oldukça
verimli geçirmemizi sağlayan Öğretmen

Mektebi, akademik kariyeri geliştiren
etkinlikler ve zengin eğitim içerikleriyle
öğretmen ve yöneticilerimizin öğrenme

isteğini canlı tutuyor. 
 

Öğretmen Mektebi, ihtiyaç ve talepler
doğrultusunda faaliyetler düzenlemeye,

ilgi çekici konularla öğrenmeyi
kendilerine şiar edinmiş öğretmenlerimizi

uzman akademisyen ve yazarlarla bir
araya getirmeye devam edecek.



Çocuk, çok sevdi ağacı...

Verirdi ona, her kış

Çiçekleri olaydı! 

 

Ağaç, çok sevdi çoçuğu...

Öperdi altın saçlarından

Dudakları olaydı! 

 

Ve ona öptürmek için,

Eğilirdi yerlere kadar; 

Yanakları olaydı!

 

Dökerdi önüne hepsini

Gümüşten, altından, sedeften

Oyuncakları olaydı!

 

Ve çoçuk gittikten sonra,

Böyle kalır mıydı ağaç? 

Ne olurdu onun da

Bacakları olaydı,

Ayakları olaydı!

                

ARİF NİHAT ASYA
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Güneşe Açılan Sınıflar
 



“GÜNEŞE AÇILAN SINIFLAR”“GÜNEŞE AÇILAN SINIFLAR”

Açık havada eğitim, öğrencilerin etraflarını keşfederken karşılaştıkları sorunları
çözmeye sevk eder. Bu durum, onların sürekli iletişim kurmalarını dolayısıyla
iletişim becerilerinin gelişmesini sağlar; sosyal uyum, benlik kavramı ve becerilerini
geliştirir. Okul bahçelerinde farklı disiplinleri bir araya getirerek öğrencilere
disiplinler arası bir perspektif sunan Açık Sınıf sayesinde yaparak yaşayarak
öğrenen öğrenciler tabiatın dilini keşfederler. Öğrenciler okul bahçesinde kendi
gözleriyle görebildikleri, dokunabildikleri, süreçleri kendileri deneyimledikleri
ortamlara kavuşarak öğrenmeye karşı daha istekli olurlar.

Okul bahçelerini hayatın canlılığını taşıyacak şekilde dizayn ederek çocukların ve
ergenlerin eğitim aktivitelerini doğal ortamlarda açık havayla birleştirdik.
Öğrencilerin akademik ve sosyal öğrenimlerini teşvik ederek güvenli ve sağlıklı
ortamlar oluşturmak maksadı ve “Hep Çocuk, Daima Hayal, Sınırsız Sınıf"
düsturuyla başlayan Açık Sınıf Projesi, öğrencilere okul bahçelerinde geniş bir
özgürlük ve öz güven alanı sundu.

“İç�nde kuşlar“İç�nde kuşlar
cıvıldayancıvıldayan
kusursuzkusursuz

b�r öyküdürb�r öyküdür
      çocuk...”çocuk...”

Adımlarımızı İler�ye Doğru Özenle Atıyoruz

Konya İnsan Mektebi, küresel salgın döneminde
okul bahçelerini değerlendirerek eğitim

faaliyetlerine alternatif oluşturmak için Açık Sınıf
Projesi’ni hayata geçirdi. Okul öncesinden liseye
kadar, farklı tür ve kademeden 364 okulda açık

sınıflar oluşturuldu.

OKUL BAHÇELERİNDE KALICI DÖNÜŞÜMÜN ADI
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Açık Sınıf Ned�r?
Açık sınıf uygulaması sınıfların duvar veya kapılarla sınırlandırılmadan öğrencilerin
bireysel gelişim özelliklerine uygun olarak esnek çalışmalar yaptığı açık alanlardır.
Eğitimi sınıf dışına taşımak, çocukların fiziksel hareketliliğini artırmakla beraber,
eğitim ve öğrenimi olumlu yönde etkilemektedir.

İnsan güzelliği anlatırken de tabiata döner. Âşık Veysel'in “Soldurmadan
çiçeğini derelim.” mısrası insan-tabiat ilişkisindeki zarif ölçüyü gösterir. Tabiattaki
sanat, ruha hassasiyet ve incelik katar, öğrenme doğrudan gerçekleşir. İnsan ve
bilgi, eğitim sürecinde birbirini besledikçe yetenekler kendiliğinden ortaya çıkmaya
başlar.

Açık sınıfta öğretmen, yol gösterici danışman rolündedir. Öğretmenin önemli
sorumluluklarının başında, öğrencilerin bireysel çalışmalarında eleştirel ve

bağımsız düşünebilmelerini sağlamak, onları girişimcilik ve özgünlüğe
yönlendirmek gelmektedir.

 AR-GE BÜLTENİ           
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Açık Sınıf Örnek Atölyeleri
Açık Hava Tiyatrosu

Organik Bahçe
Güneşe Açılan Sınıflar

Matematik Oyun Bahçem
Kompostla Dönüşüm
Bilim Kurdu Köşesi
Çevreci Ekogözler
Edebî Ritim Köşesi

Okul bahçelerinde planlanan dersler,
öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, sosyal,
öz bakım ve psikomotor kazanımlar
elde etmelerine yardımcı olmaktadır.
Farklı disiplinleri bir araya getirerek
öğrencilere disiplinler arası bir
perspektif sunan Açık Sınıf sayesinde,
yaparak yaşayarak öğrenen öğrenciler
tabiatın dilini keşfetmektedirler.

Okul bahçesinde oluşturulan doğal
ortamlar sayesinde çocuklar, yeşil
alanlarda daha özgün oyunlar
geliştirerek bilmek, yapmak ve olmak
silsilesinde kültürel geleneğimizdeki
kodları korumayı, zamanın ruhuna
uygun biçimde davranmayı ve iş
birliği yapmayı öğrenmektedirler.

Açık sınıf, gözlem ve deneyimleme
yapmayı, birden çok duyu organının
etkinlikler yoluyla eğitim sürecine dâhil
edilmesini, öğrenmenin çok daha hızlı
ve bilgilerin daha kalıcı olmasını,
çocuğun öğrenme sürecine aktif
katılımını sağlamaktadır.

Çocuklar artık hayvanları sadece
fabllarda sayfalar arasında
görmeyecek. Güneşe Açılan Sınıflar
tabiattaki müfredatı okul bahçesine
taşıyarak masum yüreklerde
merhameti yeşertecek.
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İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK, seyreltilmiş düzen, maske, mesafe
ve temizlik kurallarına uygun şekilde başlatılan yüz yüze eğitimin ilk gününde Selçuklu
Anaokulu öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi. Okul bahçesinde oluşturulan açık
sınıfta yürütülen faaliyetleri yerinde izleyen İl Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK,
“Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerinin hasretleri sona erdi. Millî
Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alarak eğitime
başladık. Açık sınıflarda öğretmen ve öğrencilerimiz güven ve keyifle derslere devam
edecekler.” dedi.

Aylarca süren titiz çalışmalar sonunda Millî Eğitim Bakanlığımızın aldığı kararla
maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun şekilde aşamalı ve kontrollü olarak 21
Eylül'de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı.

Kısa sürede yüzlerce okul tarafından
gönüllükle uygulanmaya başlayan Açık
Sınıf Projes�, yüz yüze eğ�t�mde öneml� b�r
alternat�f oldu. Okullar, bahçeler�
elverd�ğ� ölçüde öğrenc�ler�n b�reysel
gel�ş�mler�n� destekleyecek şek�lde
müfredata uygun sınıflar ve atölyeler
hazırladılar. Öğretmen ve öğrenc�ler açık
sınıflarda eğ�t�me güvenle başladılar.   

21 EYLÜL'DE AÇIK SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI 

 AR-GE BÜLTENİ           
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MEB TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRÜ SAYIN CEM
GENÇOĞLU AÇIK SINIFLARI ZİYARET ETTİ

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Sayın Dr. Cem GENÇOĞLU,
Konya İnsan Mektebi Projesi kapsamında 364 okulumuzda hayata geçirilen "Açık
Sınıf" ile okullarımızda oluşturulan çeşitli eğitim alanlarını incelemek üzere 29 Eylül
2020 tarihinde ilimize ziyarette bulundu.

Okul programlarına ilk olarak Karatay Fevzi Çakmak Anaokulunu ziyaret ederek
başlayan GENÇOĞLU, okul bahçesinde oluşturulan açık sınıf alanını gezerek okul
müdüründen bu alan hakkında bilgi aldı. Ardından Karatay Fetihkent Anaokulu ile
Yaşar Doğu Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulunu da ziyaret ederek açık sınıf alanını
yerinde inceledi.  
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Genel Müdürümüz Sayın Dr. Cem
GENÇOĞLU Konya İnsan Mektebi
Projesi kapsamında hayata geçirilen
açık sınıf ve diğer çalışmalarla
Konya'nın eğitim adına çok önemli
bir görevi yerine getirdiğini
vurgulayarak İl Millî Eğitim
Müdürümüz Seyit Ali BÜYÜK'e ve bu
faaliyetlerin yürütülmesinde emeği
geçen herkese teşekkür etti.

Selçuklu Belediyesi desteğiyle öğrencilerimizin tabiatta uygulamalı olarak beceri
elde etmeleri amacıyla hizmet veren Sille Tabiat Okulunu ziyaret eden Genel
Müdürümüz, atölyeleri ve eğitim alanlarını inceledi. Görevlilerden burada yürütülen
çalışmalara dair bilgi aldı. O esnada Sille Tabiat Okulunda eğitim gören okul
öncesi öğrencileri ile de sohbet etti. Genel Müdürümüzün Konya'daki son durağı
Selçuklu Mustafa Necati İlkokulu oldu.

 AR-GE BÜLTENİ           
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Geleceğe Emin
Adımlarla...

Okul bahçelerinde sosyal
mesafe kurallarına uygun
bir şekilde oluşturulan
Açık Sınıflar, Türkiye’ye
örnek olurken esnek ve
bireyselleştirilmiş
müfredatla farklı tema ve
atölyelerde sağlıklı,
güvenli eğitim imkânı
sundu.

Gündeme oturan projeye
yerel ve ulusal basında
geniş yer verildi.

AÇIK SINIF PROJEMİZ YEREL VE ULUSAL BASINDA
GENİŞ YANKI UYANDIRDI!

✅https://t.co/J4YuXifJei
✅https://t.co/V5GvpxseCq
✅https://t.co/suWCT0O7zI
✅https://t.co/wk4nF60Upz
✅https://t.co/M9Y5v12iR2 
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Okulumda Bir Ağacım Var etkinliğinin bir parçası olan  yönetici, öğretmen ve
öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Ağaç dikmek yaşama dair yapılacak en
güzel işlerdendir. Toplumlara sağlığın
yanında huzur ve mutluluk getirdiği gibi,
ülke ve çevre için de güzel bir mirastır.
Bundan dolayı ülkemizde devlet
büyükleri, öğretmenler, anneler ve
babalar el ele vererek okul çağından
itibaren çevre bilincini aşılama eğitimleri
vermektedir. 

Yeşil alanların azaldığı yaşamımızda
okul bahçeleri ve çevresinin
ağaçlandırılması kritik önem
taşımaktadır. Tabiatla insan arasındaki
bağın güçlendirilmesini mümkün kılan
okul bahçeleri Konya’da her geçen gün
artıyor. Hem eğitim öğretim yapılan hem
de sosyal mekân olan okul bahçelerimiz
yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizin
özverisiyle fidanlarla bezeniyor.

Konya İnsan Mektebi Kültür Davamız “Okulumda Bir Ağacım Var” etkinliğinin
ikincisi 11.11.2020 tarihinde gerçekleştirildi.  Ellerimizin değdiği topraklarda

ağaçlar büyüyüp kök salsın, dikili bir ağacımız olsun diye 35.219 ağaç
 toprakla buluşturuldu.
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 AR-GE BÜLTENİ           

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Konya'da görev
yapan 34.648 öğretmenin her birinin adına birer fidan dikilerek

"Öğretmenler Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

“En unutulmaz anılarımızı süsleyen öğretmenim, adın Öğretmenler Hatıra
Ormanı’na verilecek. Yetiştirdiğin çocuklar misali fidanlar ağaca dönecek ve hayata

kök salacak.” sözleriyle öğretmenlere çağrıda bulunan İl Millî Eğitim Müdürümüz
Sayın Seyit Ali BÜYÜK çok sayıda öğretmenle ağaç dikimini gerçekleştirdi.

Programın açılış konuşmasını yapan
Seyit Ali BÜYÜK, Orman Bölge

Müdürlüğü iş birliğiyle hatıra
ormanının fidanlarını toprakla

buluşturuyor olmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Bu vefa
örneğinin öğretmenlere 24 Kasım

Öğretmenler Günü için verilebilecek
en anlamlı hediye olduğunu ifade

eden BÜYÜK, hatıra ormanını
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep

Tayyip ERDOĞAN'ın himayelerinde
ülke genelinde gerçekleştirilen

"Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Millî
Ağaçlandırma Günü" seferberliğinin

bir devamı olarak nitelendirdi.

BİR ÖĞRETMEN BİR FİDAN

 Millî Eğitim Bakanı

Sayın Ziya SELÇUK’un

ağacı da toprakla

buluşturuldu.
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Öğretmelerin büyük ilgisiyle
gerçekleştiri len törende,
Konya Orman Bölge Müdürü
Cafer BAL, Konya
Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim
ALTAY, Konya Milletvekili
Orhan ERDEM ve Konya
Valisi Vahdettin ÖZKAN
yaptıkları konuşmalarda
geleceği inşa eden fedakâr
öğretmenlerin Öğretmenler
Günü'nü kutlayarak
öğretmenler adına yapılan
bu dikim töreninden
duydukları memnuniyetlerini
belirttiler. İ l  Müftüsü Ahmet
POÇANOĞLU’nun yaptığı
duanın ardından fidan dikme
etkinliğine geçildi.

Bir fidan büyür, gölge olur; yağmur getirir, meyve olur;
kuşlara yuva, insana nefes olur.
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“KAN”PANYA UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR

Proje başladığından bu yana, Kızılay görevlileri, okul yönetimleri, öğretmenler,
veliler ve öğrenciler büyük bir ekip çalışmasıyla faaliyet gösterdiler. Konya'nın 31
ilçesinde öğrenci ve veliler kan bağışı konusunda bilgilendirildiler. Bu çalışmalarla
okullardaki eğitimin havası, kalitesi, başarısı da değişmeye başladı. İstatistiklere
bakıldığında, Konya’da kan bağışında büyük bir artış olduğu görüldü.

Konya İnsan Mektebi Kültür Davamız kapsamında yürütülmekte olan
Okulumda “KAN”PANYA Var Projesi küresel salgın döneminde de yapılan
bağışlarla umut olmaya devam etti.

YILLARA GÖRE YAPILAN KAN BAĞIŞI

PLAZMA BAĞIŞIYLA

VİRÜS DEĞİL

İNSANLIK

KAZANACAK
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Türk Kızılayı Konya Kan Bağışı Merkezi ve Müdürlüğümüz, Kovid-19 tedbirleri
kapsamında çalışmalarını devam ettirdiler. Okulumda "KAN"PANYA Var Projesi
sayesinde Konya'da sürdürülebilir bir kan bağışı farkındalığı geliştirildi.

Birbirimize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu zorlu günlerde,
projemize destek veren Türk Kızılayı Konya Kan Bağışı Merkezine, kanlarıyla hiç
tanımadıkları hayatlara umut olan idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerimize
teşekkür ederiz.

 AR-GE BÜLTENİ           

Aldıkları eğitimlerle bilinçlenen veliler, projenin hayata geçirildiği 2019 yılından bu
yana toplam 15.365 ünite kan bağışında bulundu.
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Okulumda ''KAN''PANYA Var
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''İYİLİK KANIMIZDA VAR''



Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Türk
Kızılayı Konya Kan Bağışı Merkezi
arasında 2019 yılında imzalanan iş 

birliği protokolüyle, Konya 
İnsan Mektebi Kültür Davamız

kapsamında yürütülen Okulumda
“KAN”PANYA Var Projesi'ne ilçeler,

köyler ve merkezdeki bütün okullar kan
bağışına ciddi anlamda destek verdiler.

 AR-GE BÜLTENİ           

KONYA’DAN TÜRKİYE’YE ÖRNEK “KAN”PANYA
 MODELİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okulumda “KAN”PANYA Var
Projesi'nde öğretmen, veli ve öğrencileriyle birlikte gösterdiği üstün

çabanın karşılığında Türk Kızılay Genel Başkanlığı tarafından 
ödüle layık görüldü.

Kan bağışlarıyla okulların ve
ailelerin bakış açıları değişti.
Öğrenciler aile fertlerine kan
bağışının önemini anlatarak

onları bağış konusunda
yüreklendirdiler. Her geçen gün 

Konya’daki bağışçı sayısı
katlanarak arttı.
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İl M�llî Eğ�t�m Müdürümüz Sayın
Sey�t Al� BÜYÜK, konuyla �lg�l�

yaptığı açıklamada öğrenc�ler� daha
b�l�nçl� kan bağışçısı hâl�ne

get�rmek �ç�n öğretmenler ve
vel�lerle b�rl�kte hareket ed�ld�ğ�n�;

Türk�ye'ye model olunduğunu
bel�rtt�. Türk Kızılayı Konya Şubes�

yetk�l�ler�ne ve projen�n
yürütülmes�nde emeğ� geçen

herkese teşekkür ett�.

Konya'da projeyle b�rl�kte Türk�ye
ortalamasının üzer�nde kadın kan

bağışçı olduğu ortaya çıktı.
Okulumda “KAN”PANYA Var Projes�

�le İl M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü, Türk
Kızılayı Genel Merkez� tarafından

ülke genel�nde kurumsal üst düzey
kan bağışçısı konumundak�

kurumlara ver�len özel madalya ve
en üst ödül olan plat�n ödülüne layık

görüldü.



"Bazen kimsenin hayal edemediği şeyleri
hayal edip yapan insanlar vardır.''



ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ ÇALIŞMALARI
ÇEVRİM İÇİ SINAVLAR

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, uzak eğitim şartları sebebiyle
öğrencilerimizin rahatlıkla ulaşabilecekleri ve kendi gelişimlerini
izleyebilecekleri bir dizi çevrim içi ölçme değerlendirme uygulaması
gerçekleştirildi. Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme
Modülü (http://konyaodm.meb.gov.tr/ods) üzerinden çevrim içi olarak
uygulanan sınavlar, türüne ve yapısına göre Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü,
ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul yönetimlerince hazırlanarak
öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu.
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Yabancı dil (İngilizce) dersi hazır bulunuşluk ve ünite sonu tarama sınavları,
ortaokullardaki 6 ana dersten yapılan kazanım değerlendirme sınavları, destekleme
ve yetiştirme kurslarında öğrenim gören 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik kazanım
değerlendirme sınavları ile merkezi sınavlara hazırlık mahiyetindeki sınavlar uzaktan
eğitim sürecinde Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin hizmetine
sunuldu. 4 Kasım 2020 tarihinde başlayan sınavların 3 Haziran 2021 tarihine kadar
belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda
2021 yılı Ocak ayına kadar 5. sınıflar için 5, 8. sınıflar için 10, 12. sınıflar için 2 adet
olmak üzere toplamda 17 sınav uygulaması, başarıyla gerçekleştirildi.

Ölçme Değerlendirme Modülü ile ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okullar da kendi
sınavlarını planlayıp uygulayarak bu anlamda öğrenciler için izleme haritaları
oluşturabilmektedir.

 AR-GE BÜLTENİ           
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Okullarda sınav oluşturma yetki ve sorumluluğu okul müdürlüklerine ait olmakla
birlikte öğretmenlerimiz, okul yönetimlerinden aldıkları tek kullanımlık şifreyi
kullanarak sonraki girişleri için ise kendi şifrelerini belirleyerek sistemi
kullanabilmekte, okul yönetimlerince istişareli bir şekilde sınav hazırlayabilmekte
ve uygulanan sınavlarla ilgili sınav analizlerine ulaşma imkânına sahip
olabilmektedirler.

Öğrenciler, başlangıçta okul yönetimince verilen geçici şifrelerle sonrasında ise
kendi özel şifreleri ile sisteme girerek kendileri için tanımlanan sınavlara katılabilir
ve katıldıkları sınavlarda kendileriyle ilgili sınav analizlerine ulaşabilmektedirler.

Sistemin tanıtımı ve kullanımı ile ilgili Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme
Değerlendirme Merkezi “YouTube” kanalından ayrıntılı videolara ulaşılabilmektedir.

Modül ile ayrıca yüz yüze yapılacak sınavlar için "sınav oluşturma", "dinamik
tasarımla öğrenci adına düzenlenmiş optik cevap formları oluşturma", "optik
formlara ait olan ve optik okuma sonucunda oluşan txt formatındaki okuma
dosyalarının sisteme yüklenmesi" ve "PDF formatında ayrıntılı sınav analiz
karneleri oluşturma" gibi sınav yönetimi ve organizasyonuna ait iş ve işlemleri web
ortamında dijital olarak yapmak mümkün olabilmektedir.

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi olarak hazırlayıp
okullarımızın istifadesine sunduğumuz yeni “Ölçme Değerlendirme Modülü”
öğrencilerimize, il ve ilçe okul düzeyinde oluşturulup çevrim içi olarak yapılacak
sınavlara katılma ve bunlarla ilgili ayrıntılı analizlere ulaşma imkânı verirken; eğitim
yöneticilerine il, ilçe, okul ve sınıf düzeylerinde çevrim içi sınav oluşturup uygulama
imkânı vermektedir.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME MODÜLÜ NASIL KULLANILIR?
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 AR-GE BÜLTENİ           

ÖLÇME DEĞERLENDİRME MODÜLÜ
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi öğretmenleri tarafından,
ölçme değerlendirme modülünün tanıtımı ve kullanımı konulu eğitimler düzenlendi. Ölçme
Değerlendirme modülünün okul ve ilçe düzeyinde kullanımının yaygınlaşması amacıyla
düzenlenen eğitimler, bu yönde gelen talepler doğrultusunda 2020 yılında Ekim ve Kasım
ayında gerçekleştirildi. Cihanbeyli, Kulu ilçe toplantıları yüz yüze; Akören, Derbent,
Doğanhisar, Ilgın, Akşehir, Ereğli, Karatay, Selçuklu, Meram ilçe toplantıları ise Konya İl
Millî Eğitim Müdürlüğünün yürütücülüğünü yaptığı “Konya İnsan Mektebi Projesi”
kapsamında dijital ortamda uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirildi.
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http://odsgm.meb.gov.tr/www/4-sinif-duzeyinde-1-ve-2-unite-calisma-fasikulleri-yayimlandi/icerik/614

http://odsgm.meb.gov.tr/www/5-sinif-calisma-fasikulleri/icerik/565

http://odsgm.meb.gov.tr/www/6-sinif-calisma-fasikulleri/icerik/566

http://odsgm.meb.gov.tr/www/7-sinif-calisma-fasikulleri/icerik/567

http://odsgm.meb.gov.tr/www/8-sinif-calisma-fasikulleri/icerik/568

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezimizde görev yapan
öğretmenlerin çalışmalarının da içerisinde yer aldığı çalışma fasikülleri Ölçme,
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün genel ağ adresinde
yayınlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Bu kapsamda Türkçe,
Matematik, Fen Bilimleri ile İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersleri için hazırlanan 8.
sınıf 1. ünite çalışma fasikülleri 24 Eylül 2020 tarihinde; Türkçe, Matematik, Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ile İngilizce dersleri için
hazırlanan 4. sınıf düzeyinde 1 ve 2. ünite çalışma fasikülleri 16 Aralık 2020
tarihinde yayınlandı. Fasikül çalışmaları parça parça yayınlandığı için üniteler
tamamlandıkça aşağıdaki bağlantılarda yer alan sayfalarda gerekli güncellemeler
yapılmaktadır.

BAKANLIĞIMIZDAN ÖĞRENCİLERİMİZE
YÖNELİK ÇALIŞMA FASİKÜLLERİ
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından
desteklenen ve okullarımızda öğrencilerimizin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme
konusunda teşvik edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç
becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanması; farklı bilişsel, duyuşsal ve
psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması; bilimsel
araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin
öğrencilere kazandırılması; öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan
kaldırılarak takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve
olanakların sağlanması amacıyla 4006 Bilim Fuarları düzenlenmektedir.

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı’nda bilim ve teknolojideki
yönelimler doğrultusunda belirlenen tematik alanlar arasından 5-12. sınıf
öğrencilerinin kendi ilgi alanlarına göre belirledikleri konular üzerine bilimsel
metodolojiye uygun şekilde çalışmalar yaparak elde ettikleri araştırma sonuçlarını
sergileyebilmektedirler.

Millî Teknoloji Hamlesi çerçevesinde, ülkemizin emin adımlarla ilerlediği bilim ve
teknoloji yolculuğunda, geleceğimizin teminatı gençlerimizin bilimsel proje
hazırlama ve sunma deneyimi elde ettikleri 4006–TÜBİTAK Bilim Fuarları
Destekleme Programına yapılacak başvurular 22 Ocak 2021 (saat 17.30) tarihine
kadar kabul edilecektir. 

"Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder." 
 İbn-i Sina

4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI 
DESTEKLEME PROGRAMI 
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Covid-19 tedbirleri kapsamında 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme
Programı bünyesinde yapılacak fuarlar 11 Haziran 2021 tarihine kadar ertelendi.

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 2020-2021 başvuruları
noktasında İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından
hummalı bir çalışma yürütülmektedir. Okullarımızın bilimsel süreçlere katılıp
çalışma yapabilmesi için azami destek verilmektedir. 

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru şartları http://tubitak.gov.tr/4006 ve
https://bilimiz.tubitak.gov.tr sayfalarında yer almaktadır.

Genç bilim insanlarının, hem bugün hem gelecekte ülkemize ve tüm insanlığa
bilimsel projeleriyle büyük katkılar sağlamaları temennisiyle başvuru sürecinde
emek veren tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.
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KONYA’DA 4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI

2019-2020 eğitim öğretim yılında 30 farklı tematik alandan 12.832 okulun sunmuş
olduğu 240.852 alt proje, alanında uzman akademisyenler ve eğitimciler tarafından
değerlendirildi. Değerlendirme neticesinde 81 ilimizde yer alan 6.511 okuldan yüz
binlerce ortaokul ve lise öğrencisinin hazırlamış olduğu 124.401 alt proje destek
almaya hak kazandı.

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı'na her geçen yıl daha fazla
başvurunun olduğu ilimizde kabul edilen proje sayısı da yükselen bir grafiği sahip. 

2018-2019 eğitim öğretim yılında 105 proje kabul edilirken, 2019-2020 eğitim
öğretim yılında 115 projemiz kabul edildi.
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TÜBİTAK 4004-4005-4007 DESTEKLEME
PROGRAMLARI 

Endüstriyel ve akademik araştırma çalışmalarını destekleyen, Ülkemizde bilim ve
teknoloji alanlarında farkındalık oluşturan TÜBİTAK, bilim kültürünün ve iletişiminin
toplumda yaygınlaşmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda 4004 Doğa Eğitimi ve
Bilim Okulları, 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları ve 4007 Bilim Şenlikleri
destekleme programlarını düzenlemektedir.

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı ile bilimin toplumla
buluşturulması ve toplumda yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla desteklenen
projelerde; bilimsel olguların görsel anlatım ve etkileşimli uygulamalar aracılığıyla
anlaşılır bir biçimde aktarılması böylece gençlerin merak etme, araştırma,
sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedefleniyor. 

2019-2020 eğitim öğretim yılında 3’ü Konya’dan olmak üzere 82 adet TÜBİTAK
4004 projesi desteklendi. 

Adayların 4004 destek programına başvuru yapabilmeleri için en az tezli yüksek
lisans derecesine sahip olmaları ve kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler,
belediyeler ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde
tam zamanlı ve kadrolu personel olarak çalışmaları gerekmektedir.
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4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı ile öğretmenlere ve
akademisyenlere kendi alanlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım,
strateji, yöntem ve teknikleri kazandıracak etkileşimli faaliyetlerin desteklenmesi
amaçlanmaktadır. Böylece öğretmenler ve akademisyenler, öğrencilerin öğrenme
isteklerini artırmaya, olumlu tutum geliştirmelerine ve öğrencilerde ilgi ve merak
uyandırmaya yönelik bilgi ve becerilerini geliştirme imkânı bulabilmektedir.

Adayların 4005 destek programına başvuru yapabilmeleri için en az doktora
derecesine sahip Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmaları ve kamu
kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya belediye
iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu personel olarak
çalışmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgiye https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-
programlari/icerik-4005-yenilikci-egitim-uygulamalari sayfasından ulaşılabilir.
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TÜBİTAK 4004, 4005 ve 4007 programlarının sistem üzerinden tamamlanıp onay
verilmesi için son başvuru tarihi 11 Ocak 2021 saat 17.30’dur. Başvurunun
tamamlanması için gerekli imzaların elektronik ortamda (e-imza) tamamlanması
gerekmektedir.

Adayların 4007 destek programına başvuru yapabilmeleri için lisans ve üzeri
eğitim derecesine sahip Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmaları ve kamu
kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya belediye
iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu personel olarak
çalışmaları gerekmektedir.

2019/1 Çağrı Döneminde desteklenen projelerin etkinlik dönemi, Covid-19 salgını
kapsamında alınan önlemler çerçevesinde 1 Ağustos 2020-30 Haziran 2021 olarak
güncellendi.

4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ile bilim kültürünün ve iletişiminin
toplumda yaygınlaştırılması amacıyla, katılımcılarda çeşitli bilim dallarında
farkındalık oluşturan, katılımcıların bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış
açılarının olumlu yönde gelişmesini sağlayan ve katılımcılara bilimsel düşünme
becerilerini kazandıran etkileşimli faaliyetlerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Programlara başvurular; http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ve ARBİS
bilgileri ile giriş yapılarak E-imza aracılığı ile yapılmaktadır.
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Türkiye  Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) her yıl lise öğrencilerine (2204-A) ve
ortaokul öğrencilerine (2204-B) araştırma
projeleri yarışması düzenlemektedir.

Bu yarışmaların temel amacı, gençlerimizi
düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye,
merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek
gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler
üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin
yetişmesini sağlamaktır.

2020 yılı KONYA Bölgesinde 2204-A Lise
öğrencilerinden final yarışmasına katılan 18 proje
bulunurken, 2204-B Ortaokul öğrencilerinden ise
final yarışmasına katılan 15 proje bulunmaktadır.
Bu iki yarışmadan bölge yarışmasına toplamda
200 proje katılım sağladı.

TÜBİTAK LİSE VE ORTAOKUL PROJE YARIŞMASI

2020  Yılı 2204 A/B Başvuru Sayıları

Karekodu Okutarak  2204-A 

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri

Yarışması Proje Rehberine Ulaşabilirsiniz. 

Karekodu Okutarak  2204-B

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri

Yarışması Proje Rehberine Ulaşabilirsiniz. 
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Ülkemizde eğitim adına yapılan araştırma
çalışmaları millî eğitimimizin yetişen yeni
nesle en doğru ve en kaliteli şekilde hitap
edebilmesi için her zaman önemli ve
elzem olmuştur. Gerek dünya genelinde
gerekse ülkemizde eğitim politikasına her
zaman yeni, farklı ve reformist fikirleri
sunmak adına yapılan akademik
çalışmaların en önemli mutfağını
üniversiteler oluşturmaktadır. Eğitim
alanında çalışma yürüten ve eğitimin
mutfağını oluşturan üniversiteler çalışma
sahası olarak her zaman eğitim
kurumlarımızı tercih etmişlerdir. 

Eğitim kurumlarında yapılan araştırmalar
ne kadar önemli olsa da her araştırma

kurumlarda uygulanmak için uygun
olmamaktadır. Bu nedenle yapılmak
istenen araştırmalar için Millî Eğitim

Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından

"Araştırma Uygulama İzinleri" konulu
21.01.2020 tarih ve 1563890 sayılı

2020/2 No’lu genelge yürürlüğe
konulmuştur. İlgili genelge doğrultusunda
birden fazla ili kapsayan araştırmalar için

Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğüne,

yalnızca bir ilde gerçekleştirilecek ise
araştırmalar için araştırma yapılmak

istenen ilin Millî Eğitim Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Birimine başvuru

yapılması gerekmektedir. Müdürlüğümüz
bağlı eğitim kurumlarında yapılacak

araştırmalar için AR-GE Biriminde
görevli öğretmenlerden oluşan bir

komisyon görev yapmaktadır.

ARAŞTIRMA İZİNLERİ
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İlgili Genelge doğrultusunda gerekli şartları taşımayan ve eğitim kurumlarımızda
uygulanması uygun bulunan araştırmalar kabul edilerek onaylanmış, uygun
bulunmayan araştırmalar reddedilmektedir.

Strateji Geliştirme Birimince faaliyete geçirilen “Araştırma İzni Yönetim Paneli” ile
araştırmalar internet ortamında incelenmekte ve onaylar hızlı bir şekilde
gerçekleştirilmektedir.

İz�n Ver�len Araştırmalar

Araştırma izinleri komisyonunca 2020 yılı boyunca toplamda 200 araştırma izni
talebi gelmiş ve araştırma izinlerinden 156 tanesine araştırmayı uygulamaları için
gerekli izinler verildi.

KOMİSYON TARAFINDAN İNCELENEN 
ÇALIŞMALARIN TÜRLERE GÖRE DAĞILIMI

Eğitim kurumlarımızda uygulanmak istenen  araştırmaların  uygulama  şekline göre
türleri: Doktora,  Yüksek Lisans,  Akademik Çalışma,  Öğrenci Çalışması  ve Diğer
şeklindedir.

Komisyonca incelenen araştırmaların türlere göre sayısal dağılımları tablodaki
gibidir:
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“YENİLİKÇİ EĞİTİM CİHAZLARI VE AİLELERLE İŞ
BİRLİĞİ YOLUYLA CEHALETİN ÖNLENMESİ" PROJESİ

ÇOĞALTICI ETKİNLİĞİ

Program, etkinliğin ev sahibi ve Müdürlüğümüz adına projenin yasal temsilcisi olan
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK'ün katılımcılara hitabıyla başladı.
Seyit Ali BÜYÜK, konuşmasında proje çalışmalarının önemine dikkat çekerek
akademik hayatı boyunca birçok önemli projenin yönetmenliğini yaptığını sözlerine
ekledi. Okuryazarlığı yenilikçi eğitim araçlarıyla geliştirmenin sosyal bir çalışma
olduğunu belirten BÜYÜK, erken çocukluktan itibaren okuduğunu anlamayı
geliştirmenin bireyler için çok önemli olduğunu vurguladı. Bu projede emeği geçen
herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

"Yenilikçi Eğitim Cihazları ve Ailelerle İş Birliği Yoluyla Cehaletin Önlenmesi"
Projesi Çoğaltıcı Etkinliği 2017-1-FR 01- KA201-037402 

25 Kasım 2020 tarihinde Konya'da Bayır Diamond Hotel’de düzenlendi.
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Sunumun ardından proje uygulama ve çalışmalarına aktif olarak katılan sınıf
öğretmenlerinden Şükriye ATEŞ, ROLL protokolü hakkında bir sunum yaparak
katılımcılara ROLL uygulamalarını tanıttı. Ardından bir başka sınıf öğretmeni
Mehmet GÜDÜCÜ, katılımcılara aktif olarak ROLL metodolojisini uyguladı.

Program kahve molasının ardından Web 2.0 araçlarından JIGSAW
 (yapboz tekniği) (iş birlikli öğrenme) tanıtımı ile devam etti. Uygulayıcı

öğretmenlerden Mesut ATEŞ, JIGSAW protokolünün sınıfta öğrencilere nasıl
tanıtıldığını ve okulundaki öğretmenlerin JIGSAW ile interaktif teknolojik

 cihazlarla nasıl eğitildiğini anlattı.

Proje Koordinatörü Halil İbrahim
KINALI, projenin neden ve nasıl

hayata geçirildiğini anlatan bir sunum
yaptı. Okuma becerileri

metodolojilerini (ROLL, JIGSAW,
DICOVOC) geliştirmek için

öğretmenlerin, öğrencilerin ve
yetişkinlerin eğitim ihtiyaçları üzerine

nasıl bir literatür araştırması yaptıkları
hakkında faydalı bilgiler verdi ayrıca

projeyi oluşturmak için uluslararası
ortaklarla nasıl iş birliği yaptıklarını ve

projenin nihai hedeflerine ulaşmak
için fikri çıktılara nasıl

odaklandıklarını açıkladı. Akabinde,
projenin ortaya çıkış nedenlerini,

projenin hedef kitlesini katılımcılara
kısaca tanıttı.
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Tüm dünyadaki küresel salgın kısıtlamaları nedeniyle öğrenme metodolojilerini
uzaktan öğrenme oturumlarıyla deneyimlediklerini dile getirdiler. Tüm proje
çıktılarının uzaktan eğitim oturumlarında uygulanması için çok faydalı, pratik ve
yenilikçi yaklaşımlar olduğunu ve öğrencilerin etkileşimli iş birliğine projenin
kapsamlı öğrenme protokollerine katılmaya çok hevesli olduklarını ifade ettiler.
Ardından proje web sitesi, katılımcılara proje çıktılarından nasıl
yararlanabilecekleri ve proje protokollerini nasıl uygulayacakları Halil İbrahim
KINALI tarafından tanıtıldı.

Program sonunda katılımcılardan program ve proje içerikleri hakkında çevrim içi
bir değerlendirme anketi doldurmaları istendi. Formlar, Google Form kullanılarak
katılımcılar için Türkçe olarak hazırlandı ve değerlendirme formlarının bağlantıları
katılımcıların e-Posta adreslerine gönderildi.

Ömer Cemile Güler Kız İmam Hatip Ortaokulu uygulayıcı öğretmenlerinden
Ümmügülsüm KILIÇ (anadil ve edebiyat öğretmeni) yaptığı sunumdan sonra
katılımcılarla JIGSAW uygulamasını yaptı. Katılımcılar, Web 2.0 araçlarıyla
JIGSAW uygulamasına ilişkin örnek bir ders gerçekleştirdiler. Program, okulunda
proje çıktılarını yoğunlaştırmak için ROLL, JIGSAW VE DICOVOC uygulayan
Mevlüdiye TEKERKAYA'nın (İngilizce öğretmeni) yaptığı tanıtım sunumu ve
DICOVOC protokolü ile devam etti.

Proje eğitimlerine ve uygulamalarına katılan ilgili öğretmenler, katılımcı
öğretmenlerle deneyimlerini, kazanımlarını, mesleki becerilerindeki
gelişmeleri, öğrencilerin velileri ve aileleri ile iş birliklerini paylaştılar.
Konya’da son üç yılda Millî Eğitim Müdürlüğünün öğretmen yetiştirme
programları ile proje çıktıları konusunda proje ekibi tarafından yaklaşık 200
öğretmene eğitim verildiğini belirten uygulayıcı öğretmenler, bazı dersleri
uzaktan eğitim yöntemleriyle uygulamak zorunda kaldıklarının altını çizdiler.
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https://www.konhaber.com/haber-yenilikci_egitim_cihazlari_ve_ailelerle_isbirligi_yoluyla_cehaleti_onleme_projesi-148
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Anket sonuçları şu şekildedir:
Katılımcıların geri bildirimleri gelecekteki faaliyetler için çok motive ediciydi.
Soruları cevaplayan katılımcıların tamamına yakını Konya'da böyle bir etkinlik
düzenlendiği için memnuniyetlerini dile getirdiler.

Projeyi entelektüel çıktılarla şekillendiren ve iyi uygulamaları çevrim içi platformda
bir araya getiren metodolojinin içeriğini çok beğenen katılımcılar, iyileştirme
konusunda yeni metodolojiler, yeni uygulamalar ve iyi uygulamalar hakkında
bilgilendirildiklerini belirttiler. Katılımcılardan gelecek etkinlikler için de önerilerini
paylaşmaları istendi. Dönütler, eğitim faaliyetlerine devam edilmesi, öğrenci ve
yetişkinlerin eğitimiyle ilgili sonraki proje faaliyetlerine daha fazla katılımcı davet
edilmesi yönündeydi.

Etkinlik, İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Seyit Ali BÜYÜK tarafından katılım
belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Yerel ve sosyal medya organları ile ilgili haberler aşağıdaki bağlantılara tıklanarak görülebilir:
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Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün proje
ortağı olduğu ve Selçuk Üniversitesi

koordinatörlüğünde başvurusu yapılarak
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe

almaya hak kazanan "Yetişkin Eğitiminde
Finansal Okur Yazarlık" isimli Stratejik

Ortaklık Grubu Erasmus+ Projesi’nin ilk
tanışma toplantısı 3 Aralık 2020 tarihinde

çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya
Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Çek

Cumhuriyeti, İngiltere ve İtalya'dan proje
ortakları katıldılar.

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün
koordinasyonunda Türkiye, İtalya,

Almanya, Portekiz ve İspanya'dan proje
ortağı kurumlarla girişimcilere yönelik
yürütülmekte olan Erasmus+ Yetişkin
Eğitimi Projesi için salgın nedeniyle bir
yıllık ek süre sözleşmesi Türk Ulusal

Ajansı ile yapıldı. Kasım ve Aralık aylarının
ilk haftasında 2020’nin son ortaklar istişare
toplantıları çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

DİJİTAL PAZARLAMA PROJESİ

ÇEVRİM İÇİ YAYGINLAŞTIRMA TOPLANTISI

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından organize edilen Erasmus+ Projeleri çevrim içi
yaygınlaştırma toplantısına Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü adına Projeler Ekibi’nden
Eyyup AKINCI ve Selçuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdinç SARICA 04 Aralık 2020
tarihinde, diğer illerden 400 kadar kurumla birlikte katılım sağladılar.

FINANCIAL LITERACY PROJESİ

FINANCIAL 

LITERACY

Konya Prov�nc�al D�rectorate of Nat�onal

Educat�on of the project as a partner and made

reference Selcuk Un�vers�ty coord�nator who

qual�fy by Turkey's Nat�onal Agency "F�nanc�al

L�teracy �n Adult Educat�on" �s the Strateg�c

Partnersh�p Group Erasmus + Project's f�rst

�ntroductory meet�ng was held as onl�ne on

December 3, 2020. Off�c�als from Turkey, as

well as Spa�n, Br�ta�n and Italy from a fam�ly

reun�on.
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"Osmanlıdan Cumhuriyet’e Konya Öğretmenleri” adlı çalışma Osmanlı Devleti'nin
son döneminde çeşitli eğitim kurumlarında yetişerek Konya'da öğretmenliğe
başlamış ve bu görevleri Cumhuriyet döneminde de devam eden, ömürlerini
eğitime adamış 120 fedakâr eğitimcinin hayat hikâyesini kapsamaktadır.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminde görev yapan öğretmen Ahmet
ÇELİK'in hazırladığı "Osmanlıdan Cumhuriyet’e Konya Öğretmenleri” ve
"Konya İmam Hatip Okulu (1951-1971 yılları arası)” isimli kitapların basımı,
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

“Konya İmam Hatip Okulu”  adlı çalışmada ise 1951'de Türkiye'de ilk olma
özelliğine sahip yedi imam hatip okulundan biri olan Konya İmam Hatip Okulunun
açılışı, binası, idarecileri, öğretmen ve öğrencileri ile okuldaki çeşitli etkinlikler
kaleme alındı.
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"Bir topluma yapılabilecek en büyük kötülük,"Bir topluma yapılabilecek en büyük kötülük,
o toplumu kendi kültüründen mahrumo toplumu kendi kültüründen mahrum

etmektir. Daha büyük bir kötülük ise onuetmektir. Daha büyük bir kötülük ise onu
kendi kültürüne mahkûm etmektir."kendi kültürüne mahkûm etmektir."
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2020 yılında kabul edilen ilk proje Horizon
2020 programında Cost Action (Bilim ve
Teknolojide Avrupa İşbirliği) eylemi
kapsamında, İrlanda’nın
koordinatörlüğündedir. Projede 4 yıl boyunca
23 AB ülkesinin yanı sıra Türkiye, ABD,
Birleşik Krallık, Kolombiya, Bosna Hersek ve
Norveç’ten akademisyenler, proje
koordinatörleri ve araştırmacılar bir araya gelip
otizmli bireylerin eğitimleri ve gelişimleriyle ilgili
yenilikçi çalışmalar gerçekleştirecek ve farklı
alanlarda uluslararası projeleri hayata
geçireceklerdir. İl Millî Eğitim Müdürlükleri
arasında bu alanda projesi kabul olan ilk ve
tek müdürlük de Konya İl Millî Eğitim
Müdürlüğüdür.

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün ortağı
olduğu ve Polonya Ulusal Ajansından kabul
edilen proje, Sıfır Atık konusunda gençleri
bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Projenin
diğer ortakları ise Romanya, Macaristan ve
Polonya’dan okullar ve STK’lerdir. Projenin
Polonya’da gerçekleştirilecek faaliyetinin
küresel salgın nedeniyle 2021 yılı yazında
yapılması planlanmaktadır.

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün hâlihazırda devam eden 15 Erasmus+ Projesi’ne,
2020 yılında kabul edilen 9 yeni proje daha eklendi. Uluslararası 24 proje yürütücülüğüyle
bu alanda en çok projeye sahip İl Millî Eğitim Müdürlüğü unvanını devam ettirmenin haklı
gururunu yaşamaktayız. Bu yıl kabul edilen projelerin kısa tanıtımları şu şekildedir:

 1.TEKNOLOJİ VE GÜÇLENDİRME
YOLUYLA SOSYAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ

2020 YILINDA KABUL EDİLEN PROJELERİMİZ

2. SIFIR ATIĞA DOĞRU 
TOWARDS ZERO WASTE
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Birleşik Krallık Ulusal Ajansından kabul edilen proje,
Erasmus+ Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık alanında

yürütülecektir. Projenin ortakları Galler, Türkiye ve
Romanya’dır. 2 yıl sürecek projede renk, dil, 

din ve kültür ayrımı yapmadan Avrupalılık 
bilinci ile iş birliğini güçlendirmek esastır. Projenin

yerel ortakları ise, Meram Mehmet Hasan Sert
İlkokulu ve Karatay Prof. Dr. Fuat 

Sezgin Ortaokuludur.

3. BEN AVRUPALI MIYIM? 
AM I EUROPEAN?

4. HUZURLU BİR OKUL OLMAK 
BECOMING A PEACE SCHOOL
Müdürlüğümüzün ortağı olduğu ve Birleşik Krallık
Ulusal Ajansından kabul edilen proje Erasmus+ Okul
Eğitimi Stratejik Ortaklık alanında yürütülecektir.
Projenin ortaklığında şu ülkeler yer almaktadır:
Türkiye, Galler, Romanya ve Slovenya. Projenin yerel
ortağı ise Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesidir.
Proje kapsamında oluşturulacak ürünlerle okul
ortamının daha huzurlu olması için okul idarecilerine
ve öğretmenlere eğitimler düzenlenecektir.

5. GÖREVE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERİN YAŞADIĞI
SORUNLAR- TEACHER DROP OUT

Birleşik Krallık’tan 2020 yılında kabul edilen bir diğer
proje ise göreve yeni başlayan öğretmenlerin

yaşadıkları sorunların üstesinden gelmeleri ve
mesleği bırakmamaları için önleyici eğitim

içeriklerinden oluşmaktadır. Proje Erasmus+ 
KA201 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık alanındadır.

Projenin yerel ortakları ise Necmettin Erbakan
Üniversitesi ve Karatay Fen Lisesidir.
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Erasmus+ Yetişkin Eğitimi alanında
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün
proje ortağı olduğu ve Selçuk
Üniversitesi koordinatörlüğünde
başvurusu yapılarak Türkiye Ulusal
Ajansı tarafından hibe almaya hak
kazanan projenin diğer ortakları
İspanya, Çek Cumhuriyeti, İngiltere ve
İtalya'dır. Projede yetişkinlerin finansal
okuryazarlık becerilerini geliştirmek için
eğitim içerikleri oluşturulacaktır.

Türkiye Ulusal Ajansından kabul edilen
ve müdürlüğümüzün ortağı olduğu
proje Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitim
Stratejik Ortaklık alanındandır. Projenin
koordinatörü Bahri Dağdaş Uluslararası
Tarımsal Araştırma Enstitüsüdür. Diğer
yerel ortak ise Konya İl Tarım ve
Orman Müdürlüğüdür. Ayrıca İngiltere,
İtalya ve İspanya’dan 4 farklı kurum da
projede yer almaktadır. Projede,
organik tarım alanında yenilikçi
uygulamalar geliştirilecektir.

9. YETİŞKİN EĞİTİMİNDE FİNANSAL
OKURYAZARLIK

6. OTİZMDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK –
AUGMENTED REALITY IN AUTISM
Özel öğrencilerin eğitiminde yenilikçi
teknolojileri kullanmayı hedefleyen bu
proje İspanya Ulusal Ajansından kabul
edildi. Projenin amacı; otizmde vücut
şeması, işaret etme ve taklit eğitimi için
artırılmış gerçeklik teknolojilerini
kullanmaktır. Projenin ortakları Türkiye,
İngiltere, İspanya, Fransa ve
Romanya’dır.

 7. E-ORGANİK PROJESİ

8. HER ÇOCUK İÇİN SPOR- 
FIT KIDS

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün
Erasmus+ Spor alanında yaptığı ilk
proje Slovenya’nın koordinatörlüğünde
ve Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan,
Romanya, İsveç ve İtalya’nın
ortaklığında yürütülecektir. Projenin
amacı engelli öğrencilerin sporla
sosyal hayata dâhil olması ve eşit
fırsatlara sahip olmasıdır.
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BİR BAŞARI HİKÂYESİ (eTw�nn�ng Konya)

Konya’mızın eTwinning
projelerindeki başarıları
2020 yılının ikinci yarısında da
katlanarak devam etmektedir.  
İkinci altı aydaki kayıtlarla 
eTwinning Portalı’na kayıtlı okul
sayımız 2.050’ye ulaştı.
eTwinning projeleri yapan
öğretmenlerimize 2.621 öğretmen
daha katılarak kayıtlı öğretmen
sayımız 16.058 oldu. 
Bu yaygınlaştırma çalışmaları
neticesinde ilimiz eTwinning
proje sayısı bakımından 
ülkemizde ilk sıralarda yer
almaktadır.
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İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK'ün desteğiyle yapılandırılan “eTwinning
İl Yönetimi” ekiplerinin iş birlikçi çalışmalarının sonucu olarak eTwinning projeleri,
okullarımız ve öğretmenlerimiz için vazgeçilmez bir platform oldu.

2020 yılı eTwinning Kalite Etiketi değerlendirmeleri sonucunda, büyük bir başarıya imza
atan öğretmenlerimiz 1.072 Ulusal Kalite Etiketi, 583 Avrupa Kalite Etiketi ve toplamda
1.655 Kalite Etiketi ile Konya’mızı zirveye taşıdı. İlimiz, kazandığı Avrupa Kalite Etiketleri
sayısı ile Avrupa’daki tüm ülkeleri geride bıraktı.

2019 yılı çalışmaları ile Avrupa çapında 44 ülke içerisinde "eTwinning School" etiketi alan
toplamda 2.139 okulun 950’si Türkiye’de olup 128 okul ile Konya en büyük paya sahip
oldu. 2017 yılında verilmeye başlanan "eTwinning School" unvanı alan okullarımızın
sayısı 3 yıl gibi kısa bir sürede 153’e ulaştı. Konya, Avrupa’da en çok eTwinning School
etiketi alan şehir olarak büyük bir başarıya imza attı.  2020 yılında 150 okulumuz daha
eTwinning School daveti aldı. Bu okullarımızın da gerekli kriterleri karşılaması durumunda
eTwinning  School levhası alan okul sayımız yaklaşık 300 olacaktır. Böylece eTwinning
School levhası alan okullarımız bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde daha çok
görünürlüğe kavuşacaktır.

eTw�nn�ng Konya Son 3 Yıl Ver�ler�

 AR-GE BÜLTENİ           
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Covid-19 sürecinde eTwinning İl Koordinatörlüğü üzerine düşen görevi yerine getirerek,
ilimiz ve ülkemiz eğitimine katkı sağladı. Verilen çevrim içi eğitimler sayesinde,
öğretmenlerimiz hem eTwinning projeleri hem de çevrim içi derslerde kullanacakları Web
2.0 araçları hakkında bilgi sahibi oldular.

“eTwinning School" unvanı, eTwinning
projelerini aktif olarak yürüten, egüvenlik
politikalarının uygulandığı, öğretmenlerin
mesleki gelişim etkinliklerine katıldığı,
okuldaki tüm paydaşların birlikte kararlar
aldığı, nitelikli iletişim ve iş birliğinin
olduğu, 21. yy bilgi ve becerilerinin proje
tabanlı öğretim yöntem ve teknikleriyle
birlikte oluşturulduğu yani eTwinning
kültürünün olduğu okullara verilmektedir.

2020 yılı ikinci yarısında, eTwinning il koordinatörü ve İlçe mentorleri tarafından toplam 61
çevrim içi eğitim düzenlendi ve yaklaşık 8.000 öğretmene ulaşıldı.
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Eğitimlerde eTwinning Live kullanımı, Twinspace kullanımı, Proje Yazma, Web 2.0
araçları kullanımı gibi konulara yer verildi. Eğitimler, eTwinning İl Koordinatörü ve
eTwinning il/ilçe yönetiminde bulunan deneyimli eTwinning öğretmenleri tarafından
verildi.

2019 eTwinning Ödülleri Töreni Covid-19 tedbirleri nedeniyle yapılamadı. İl Millî
Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK tarafından merkez ilçelerdeki en çok
kalite etiketi alan öğretmenlere sembolik olarak ödül takdimleri yapıldı. Diğer
ilçelerde ise kaymakamlarımızın da katıldığı törenlerle İlçe Millî Eğitim
Müdürlüklerince Covid-19 tedbirlerine riayet edilerek ödüller takdim edildi. Ayrıca İl
Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK, İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcılarımız,  İlçe Millî Eğitim Müdürlerimiz, Şube Müdürlerimiz, ödül alan
okulların müdürleri ve ödüllü eTwinning öğretmelerinin katıldığı çevrim içi bir ödül
töreni düzenlendi. İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali BÜYÜK tüm
katılımcılara hitaben tebrik ve teşekkürlerini iletti. Ayrıca “Her zaman arkanızda
değil, yanınızdayız.” ifadesiyle desteğini dile getirdi.

 AR-GE BÜLTENİ           

Eğitimler, Bakanlığımızın koordinatörlüğümüze sağladığı Zoom çevrim içi toplantı
aracı ve Konya İnsan Mektebi Projesi’nin imkânları ile gerçekleştirildi.
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B A K A N L I K  P R O J E L E R İ N İ N
K O N Y A  U Y G U L A M A L A R I

OCAK 202165



ENGELİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN KAPSAYICI ERKEN 
ÇOCUKLUK EĞİTİMİ PROJESİ

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin eş finansmanı ile Millî Eğitim Bakanlığı
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş birliğinde yürütülmekte olan “Engeli
Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi” Projesi okul öncesi eğitime
devam etmesi gereken 3-7 yaş grubundaki çocuklarımız için faaliyete geçirildi.
“Eğitimde Birlikteyiz” sloganıyla başlayan projede 6 ilden 90 okul pilotlama
sürecine dâhil edildi. Projede, pilotlama sürecinin sonunda elde edilen veriler
ışığında ülke genelinde yaygınlaştırılması, tüm okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfta
erken çocukluk döneminde yer alan dezavantajlı öğrencilerin eğitime
entegrasyonlarının daha iyi sağlanması hedeflenmiştir.
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23 Temmuz 2019 tarihinde açılış programı ve yönetici eğitimleriyle başlayan
projede, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf okutan sınıf öğretmenlerine yönelik
öğretmen eğitimleri, aile eğitimleri ve çocuk şenlikleri gerçekleştirildi. Ayrıca okul
öncesi ve 1. sınıf öğretim programıyla uyumlu eğitim materyalleri hazırlanarak
okullara dağıtıldı. Proje kapsamında eğitim alan öğretmenler, derslerine girdikleri
sınıflarda engeli olan çocuklar ve tipik gelişim gösteren çocukların eğitim öğretime
ve okul ortamına erişim, katılım ve destek sağlamaları hususunda çalışmalar
gerçekleştirdiler.



İlimizden 9 anaokulu ve 5 ilkokul olmak üzere 14 okulun dâhil olduğu proje
kapsamında, 125 okul öncesi, 41 sınıf öğretmeni ve 14 rehber öğretmene,
öğretmen eğitimi verildi.

 AR-GE BÜLTENİ           
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Faaliyetler, Küresel salgından dolayı 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı.
Proje kapsamında öncelikle pilot okullara dağıtımı yapılan okul öncesi ve
ilkokul öykü setleri Millî Eğitim Bakanlığı ve UNİCEF arasında alınan karar
doğrultusunda ilimizde tüm okullara gönderildi. Bu doğrultuda Aralık
2020'de, 1.500 adet okul öncesi-1, 1.500 adet okul öncesi-2 ve 1.500 adet
ilkokul (1. sınıflar) olmak üzere toplam 4.500 adet öykü setinin dağıtımı
yapıldı.

UNICEF ve Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından yürütülen; Bursa, Antalya, İzmir,
Samsun ve Gaziantep ile birlikte pilot iller arasında yer aldığımız Engeli Olan
Çocuklar için Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi amaçları doğrultusunda
Konya'da da başarıyla yürütüldü ve proje süreci 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla
tamamlandı.
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“HER ZAMAN,  HER YERDE, 
HERKESE  KALİTELİ EĞİTİM” 

 
vizyonu ile ortaya koyulan 2019-2023 Stratejik

Planı 7 amaç, 22 hedef, 49 strateji ve  240
faaliyetten oluşmaktadır.  Müdürlüğümüzün

yürütmekte olduğu  hizmetlere 5 yıllık süreçte
kılavuzluk edecek plan sayesinde Ülkemizin ve
Bakanlığımızın  2023 hedeflerine ulaşmasına 

 katkı sağlanacaktır. 

2020 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmaya
başlayan Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik

Planı'nın ilk izleme ve değerlendirmesi Temmuz
2020 ayı içerisinde “Katılımcılık, Saydamlık,
Hesap Verebilirlik, Bilimsellik, Tutarlılık ve

Nesnellik” temelli gerçekleştirilecektir.

2023 Eğitim Vizyonu, uygulanmakta olan planın
değerlendirilmesi, mevzuat, üst politika

belgeleri, paydaş, PESTLE, GZFT ve kuruluş içi
analizlerinden elde edilen veriler ışığında, eğitim

ve öğretim sistemine ilişkin sorun ve gelişim
alanları ile eğitime ilişkin öneriler tespit

edilmiştir. Bunlara yönelik stratejik amaçlar, bu
stratejik amaçlar altında da beş yıllık hedefler ile

bu hedefleri gerçekleştirecek strateji ve
eylemler belirlenmiştir.



S E M İ N E R ,  K O N F E R A N S  
V E  

P A N E L  Ç A L I Ş M A L A R I
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ANADOLU MEKTEBİ “YENİ NORMAL”E UYGUN
ŞEKİLDE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Ülkemizin 40’a yakın şehrinde faaliyet gösteren Anadolu Mektebi Yazar Okumaları
Programı, Konya’mızda da etkin bir şekilde yürütülmeye devam ediliyor. Küresel
salgın sürecinde evlerinde daha çok vakit geçiren öğrencilerin okuma yelpazesi
genişletilerek “yeni normal” in gereklerine uygun çevrim içi programlarla gençlerin
okudukları üzerine sunum yapmalarına imkân tanınıyor.

Yerli, millî ve manevi değerlerimizi benimseyen; Türkçemizi doğru tanıyan ve kullanan;
okuyan, düşünen ve düşüncelerini kaleme alan bir neslin yetişmesi amacıyla
uygulanmakta olan “Yazar Okuma Programı” Anadolu Mektebi, Millî Eğitim Bakanlığımız
başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının
destekleriyle yürütülüyor. Gençlerimizin doğru ve verimli bir okuma yöntemiyle yetişmeleri
noktasında panel, yazar buluşması ve atölye çalışmaları gibi faaliyetler icra ediliyor.

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün
koordinesinde faaliyetlerini yürüten Konya
Anadolu Mektebi Okuma Grubu, 2020
yılının ikinci yarısında 20 lise, 2 ortaokul
ve 1 üniversite grubundan müteşekkil
hâliyle il düzeyinde 7 çevrim içi panelin
altına imza attı.

Konya Grubu, merkez tarafından
yürütülen Yunus Emre, Bilge Tonyukuk,
Öğretmen Semineri ve Akademi
programlarına da geniş bir katılım
sağladı. 10 farklı ilimizin yönetici,
öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı 30
Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen, İl Millî
Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali
BÜYÜK’ün de katılımcı olduğu “Tevarüs
Eden Gelenek” başlıklı çevrim içi
programa Sayın Valimiz Vahdettin
ÖZKAN katılarak bir konuşma
gerçekleştirdi. Anadolu Mektebi Yürütme
Kurulu Üyesi ve Konya İl Koordinatörü
Atilla YARAMIŞ da Konya’da yürütülen
çalışmalar hakkında bir sunum yaptı.

Sayın Val�m�z Vahdett�n ÖZKAN
Anadolu Mekteb� Programına 

İşt�rak Ett�
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19 Eylül 2020 tarihinde, İl Millî Eğitim
Müdürlüğümüz ve Türkiye Yazarlar
Birliği Konya Şubesi iş birliği ile birlikte
“Sezai Karakoç Bize Ne Söylüyor?”
başlıklı bir program düzenlendi.

28 ve 29 Aralık 2020 tarihlerinde de
Konya Grubu öğrencilerinin konuşmacı
olarak görev aldığı Bozkırın Bilgesi
Cengiz Aytmatov, Hikâyemizin Yarım
Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu ve
Medeniyetimizin Dirilişi Sezai Karakoç
başlıkları altında 6 farklı program
gerçekleştirildi.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Üyesi
ve Konya İl Koordinatörü Atilla
YARAMIŞ'ın sunumuyla gerçekleşen
programın açılış konuşmasını İl Millî
Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali
BÜYÜK yaptı.

İl Millî Eğitim Müdürümüz
konuşmasında okuyan, düşünen ve
üreten bir gençliğin ülkemizi daha
ilerilere taşıyacağından şüphe
duymadığını; bilgi ve teknoloji çağı
olarak nitelenen günümüz dünyasında,
kendi öz değerleriyle barışık, sağlam
karakterli bir neslin yetişmesi adına
yürütülen tüm çalışmaları çok önemli
bulduğunu belirtti. Konya'nın, Anadolu
Mektebi'nin çok canlı olduğu
şehirlerden biri olduğunu söyleyen İl
Müdürümüz, Konya'da şimdiye kadar
yedi farklı yazarla ilgili çok sayıda yerel
programın düzenlendiği gibi iki büyük
bölgesel programa da ev sahipliği
yapıldığını ifade etti.

 AR-GE BÜLTENİ           
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KONYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:4 Karatay / KONYA
İlet�ş�m: (0332) 350 30 50

http://konya.meb.gov.tr
http://konyaarge.meb.gov.tr
http://konya�nsanmekteb�.meb.gov.tr


