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#evdekal
 

UZAKTAN  EĞİTİM  BÜLTENİ  

MUĞLA 

"Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye"



       Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler ve değerli öğretmenlerimiz
 
    Bilindiği üzere ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle
ülkemizde ilk  vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren çeşitli kararlar alınarak uygulamaya konulmuştur.
Milli Eğitim Bakanlığımızca  16 Mart’tan itibaren 30 Mart’a kadar iki hafta süreyle yüz yüze eğitime ara verildiği
açıklanmıştır.İki haftalık aranın ilk haftasını öğrencilerin evlerinde istirahat ederek geçirmeleri tavsiye edilmiş ve 23 Mart
Pazartesi gününden itibaren TRT üzerinden (ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç farklı kademe için) açılan TV
kanallarıyla ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalı üzerinden eğitimlere  devam edilmesi kararlaştırılmıştır.  Vaka sayısının
artmasıyla birlikte 25 Mart’ta okullarda eğitimin 30 Nisan’a kadar yapılmayacağı, bu süreçte uzaktan eğitime  devam
edileceği açıklanmıştır. Eğitim alanında gelişmiş olarak kabul edilen ülkeler uzaktan eğitim sürecine uyum sağlayamazken
Bakanlığımız süreci tüm dünyaya örnek olacak şekilde yürütmüş ve tüm tedbirleri ivedilikle almıştır.
     Müdürlüğümüzce bu sürecin öğrenci, öğretmen, idareci ve velilerimiz tarafından olabildiğince etkin ve verimli bir şekilde
geçirilmesi adına Bakanlığımızın çalışmalarına destek olmak amacıyla; Valimiz himayelerinde bir takım çalışmalar
planlanmasına ve gerekli tüm tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. 
   Bu sürecin il genelinde iyi yönetilebilmesi amacıyla ivedilikle Uzaktan Eğitim İl Eylem Planı hazırlanmış ve
Müdürlüğümüze bağlı tüm okul, kurum, kuruluş ve kişileri kapsayacak şekilde çalışmalar başlatılmıştır.

      Öncelikle her kesime hitap edecek ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir portal (#okulevimde) kurulmuş ve portalın yönetimi, içerik geliştirme aşamaları,          
yaygınlaştırılması, sürekli takibi,  izleme ve değerlendirilmesi, yeni ihtiyaçlara göre geliştirilmesi sağlanmış olup sürekli olarak güncellenmektedir.

      Her hafta hazırlanan  bültenler ile  Müdürlüğümüzce yapılan  çalışmalar  duyrulmaktadır.
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Pervin TÖRE 

İl Milli Eğitim Müdürü 
 



Tüm öğrenci, veli, öğretmen ve

idarecilerimizin evlerinde kaliteli zaman geçirmeleri

için

 sürekli yenilenen  

#okulevimde platformumuzdan 

faydalanmanız dileklerimizle...

 

#okulevimde      w e b p o r t a l ı

http://muglaarge.meb.gov.tr/projeler/okulevimde
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Uzaktan  Eğitim Faaliyetlerimiz
  

Birçok kurum ve akademisyenlerle işbirliği yapılarak idareci ve velilerimize yönelik
uzaktan eğitim faaliyetlerine    yeni konularla devam ediyoruz.
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Müdürlüğümüzce ilimizde görevli
öğretmenlerimiz için  

Genel Kültür ve Bilgi Yarışması başlamıştır.
 

Yarışmanın, Ramazan ayı boyunca 
29 Nisan 2020 ile

22 Mayıs 2020 tarihleri arasında 
hafta içi her akşam  22.15 ile 23:00 saatleri 
arasında KAHOOT uygulaması üzerinden

yapılması planlanmıştır.

 Öğretmenler Arası Genel Kültür ve Bilgi          
Yarışması
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29 Nisan'da 598 kişi ,30 Nisan'da 
539 kişi yarışmaya katılmıştır. 



"Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye" Okul Öncesi Etkinlikleri Evimde 
 

Okul öncesi dönemdeki çocuklarımız için 
hem öğrenip hem eğlenecekleri 

 bardak ritim etkiniliği,
yeşil renk deneyi ,

tam yarım uğurböceği,
robotik kodlama ve

çubuk kukla gibi etkinlikler
#okulevimde portalında  yayınlandı.

Birkaç satır gövde metni ekle
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Oyun Kumbaram Evimde

En etkilli ve en keyifli öğrenme şeklinin oyun  olduğunu
düşündüğümüz için çocuklarımıza eğitici oyunlar hazırladık.

"oyun kumbaram" da artık  #okulevimde portalında yerini aldı.
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Birkaç satır gövde metni ekle

 

Sınav  Evimde

 8 . v e  1 2 .
S ı n ı f l a r  
 d e s t e k   
 t e s t l e r i    

yayınlanmaya 
d e v a m  

 e t m e k t e d i r
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Soru Çözüm ve Konu Anlatım Videoları

8. Sınıf Soru Çözüm ve Konu Anlatım Videoları 12. Sınıf Soru Çözüm ve Konu Anlatım Videoları

 8.sınıflarımız için 6 farklı dersten   ve   12. sınıflarımız için  8   farklı dersten
oluşan 

 Soru Çözüm ve Konu Anlatım Videoları 
yayınlanmaya devam  etmektedir
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23 Nisan Etkinlikleri 
Bu yıl covid 19 salgını sebebiyle

sokağa çıkma tedbirleri altında

kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik

ve Çocuk Bayramında bayramı

evlerinde kutlamak zorunda kalan

çocuklarımıza bayram neşesi olması

için  Muğla Valiliği destekleriyle

hazırlatılan 23 Nisan çocuk

otobüsleri, ses sistemlerinden çalınan

çocuk şarkıları ve marşlarıyla cadde

ve sokakları dolaşarak çocukları

şenlendirdi.



 

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 tarafından 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Çocuk Bayramı'nın 

100. yıl 

kutlamaları kapsamında

çocuklarımıza özel 

e-dergi hazırlandı.

"Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye"

23 Nisan Etkinlikleri 
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Muğla’da 
"100. Yıl tohumları yetişiyor "

etkinliği kapsamında
öğrencilerimiz 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Çocuk Bayramında evlerinde

bulunan meyve tohumlarını

 minik saksılarda yetiştirerek
meyve ağacı fidanları elde

edecek ve bu fidanları sonbahar
aylarında toprakla
buluşturacaklardır.

100. Yıl Tohumları Etkinliği
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eTwinning  Çalışmaları
Uzaktan Eğitim süresince ilimizdeki eTwinning Faaliyetlerinin yaygınlaştırılması

amacıyla 
‘’eTwinning nedir?" 

"Ne gibi faydalar sunmaktadır? "
"eTwinning portalına nasıl üye olunur? "

"Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri nasıl alınır?’’ 
gibi konularda eğitici videolar hazırlanarak portalda öğretmenlerimize sunulmuştur.

 



"Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye" Okulum Evimde 

Müdürlüğümüzce yürütülen

 Yaşayan Okullar projesine

bağlantılı olarak 
uzaktan eğitim süresince 

Okulum evimde projesi

geliştirilmiştir. Okulum evimde

projesi kapsamında il eylem planı
hazırlanmıştır.
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İlçelerimizden Gelenler

Uzaktan eğitim sürecinde ilçelerimiz de

#okulevimde portalına destek vermişlerdir.

  

Köyceğiz İlçemizin hazırladığı "Etkinlik Kitabı"

Fethiye ilçemizin "Dünyayı Evimize Sığdırdık"portalı,

 Datça İlçemizin hazırladığı mizah dergisi"TOSPAA "

 
Yatağan İlçemizin "Bir Kitap Bin Cevher Projesi " kitap önerileri



Uzaktan eğitim sürecini etkin ve verimli kılmak , 

yönetici ve öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel

gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla  

EBA'nın Mesleki Gelişim Platformu hakkında, 

tüm eğitimcilerimize 

bilgilendirme yaparak farkındalık yarattık. 

EBA'yı benimseyen ve verimli kullanan öğretmen ve

öğrencilerimizin   Canlı Eğitim sürecinde de etkin

olmalarını sağlayarak katılım oranımızı yükselttik.

Böylelikle süreç sonunda ,öğretmen ve öğrenci

kullanım ortalamasında  Türkiye 1. si olduk.

"Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye" EBA  Platformu ve  MUĞLA
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2019-2020 
EĞİTİM   ÖĞRETİM   YILI

İMTİYAZ SAHİBİ

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Adına 
Pervin TÖRE 

İl Milli Eğitim Müdürü

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Ferman AKBULUT 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

GRAFİK TASARIM 

Songül KÖŞKER ÇAKMAK
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ

Aytaç DOĞAN
Behiye DİNÇER AKSOY

Betül ŞOHOĞLU 
Buket BALLIEL ÜNAL

Ecra ARIK
Enver  TUFANER 

 
 

Havva ERGÜNDÜZ
Macit KALLEM
Nurcan DAMLI 
Semra AYATA

Songül KÖŞKER ÇAKMAK
Şule ARMUTÇUOĞLU  

YAYIN KURULU
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MUĞLA VALİLİĞİ 
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