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Bu bültende, İl Müdürlüğümüze bağlı Strateji Geliştirme Birimi altında kurulan Ar-Ge Birimi
ekiplerince 1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar yer
almaktadır.

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER.......................................................................................................................I
SUNUŞ...................................................................................................................................IV
BÖLÜM 1: STRATEJİK PLAN...............................................................................................01
BÖLÜM 2: ULUSLARARASI PROJELER..........................................................................03
2.1. AB Projeleri .................................................................................................................04
2.1.1. Erasmus+ KA201 Passion For Learning Projesi.................................................05
2.1.2. Erasmus+ KA202 Game – It Projesi.....................................................................07
2.1.3. Erasmus+ KA201 Maker Schools Projesi............................................................09
2.1.4. Erasmus+ KA220 DIVO............................................................................................10
2.1.5. Erasmus+ KA201 Inspire Projesi.............................................................................11
2.1.6. Erasmus+ KA102 Yenilikçi Servis Elemanları AB Yolunda Projesi.................12
2.1.7 Okul Eğitimi Akreditasyonu ..................................................................................13
BÖLÜM 3: ULUSAL PROJELER......................................................................................14
3.1. eTwinning Projeleri....................................................................................................15
3.2 Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi...................18
3.3 Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi .......................................................................19
3.4 Çevre Dostu 1000 Okul Projesi ...............................................................................23
3.5 T3 Vakfı & Teknofest Projeleri ve Yarışmaları......................................................26

12

BÖLÜM 4: KALKINMA AJANSI PROJELERİ......................................................................27
4.1. Teknik Destek Projeleri.......................................................................................................28
4.2. Mali Destek Projeleri...........................................................................................................29
BÖLÜM 5: YEREL PROJELER ve ÇALIŞMALAR..................................................................31
5.1. Okullar Arası İmkan Farklılıklarının Azaltılması Projesi..............................................32
5.2. Mavi Yeşil Okullar Projesi..................................................................................................33
5.3. OkurGezer Projesi...............................................................................................................38
5.4. Eğitim Liderleri Tecrübe Paylaşım Projesi....................................................................43
5.5 İlgi Beceri Değerlendirme ve Yönlendirme Modülü ..................................................45
5.6.. Muğla Öğretmen Akademisi.............................................................................................46
5.7. Çalıkuşu E-Dergi ................................................................................................................49
.
BÖLÜM 6: YARIŞMALAR...........................................................................................................51
6.1. Eğitimde İyi Örnekler Yarışması.......................................................................................52

II

Gösterilen her çaba
sınıfların
mutlu çocuklarla dolması için ....

III

Sunuş
Muğla eğitim camiası olarak 2021-2022 eğitim öğretim yılını, başarılı bir
şekilde tamamlamış olmanın memnuniyeti içerisindeyiz.
Bir toplumun eğitim seviyesi, o toplumun gelişmişlik düzeyini belirler. Muasır
medeniyetlerin üzerine çıkmanın yegane yolu, ancak eğitimli ve nitelikli insan
gücüyle mümkündür. Bu bağlamda, çağın gereklerine uygun eğitim anlayışı
içinde geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizi, 21. yüzyıl becerileriyle
donatılmış, bu donanımını insanlık yararına kullanabilen, ahlak sahibi insanlar
olarak yetiştirmek gayesiyle yol almaktayız.
Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, Sayın Valimizin himayelerinde, tüm
paydaşlarımızla iş birliği içinde, yenilikçi uygulamaları birlikte geliştirerek
hep daha iyiyi bulma anlayışıyla şehrimizin eğitim çıtasını yükseltmeye
çalışıyoruz. Bu itibarla, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitime farklı
ve yenilikçi çözümler getirmek adına AR-GE çalışmalarına büyük önem
vermekteyiz.
Daha geniş kitlelere ulaşmak adına hazırladığımız bu bültende, Muğla İl Milli
Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimimiz koordinesinde yürütülen stratejik
planlama çalışmalarımıza, uluslararası - ulusal - yerel ve Kalkınma Ajansı
projelerimize, etkinliklere, yarışmalara, yayınlarımıza yer verdik.
1 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz proje
odaklı çalışmalarımızın kısa bir özeti olan AR-GE bültenimizi, sizlerle
paylaşıyor olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bültenimizin oluşmasında
emeği geçen AR-GE ekibine ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor; tüm eğitim
camiamıza çalışmalarında başarılar diliyorum.

Emre ÇAY
İl Millî Eğitim Müdürü

IV

Stratejik Planlarda İzleme ve Değerlendirme:
Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedeflere ulaşma durumlarının tespiti ve bu yolla
stratejik planlardaki amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirlerin
alınması izleme ve değerlendirme ile mümkün olmaktadır. İzleme, stratejik plan
uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise,
uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve
hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.
Müdürlüğümüz Stratejik Planının 2021 İzleme ve Değerlendirme Raporu Bakanlığımıza
Gönderildi
Müdürlüğümüz 2019– 2023 Stratejik Planının “2021 Yılı Stratejik Plan İzleme ve
Değerlendirme Raporu” düzenlenerek Bakanlığımıza gönderilmiştir. Bu rapor
doğrultusunda hedeflere ulaşılmasının önündeki engelleri/riskleri belirlemek ve yıllık
hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirler alınacak, ayrıca;
başarıya ulaşılmış hedeflerin istatistiklerinin daha yüksek seviyelere taşınması için etkili
olabilecek eylemler planlanacaktır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz, Okullarımız ve Kurumlarımız Stratejik Plan 2021 İzleme
ve Değerlendirme Raporlarını Hazırladılar
Bakanlığımızın Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modeli çerçevesinde İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerimiz, okullarımız ve kurumlarımız da bulunan Stratejik Plan Ekiplerine
“Stratejik Plan 2021 İzleme ve Değerlendirme” konulu çevrim içi eğitimler verilmiştir.
Bu eğitimlerde izleme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı belirtilmiş, okul ve kurumlara
göre hazırlanan örnek raporlar tanıtılmış ve raporların nasıl doldurulacağından
bahsedilmiştir. İl genelinde bütün okul ve kurumlarımız 2021 yılı Stratejik Plan İzleme ve
Değerlendirme Raporlarını oluşturmuş ve üst makamlara sunmuşlardır.
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2.1. AB Projeleri
2.1.1. Erasmus+ KA201 Passion For Learning Projesi
2.1.2. Erasmus+ KA202 Game – It Projesi
2.1.3. Erasmus+ KA201 Maker Schools Projesi
2.1.4. Erasmus+ KA202 DIVO
2.1.5. Erasmus+ KA201 Inspire Projesi
2.1.6. Erasmus+ KA102 Yenilikçi Servis Elemanları AB Yolunda Projesi
2.1.7 Okul Eğitimi Akreditasyonu

İlimizin turizm potansiyelinden okullarımızın da faydalanması, okul kültürünün geliştirilmesi
amacıyla okullarımızın İngilizce tanıtımı yapılmaya başlanmıştır.
Erasmus+ programlarından bir tanesi de okullarımızı Avrupa'daki öğrenci ve öğretmenlere
açmaktır. Herhangi bir Erasmus projesine ortak olmadan ya da bir akreditasyon ağına dâhil
olmaya gerek kalmadan okullarımızı Host School (Ev Sahibi Okul) yapıyoruz ve böylece bir AB
üyesi ülkeden gelen öğrenci ve öğretmenlere ev sahipliği yapmalarına destek oluyoruz.
Müdürlüğümüz adına okullarımızın bu sürecine destek vermek adına bir Web sayfası
oluşturulmuştur.Bu programdan faydalanmak isteyen gönüllü okullarımızın okul bilgileri İngilizce
olarak Web sayfası üzerinden doldurulmuş ve ev sahibi olmak isteyen okullar ile hareketlilik planı
içerisinde bulunan AB okullar arasında eşleştirilmelere başlanmıştır.
Ayrıca, sağlamış olduğumuz mahalli ve merkezi hizmet içi eğitimlerin yanı sıra tüm
öğretmenlerimizin eğitim ihtiyaçlarını Avrupa Birliği fırsatlarıyla destekliyoruz.

idareci ve

Öğrencilerimize erken yaşta Avrupa ile buluşturuyor; hem milli ve manevi değerlere hem de
evrensel vizyona sahip öğrenciler yetiştirmeye devam ediyoruz. Erasmus + programının yeni bir
dalı olan akreditasyon programı ile okul eğitimi ve mesleki eğitimi alanında toplam 128
okulumuzun Avrupa’ya açılmasını sağlıyoruz.
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Proje Hakkında

Erasmus+ KA201 Passion for Learning -Erken Okul Terkini Önlemede Terapötik Uygulamalar
Projesi, eğitim faaliyetlerinde terapötik yöntemler ve Bilişim Teknolojileri (ICT) araçlarını
kullanarak, erken okul terki riski altındaki öğrencilerin, öğretme ve öğrenme performansını,
kapsayıcılığını ve eşitliğini geliştirecek yenilikçi bütünleşik bir okul eğitim yaklaşımı yaratmayı
amaçlamaktadır.Proje eğitim faaliyetlerinde; dışavurumcu terapi, sanat terapisi, dans terapisi
/ hareket terapisi, drama terapisi, psikodrama, meloterapi, yazma ve bibliyoterapi,
fotoğraf/video temelli terapi, duygu odaklı terapi, grup terapisi, koloroloji ve renk terapisi,
oyun terapisi, uygulamalı davranış analizi (ABA), bilişsel davranışçı terapi, Ergoterapi (iş ve
uğraş terapisi), konuşma terapisi ve diğer terapötik yöntemlere öncelik vermektedir.

Passion for Learning projesi şunları amaçlamaktadır:

Erken okul terki riskiyle karşı karşıya olan 125 öğrencinin öğrenme performansını artırmak
ve kötü davranışlarını düzeltmek,
Hedeflenen 125 öğrenci için dijital teknolojinin tanıtımını ve etkili kullanımını desteklemek,
Çoklu işlevlere sahip ortak bir eğitim platformu geliştirmek,
Ortak okullarda Erken Okul Terki riskiyle karşı karşıya olan 125 öğrencinin öğrenme
motivasyonunu ve katılımını artırmak,
Öğretmenlerin kapsayıcılık yöntemlerini benimsemelerini, daha fazla proje tabanlı ve
işbirlikçi/akran öğrenim yöntemlerini uygulamalarını, işbirliği ortamında çalışmalarını ve
dijital teknolojiyi kullanmalarını desteklemek.
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İkinci Öğrenci Hareketliliği Romanya'da
gerçekleştirildi.
Projenin ikinci öğrenci hareketliliği Nisan ayında
Romanya’da
gerçekleştirildi.
Türkiye
ve
Polonya'dan öğrenciler fiziki olarak Romanya’daki
etkinliklere
katılırken,
İtalyan
öğrenciler
öğretmenleri ile çevrimiçi olarak oturumlara
katıldılar ve yapılan çalışmaları ortaklarla
çevrimiçi platformlar üzerinden paylaştılar.

3.Uluslararası Hareketlilik Toplantısı
Türkiye’de yapıldı.
9-10
Mayıs
2022
tarihleri
arasında
3. Uluslararası Hareketlilik Toplantısı hem yüz
yüze hem de çevrimiçi olarak Muğla’da
gerçekleştirildi.

4. ve Son Uluslararası Hareketlilik Toplantısı
Romanya'da yapıldı.
Passion for Learning projesi ortakları son
ulusötesi
toplantı
için
Romanya'nın
Timisoara kentinde bir araya geldi.

Son Öğrenci Hareketliliği Polonya'da
gerçekleştirildi.
Projenin son öğrenci hareketliliği Polonya’da
gerçekleştirildi. Türkiye ve Romanya'dan
öğrenciler ve öğretmenler bir hafta boyunca
ortak okul tarafından hazırlanan etkinliklere
katıldılar.
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"Turizm ve Otelcilik Sektöründe Dezavantajlı Öğrencileri
Uluslararası MEÖ Hareketliliğine Hazırlamak İçin Oyunlaştırılmış
Etkileşimli Eğitim Projesi”

"
Projenin genel amacı, Turizm ve Konaklama sektöründe dezavantajlı Mesleki Eğitim
öğrencilerinin yurtdışındaki hareketlilik ve eğitim yerleştirmelerine katılımını teşvik
etmek ve özellikle hareketlilik öncesinde etkin eğitim ve hazırlıklarını kolaylaştırarak
deneyimden yararlanma kapasitelerini artırmaktır.
Proje 3 temel çıktı ile sonuçlanacaktır:
-Dezavantajlı öğrenciler için IVET ve CVET(mesleki eğitim ve sürekli mesleki eğitim
ve öğretim) hareketlilik hazırlık eğitimi müfredatı;
- Oyunlaştırılmış hareketlilik hazırlığı uzaktan eğitim programı;
-Dezavantajlı öğrenciler için hareketliliği kolaylaştırmaya ve hareketlilik
hazırlıklarında yenilik ve oyunlaştırmayı tanıtmaya yönelik eğitimci araç seti.
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Müdürlüğümüzce yürütülen GAME- IT Erasmus +KA202 Projesi kapsamında ilk uluslararası
toplantı 26-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Hanya'da gerçekleştirilmiştir.

Hanya'daki ilk yüz yüze gerçekleştirilen toplantıda eğitim içerikleri ve Proje kapsamında
kullanılacak olan Coursevo platformunu ve içindeki GAME IT modülünün içeriği incelendi. Proje
kapsamında hazırlanan "Eğitimci Kiti " içeriği çalışmaları devam ediyor.Ayrıca Bulgaristan'ın
Dobrich kentinde gerçekleştirilecek olan uygulamalı eğitim için Müdürlüğümüzü temsilen 1
eğitmen ve 3 kursiyer hazırlıklara devam ediyor.
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"3D Tasarım Ve Programlamayı Ortaokul Öğrenimine Entegre Ederek Öğrenci
Yaratıcılığını ve STEM Katılımını Artırmak Projesi''
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak kurum olarak yer aldığı ve pilot uygulamaların
Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulunda yapılacağı MAKER SCHOOLS Projesi 1
Aralık 2020’de başladı.
Projenin ilk uluslararası hareketlilik toplantısı Bulgaristan'ın Gabrovo kentinde devam
etmektedir. Gabrovo Teknik Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı toplantıda projenin tüm
basamakları gözden geçirilmiştir.
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Proje kapsamında düzenlenen Fransa toplantısı sırasında;
4D Artırılmış Gerçeklik için 4 oyun belirlendi.
İlimizde ihtiyaç analizi yapıldı.
4 D AR oyun için firmalardan fiyat teklifleri alındı.
Görev dağılımları revize edildi.
Logo tasarımları yapıldı.
Web sitesi hazırlandı.
Yaygınlaştırma etkinlikleri tasarlandı.
İspanya'da düzenlenen toplantı sonrasında ise;
4D Artırılmış Gerçeklik olarak yapılacak olan oyun Monopoly olarak kararlaştırıldı.
Fransa –Koordinatör kurumun 4D AR oyunu yapmasına karar verildi.
Game App tasarımları yapıldı.
Görsel içerikler ve oyun mekaniği belirlendi.
Kapanış toplantısı - Konferansının Türkiye’de yapılmasına karar verildi.
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Integrating Sport and Recreational Activities into
Entrepreneurial Education in
Secondary Schools
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak kurum olarak yer aldığı ve pilot uygulamaların
Menteşe Spor Lisesinde yapılacağı INSPIRE Projesi 1 Aralık 2020’de başlamıştır.
Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs’dan 6 kuruluştan oluşan uluslararası bir
konsorsiyum, Erasmus+ Programı desteği ile 01.12.2020 - 30.11.2022 tarihleri arasında
24 ay boyunca INSPIRE Projesini uygulayacaktır.
Projemiz, Spor ve Rekreasyon faaliyetlerini okullarımızda girişimci öğrenime entegre
etmeye katkıda bulunmak ve aynı zamanda öğrencilerin spor temelli teknik yeterliliklerini
geliştirebilecek Spor Yönetimi, Koçluk ve Beden Eğitimi üzerine bir eğitim programı
geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Proje kapsamında sporda girişimcilik
faaliyetlerini artırmayı amaçlayan 3 ana
modül
oluşturulmaktadır.
2'si
tamamlanan
modüllerin
içeriklerini
değerlendirmek, 3. modülün içeriği ile
görev paylaşımı yapmak üzere tüm proje
ortakları ile 21-22 Temmuz 2022
tarihlerinde Yunanistan-Girit adasında
bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
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Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan “Yenilikçi Servis Elemanları AB
Yolunda “ Projesi kapsamında Amsterdam , Prag ve Budapeşte olmak üzere 3
farklı şehirde

gerçekleştirilen staj hareketliliği faaliyetleri tamamlandı.

Gerçekleştirilen staj hareketliliği faaliyetlerine ilimizde eğitim gören 35 farklı
yiyecek-içecek hizmetleri öğrencisi ve 7 farklı öğretmen katılım gösterdi.
Gerçekleştirilen staj hareketliliği faaliyetleri sayesinde yiyecek içecek
hizmetleri servis alanında kullanılan iyi uygulamaların yerinde görülmesi
sağlandı. Projemizin bundan sonraki aşamalarında yaygınlaştırma faaliyetleri
gerçekleştirilecektir.
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Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında Müdürlüğümüz tarafından planlanan

kurs

faaliyetleri 25 Temmuz 2022 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde Çekya Ülkesinin Prag
şehrinde , Eylül ayında ise İspanya ülkesinin Barselona şehrinde gerçeklecek olup 1
hafta boyunca sürecektir ve 9 kursiyerimiz hareketliliğe katılacaktır. Ayrıca Okul Eğitimi
Akreditasyonu kapsamında planladığımız 35 kişilik İşbaşı İzleme, Refakatçi ve Hazırlık
Ziyareti Faaliyetine yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek puan almaya hak
kazanan 35 başvuru sahibi 2022/2023 eğitim öğretim yılının başından itibaren
planladığımız 12 işbaşı izleme, 4 refakatçi ve 7 hazırlık ziyareti faaliyetine katılmaya asil
olarak hak kazanmıştır. 5 başvuru sahibi ise yedek olarak belirlenmiştir.Proje
kapsamında yurtdışı öğretmen görevlendirme, öğrenci grup hareketliliği, kısa ve uzun
süreli öğrenci hareketliliği gibi farklı alanlarda da başvurular önümüzdeki günlerde
birbirinden farklı başvuru formları ile Müdürlüğümüz tarafından alınacaktır.
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BÖLÜM 3: ULUSAL PROJELER
3.1. eTwinning Projeleri
3.2 Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi
3.3 Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi
3.4 Çevre Dostu 1000 Okul Projesi
3.5 T3 Vakfı & Teknofest Projeleri ve Yarışmaları

MUĞLA
Ekibi
Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan
"eTwinning" faaliyetleri kapsamında ilimizde Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi alan öğretmen ve
kurum yöneticilerimize yönelik ödül töreni düzenlendi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk
Kültür Merkezinde düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sn. Emre ÇAY, İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcılarımız, Şube Müdürlerimiz ve 13 İlçe Milli Eğitim Müdürümüz katılım gösterdiler.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla başlayan törende İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın
Emre ÇAY hitaplarını gerçekleştirdiler. Ardından Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimizin
müzik dinletisi ve MSKÜ halk oyunları ekibinin gösterisi sergilendi. Törenin son bölümünde,
öğretmenlerimiz tarafından yürütülen nitelikli e Twinning projelerine Ulusal ve Avrupa Kalite
ödülleri ve levhaları takdim edildi. Fuaye alanının gezilmesiyle ödül törenimiz sona erdi.Ayrıca
13 İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizde eTwinning Kalite Etiketi Törenleri gerçekleşmiştir.
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MUĞLA
Ekibi
Bu yıl ilk kez düzenlenen eTwinining Meslek Liseleri Çalıştayı, Türkiye genelinde en iyi ve kaliteli
eTwinning projesi kuran ve yürüten öğretmenler arasından seçilen 128 öğretmenin katılımı ile
gerçekleşti. Çalıştaya Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı M. Hakan BÜCÜK,
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Daire
Başkanı M. Birol GEZER,Türkiye Ulusal Destek Servisi ekibi ve Koordinatörü Mehmet Fatih
Döğer, Ulusal Ajans uzmanları, eğitmen ve akademisyenler katılmıştır.

eTwinning 11. ve 12. Ulusal Konferansı
eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından 17-19 Şubat ve1-3 Mart 2022 tarihleri arasında
Antalya'da düzenlenen eTwinning 11. Ulusal Konferansı, 27 ay aradan sonra yeniden büyük bir
coşkuyla başladı.Konferansa İlimizden kaliteli eTwinning projeleri yapan 11 öğretmenimiz davet
edildi. eTwinning Türkiye Ödüllerini 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında yaptıkları proje ile STEM
kategorisi Türkiye 1.si olan Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğretmeni Demet Mert ve Beldibi Sıtkı
Zaralı ortaokulundan Erkan Mert' ödüllerini aldılar. İlimizden katılan öğretmenlerimiz açtıkları
proje stantları ile projelerinin tanıtımını yapmışlar ve ilimizi temsil etmişlerdir.
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MUĞLA
Ekibi
eTwinning projeleri içinde 9 proje içine girerek Avrupa Prize almaya hak kazanan "
ENGINEERS OF THE ECOSYSTEM (STEAM)" Proje sunumu ve uygulamalı eTwinming
kalite etiketi başvuru süreci eğitimlerimiz tamamlandı. Eğitimde; kalite etiketi başvuru
formu doldurulurken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Başvuru nereden
yapılır? Form nasıl doldurulur? ile ilgili içerikler öğretmenlere uygulamalı olarak
anlatılmıştır.
Avrupa büyük ödül proje sunumunda kaliteli bir proje nasıl olmalıdır? ile ilgili detaylar
verilmiştir.
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MEB ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle (Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak
finansmanlığında) 110 pilot okulun dahil olduğu "Temel Eğitimde Demokrasi
Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, ilimizde yer alan 11 pilot okuldan
toplam 24 öğretmenimiz Ankara -İstanbul ve Antalya'da düzenlenen eğitici
eğitimlerine katılmıştır.

Bu eğitimleri tamamlayan eğitmen öğretmenlerimizce, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü
koordinesinde pilot okullardaki öğretmenlere, demokratik kültürün güçlendirilmesine ilişkin
Şelale Eğitimleri 18-25 Eylül 2021 tarihleri arasında Fethiye, Bodrum ve Menteşe'de eş
zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak komisyon kuruldu
ve pilot okullarımız ile yüz yüze ya da çevrimiçi olarak bilgilendirme toplantıları
gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamında; öğrenci ve öğretmenlerin pilot uygulama sürecinde
edindikleri
deneyimleri farklı illerden akranları ve meslektaşları ile paylaşmaları amacıyla Ankara ve
Burdur illerinde ikişer günlük deneyim paylaşımı çalıştayları yapılmıştır.
İlimizden 5 Pilot okuldan seçilen 25 Öğrenci, 5 Eğitmen ve 1 İl Koordinatör ile 1 Usta Öğretici
14-15 Nisan 2022 tarihleri arasında Ankara’da Öğrenci Deneyim Paylaşım Çalıştayına ve 2122 Nisan 2022 tarihleri arasında Burdur ilindeki Bölgesel Çalıştayına da 26 öğrenci, 5
eğitmen,1 İl Koordinatörü ile 1 Usta Öğretici katılım sağlamıştır.
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İyileştirme kapsamında bulunan okullarımız için
Google Form üzerinden ihtiyaç belirleme anketleri
yapılmıştır. Anket sonuçlarına göre öğretmen,
idareci ve öğretmenlerimize 27 Hizmet İçi eğitim ve
velilere
yönelik
26
kurs
Halk
Eğitim
merkezlerimizce açılmıştır.
‘’Akran Zorbalığı, AB Projeleri Hazırlama, Siber
Zorbalık, Güvenli İnternet Kullanımı, Etkili Dinleme
ve İletişim Kurma’’ gibi konu başlıklı eğitimler
Mayıs ayından beri devam etmektedir.
Okullarımızın tamamına Geleneksel Çocuk Oyunları alanları okul idarecileri,
öğretmen ve öğrencilerimizin destekleriyle okul bahçelerinde etkin zaman
geçirecekleri keyifli alanlarla donatılmıştır
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İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 2 Anaokulu ve bünyesinde Anasınıfı bulunan
İyileştirme kapsamındaki 66 ilkokulumuz ile 16-20 MAYIS 2022 tarih
aralığında çizgilerle donatılan okul bahçelerinde "Okulumda Çiziyorum
Oynuyorum"
etkinlikleri düzenlenmiş olup, tüm okullarımızın ve
öğrencilerimizin katılımıyla öğrencilerimizin okul bahçelerinde etkin zaman
geçirmeleri sağlanmıştır.

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından İlk Yardım Kursları başlatılmış olup 17
Haziran 2022 tarihiyle 203 öğretmen/idareciye 16 velimize eğitim verilmiştir. İlk
yardım eğitimleri tüm hızıyla devam etmektedir.
İl genelinde şu ana kadar 2087 öğrencimize İlkyardım farkındalık eğitimi verilmiştir.

Haziran ayı itibariyle proje kapsamındaki 59 okulumuza 59 ecza dolabının İlçe Milli
Eğitim Müdürlüklerince dağıtımına başlanmıştır.
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Müdürlüğümüz Planlamaları doğrultusunda Bakanlığımızın 75 İyileştirme
kapsamındaki okullar ile Meslek Liseleri eşleştirmesiyle ilimizde bir çok etkinlik
planlanmıştır.

Kültür Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımız arasında imzalanan protokol
çerçevesinde yürütülen “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” Projesi ile ilimizde
bulunan Temel Eğitim Okullarımız ve Temel Eğitimde 10 BİN Okul Proje kapsamında
bulunan öğrencilerimiz sinema keyfini yaşamışlardır.
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Temel Eğitimde 10 Bin Okul Proje Kapsamında 75 okulumuzun bakım onarım ve iyileştirilme
çalışmaları için Fethiye Mustafa Kemal Meslek Teknik Lisesi ve Menteşe Şehit Ziya İlhan
Dağdaş Meslek Teknik Lisesi Lisemiz yaz boyunca okul onarım ve iyileştirme çalışmalarına
sürdüreceklerdir.

HAYALİMDEKİ OKUL RESİM,AFİŞ,KOMPOZİSYON YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
Temel eğitimde 10 BİN Okul Projesi Kapsamında 16-20 Mayıs tarihlerinde 75 iyileştirme
kapsamındaki okulumuzda düzenlenen “Hayalimdeki Okul” Resim,Afiş ve Kompozisyon
yarışmasında dereceye giren öğrencilerimiz için, AtIı Spor Kulübünde İl Milli Eğitim Müdürümüz
Sayın Emre Çay, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldız YILMAZ, Ula İlçe Milli Eğitim Müdürümüz
sayın Sezgin AYKIRI, Öğrenci Velilerinin katılımları ile 16 Haziran 2022 tarihinde ÖDÜL TÖRENİ
gerçekleşmiştir.
Ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürümüz sayın
Emre Çay’ın elinden alan öğrencilerimiz,
resim
afiş
ve
kompozisyonları
ile
paylaştıkları hayallerini bir kez daha
anlatma fırsatı bulmuşlardır.
Tören sonrası atlar ile vakit geçiren ata
binen ve evden getirdikleri havuçları atlar ile
paylaşan çocuklarımızın mutluluğu ve
heyecanı sevindiricidir.
Öğrencilerimizi tebrik ediyor, hayallerini bizler ile paylaştıkları için tekrar teşekkür ediyoruz.

22

Muğla İli genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 13 İlçemizde bulunan 14 Okulumuz ‘’Çevre
Dostu 1000 Okul Projesi’’ içinde yer almıştır.
Milas ilçemiz 2 okulla projeye dahil olurken diğer ilçelerimizden 1 er okulumuz Projede yerini
almıştır. 16-18 Mayıs tarihlerinde okul bahçeleri sıfır atık projesine uygun şekilde
düzenlenmiştir. Proje amacına uygun olarak okullarımızı çevreyle dost, sıfır atık kültürünün
yaygınlaştığı okullara dönüştürerek, çocuklarımızın okul bahçe düzenlemeleriyle çevreye
duyarlı okul bahçelerinde verimli zaman geçirmeleri sağlanmıştır.
Okullarımızda yapılan etkinlik örneklerimiz; Çevre Dostu 1000 Okul Proje logosunu tişörtlerine
sticker olarak yapıştırılması, Organik Compost alanı oluşturmak, tekerlekler, kasalar, eski
ayakkabılardan saksılar, vb malzemelerle Sıfır Atık okul bahçeleri oluşturmak, kuş yemlikleri,
okul bahçelerine çiçek veya çevre koşullarına uygun bitkiler dikilmesi, meyve çekirdeklerini okul
bahçelerine dikilmesi ,Sıfır Atık Geri Dönüşüm kütüphanelerinde ailelerle kitap,masal,drama
etkinlikleri düzenlemek, Geri dönüşüm materyalleri ile kendi kağıtlarını yapmak ve yapılan
kağıtlarla ürünler oluşturmaktır.
18 Mayıs Okul Dışarda Gününde tüm Çevre Dostu Okullarımızın eş zamanlı (saat 10.00’ da)
saksıya bir meyve çekirdeği dikmiş,okul bahçelerinde vakit geçirmişlerdir.
Tüm çevre dostu okullarımız etkinliklerimize katılım sağlamış, öğrencilerimizle birlikte Çevre
Dostu Okul Projesiyle sıfır atık okul bahçelerinde keyifli zaman geçirilmiştir.
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Çevre Dostu 1000 Okul Projesi kapsamında Muğla İlimizde 14 okulumuz; sensörlü lamba,
led lamba, fotoselli batarya, su toplama deposu, güneş panelleri, sıfır atık kütüphaneleri, Çevre
Dostu Okul tabelaları ile donatılmıştır.
ÇEVRE DOSTU 1.000 OKUL PROJESİ KAPANIŞ TÖRENİ
“Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülen Çevre Dostu 1.000 Okul Projesi kapanış töreni,
Cumhurbaşkanımızın eşi sayın Emine Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı sayın Mahmut Özer ile Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı sayın Murat Kurum'un katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'nde düzenlenen "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi'nin kapanış töreninde yaptığı konuşmada,
Milli Eğitim Bakanlığının ilham dolu bir projesinin daha hayata geçmesinden büyük mutluluk
duyduğunu belirtmiş ,çocukları geleceğe yön veren liderler olarak yetiştirmeyi hedefleyen tüm bu
projeleri takdirle karşıladığını ifade ederek Bakanlığa ve emeği geçenlere şükranlarını sunmuştur.”
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18

Çevre Dostu 100O Okul Proje
Okullarımızda Yanan
Ormanlar ile ilgili Farkındalık
eğitimleri düzenlenmiştir.
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BODRUM BİLSEM ÜÇ PROJE İLE TEKNOFEST FİNALLERİNDE 🚀🚀
Bu yıl 5. si düzenlenen, Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde Bodrum
Bilim ve Sanat Merkezi 3 proje ile finallere katılmayı başarmıştır.

Engelsiz Yaşam Teknolojileri Kategorisinde
İBOT Takım Üyeleri Toprak CAN ve Batuhan
UYSAL’ın “Görme Engelli Bastonu Görür mü?”
projesi ile ve Tekno Doktorlar Takımı üyeleri
Elif Mina GÜNAYDIN, Poyraz CÖMERT,
Zeynep CANER, Asu Doğa KURTULUŞ’un
“Akıllı Engelli Sandalyesi” Projesi ile
Trabzon’da 5-7 Ağustos 2022 tarihlerinde
düzenlenecek
olan
TEKNOFEST
yarışmalarına davet edilmiştir.. Fishing Rod
Takımında yer alan Ela GÜNGÖR, Derin
YILMAZ ve Umut AŞIK’ın “Akıllı Balık Oltası”
Projesi de 12-14 Ağustos tarihlerinde Rize’de
düzenlenecek İnsanlık Yararına Teknolojiler
Sosyal
İnovasyon
Kategorisinde
yarışacaklardır.

İlimizi adına yarışacak takım üyelerini tebrik ediyor ve 30 Ağustos’ta Samsun’da düzenlenecek olan
TEKNOFEST Türkiye’de başarılar diliyoruz.

Kavaklıdere Roket Takımı “Teknofest” yolculuğunda
Kurtarma Sistemi testleri Gökçukur Yaylası’nda
devam ediyor.
Kurtarma Sistemi testleri, 24 metre yüksekliğindeki
vinçten aşağıya bırakılan paraşütler Teknofest
kriterlerine göre test edildi. Drone, hızlı kamera ve
normal kameralar ile görüntüler alındı.
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4.1 Teknik Destek Projeleri
4.2. Mali Destek Projeleri

AKS ARAÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ
2022 yılında TEKNOFEST tarafından düzenlenen EC elektrikli araç yarışlarında lise
kategorisinde Muğla ilini temsil eden okulumuz Şehit İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi TEKNOFEST te okulumuzda ki öğretmen ve öğrencilerimiz AKS Araç
Kontrol Sistemi konusunda gerekli bilgi ve deneyime sahip olmaları için gerekli teknik
bilgileri alarak finallere kalarak derece almaları amaçlanmıştır. Projedeki amacımız ;
meslek liselerimizde EC elektrikli araç üretiminde öğretmen ve öğrencilerimize gerekli
bilgi ve donanımın kazandırılmasıdır. Eğitimde AKS Araç Kontrol Sistemi konusu
kapsamında; elektronik kartlar arduino, cambus, solidwrks, autocad v.b , bağlantıları ve
yüklenecek programlama dilleri eğitimi verilmiştir. Proje Muğla İli Meslek Liselerinde
elektrikli araç yapımında öğretmen ve öğrencilerimize bilgi ve deneyim kazandıracak
okullarımızın kapasitesini arttıracak, devamında ise TEKNOFEST alanında yapılacak olan
yarışlara katılarak tüm Türkiye'ye katkı sağlayarak örnek olacaktır.
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KÖY OKULLARINDA AKILLI TARIM
VE AKILLI ARICILIK PROJESİ
Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından
desteklenen projemizde amaç; ilimiz genelinde
ekoturizm alanında öncelikli seçilen ve
tarımsal potansiyeli yüksek bölgelerdeki kapalı
köy okullarında ve meslek liselerimizde akıllı
tarım ve akıllı arıcılık alanlarında eğitim, arge
ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirmektir.
Proje süresince tamamlanan faaliyetler:
Proje yürütme, raporlama iş ve işlemleri için İl
Yürütme Komisyon toplantısı gerçekleştirildi.
Projede Araştırma Geliştirme ve Üretim Geliştirme
faaliyetlerinde kullanılması planlanan satın alma
faaliyetlerinin %90’ı tamamlandı.

Projemizdeki kapalı okullarımızın
bahçelerine dikimi yapılacak olan
Tıbbi Aromatik Bitki fidanlarımız
için toprak analizleri proje
ortağımız Muğla Tarım ve Orman
İl Müdürlüğü tarafından
tamamlandı. Projemizdeki kapalı
okullarımızın bahçelerine dikimi
yapılacak olan Tıbbi Aromatik
Bitki fidanlarımızın temini ve
dikim faaliyetleri tamamlandı.

29

Projemizdeki kapalı köy okullarımızda köy
halkının üretime dahil olduğu Tıbbi Aromatik
Bitki Yağı Damıtma ekipmanlarının satın alma
faaliyeti tamamlandı. İlk Tıbbi Aromatik Bitki
Yağı üretimi kapalı köy okulumuz olan
Yerkesik İlkokulunda gerçekleşti.
Projemizdeki kapalı okullarımızda eğitim
faaliyetlerinin sağlıklı ilerlemesi için
okullarımızın bakım onarım ihtiyaç analizleri
yapıldı.

KÖY OKULLARINDA AKILLI TARIM
VE AKILLI ARICILIK PROJESİ

Projede Meslek Liselerimiz için
gerekli olan Akıllı Tarım Cihazlarının
(Farmbot) alımları tamamlandı.
Alımı yapılan cihazlar okul
bahçelerimize kuruldu.

Projede Meslek Liselerimizin bahçelerine
kurulması planlanan Akıllı Sera ArGe
Uygulamaları için gerekli seralar okul
bahçelerimize kuruldu.

Projedeki Meslek Lisesi Öğretmenlerimize
yönelik planlanan eğitim faaliyetleri (3D
solidworks eğitimi, Python Eğitimi, Fikri
Mülkiyet ve Sinai Haklar eğitimleri)
tamamlandı.
Uygulamalı
olan
bu
eğitimlerin tamamından proje ürün
çıktıları elde edildi.
Projenin çıktıları olan marka, patent,
faydalı model, coğrafi işaret vb.
başvuruları kapsamında 13 faydalı model
2 patent 2 tasarım başvurusu yapıldı.
Kapalı köy okullarında köy halkına Muğla
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Muğla Aile
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Muğla
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
tarafından verilecek eğitimler planlandı.
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5.1. Okullar Arası İmkan Farklılıklarının Azaltılması Projesi
5.2. Mavi Yeşil Okullar Projesi
5.3. OkurGezer Projesi
5.4. Eğitim Liderleri Tecrübe Paylaşım Projesi
5.5 İlgi, Beceri ,Değerlendirme ve Yönlendirme Modülü
5.6. Muğla Öğretmen Akademisi
5.7. Çalıkuşu E-Dergi

Okul seçiminde önemli olan okulun özelliklerinin, çocuğun ve ailenin beklentilerine ve
özelliklerine uygunluğudur. Her aile doğal olarak, çocuğunun en nitelikli ve en ideal okul
imkânlarından yararlanmasını istemektedir. İmkanları yeterli olmayan okulların belirlenmesi
aşamasında, bir okulun tercih edilme nedenleri üzerine yayınlanmış bilimsel makaleler
incelenmiş, literatür taraması ve ön okumalar yapılarak tercih konusunda çeşitli parametreler
geliştirilmiş, bu parametrelere bağlı olarak Müdürlüğümüze bağlı tüm resmi okullarımız tercih
edilme durumlarına göre göz önüne alınmıştır. Bu değerlendirilmeler sonucunda
Müdürlüğümüz bünyesinde 123 okul proje kapsamına alınmıştır.
Proje Portalı üzerinden belirlenen okulların ihtiyaçları alınmış ve proje ihtiyaç kitapçığı
oluşturulmuştur. Belirlenen ihtiyaçlar, her türlü resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşları ile
Bakanlığımız imkânları devreye sokularak imkânlar ölçüsünde giderilmeye çalışılmaktadır.
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Projemizin genel amacı; "Bakanlığımız Temel Eğitimde
Çevre Dostu Bin Okul Projesi"ni desteklemek ve
uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.
Bu çıkış noktası ile Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve

ortaöğretim kurumlarında, kamu kaynaklarının etkin
kullanılması, dünyada her geçen gün tüketim
miktarları artan enerji kaynakları hakkında
öğrencilerde farkındalık oluşturulması, çevreye
duyarlı, doğayla barışık, tüketim bilinci yüksek,
ekolojik dengeye katkı sağlayan nesiller yetiştirilmesi
hedeflenmektedir.

2021-2022 Eğitim öğretim yılında proje kapsamında;
"MUĞLA MAVİ-YEŞİL OKULLAR” başlıklı farkındalık uyandıran okul panoları
oluşturulmuştur.
Tüm okullarda öğrencilerden oluşan “İsraf Avcıları” takımları kurulmuştur.
Okul bahçelerinde kompost çukurları oluşturulmuş(özellikle alan olarak bahçesi
uygun/ yemekhanesi olan okullar seçilmiştir), önemi anlatılmış ve elde edilen toprak
ile imkanı olan okullarda mini tarım alanları oluşturulmuştur.
Çevre temizliği, doğa yürüyüşleri ve biyoçeşitlilik keşfi gibi doğa temelli faaliyetler
düzenlenmiştir.
“Enerji Verimliliği” konulu afiş ve öz çekim yarışmaları düzenlenmiştir.
İlçeler arası “Tasarruf Ligi: Mavi –Yeşil Okullar Satranç ” müsabakaları
düzenlenmiştir.
Tüm ileçelerden belirlenen okullarda öğrenim gören öğrencilere yapılacak
çalışmaların katkısını somut olarak ortaya koyabilmek amacıyla "İlköğretim
Öğrencileri Çevre tutum Ölçeği(Gökçe N., vd. 2007)" öntest ve sontest olarak
uygulanmıştır.
Belirli okullarda ,lavabolardaki armatürler tasarruflu armatürler ile değiştirilmiştir.
Belirli okullarda ortak alanlarda yanıp sönen ışıklara “sensör” uygulanması
yapılmıştır.
Farklı kurum türlerinden Örneklem olarak belirlediğimiz 184 okulumuz ve 55.897
öğrencimiz baz alınarak 2021 ARALIK-2022 MAYIS Ayları elektrik-su faturaları
değerlendirilmiş ve projenin tasarruf boyutundaki yansımaları ortaya konmuştur.
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İl genelinde tüm okullarımızda tamamen gönüllülük
esasıyla "İSRAF AVCILARI" takımları kurulmuştur.
3 ile 10 kişiden oluşan takımlarımız okullarında
israfı önlemek ve ekosistem farkındalığı yaratmak
için farklı çalışmalar yürütmüşlerdir.
Bu çalışmalardan bazıları;
-Okul Panoları
-Su ve Elektirik kullanımını azaltmak konulu çeşitli
afiş, görsel,uyarı işaretleri, drama faaliyetleri
-Mavi kapak, pil, kağıt ve atık yağ toplama
etkinlikleri
-Okul içi resim yarışmaları
-Geri dönüşüm merkezi ziyaretleri
olarak özetlenebilir.

MUĞLA

İSRAF
AVCILARI
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KOMPOST
ÇALIŞMALARI
Kompost her türlü organik atığın bir araya
getirilerek çürütülmesi sonucu elde edilen
doğal bir gübredir. Toprağın daha iyi hava
almasını, daha iyi işlenebilmesini ve su tutma
kabiliyetini artırır. Aynı zamanda mutfaktan
çıkan bitkisel ve bazı hayvansal atıkların da
geri dönüştürülmesini, ‘çöp’ olmamasını
sağlar.
Bu bilgiler ışığında okul yemekhanelerinden ve
evlerimizden çıkan yemek, sebze ve meyve
artıklarını
okul
bahçelerimizde
oluşturduğumuz
kompost
çukurlarına
aktardık. Zaman zaman suladık ve karıştırdık.
Nihayetinde tarım veya çiçek yetiştirmek için
kullanılacak
olan
toprağın
yapısını
zenginleştirmek ve düzenlemek için kompost
gübrelerimizi kullandık. Böylece daha az atık
ürettik ve geri dönüşüme şahitlik ettik.

MİNİ TARIM
ALANLARI
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ÇEVRE TEMİZLİĞİ
VE AĞAÇ DİKİMİ FAALİYETLERİ

Proje kapsamında okullarımız, bağlı bulundukları ilçelerde orman-kıyı temizliği
etkinliklerine dahil olmuşlardır.
Ayrıca ilimizde özellikle 2021 de gerçekleşen yangınlardan etkilenen Orman Bölge
Müdürlüğümüzün uygun gördüğü alanlara ağaç dikim etkinlikleri düzenlenmiştir.
Proje kapsamında bazı okullarımızda atık zeytin yağından sabun üretimi eğitimleri
gerçekleştirilmiş, üretilen sabunlar etiketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.
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Seydikemer'de öğrenim gören öğrencilerimiz proje kapsamında okullarında yaptıkları
çalışmaları sergilemek ve farkındalık yaratmak için Mavi-Yeşil okullar Saklıkent sergisi
gerçekleştirdi.
Sergide geri dönüşüm kıyafetleri ile mini defile, Çürütücü Kova Bokashi Kompostu
uygulamaları, proje maskot/resim/afiş tasarımları sergisi, çevre şarkıları mini konserleri ve
saklıkent doğa yürüyüşü gibi çok sayıda faaliyet ile TEMİZ ÇEVRE vurgusu yapılmıştır.

"Caretta Hayatta" sloganıyla yola çıkan Ortaca'daki öğrencilerimiz DEKAMER (Deniz
Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) ziyareti gerçekleştirmiştir.
insanoğlunun sebep olduğu kirletici unsurlar nedeniyle zarar gören ve tedavi altına alınan
caretta caretta' lar yerinde incelendi. Görevliler tarafından, öğrencilere kirletici unsurlar ve bu
unsurların bir canlının yaşamını nasıl etkilediği, carettaların yumurtlama ve yaşam döngüleri
detaylıca aktarıldı.
Öğrencilerimiz nesilleri tükenme tehlikesi altında bulunan caretta kaplumbağalarını bizzat
yerinde görerek 'Denizlerimizi neden kirletmemeliyiz?' sorusunun yanıtını bir canlının yaşamı
üzerinde öğrenmiş oldular.
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Projemizin genel amacı Muğla ili genelinde öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı
kazandırmak ve onların kütüphaneleri keşfetme ve onlardan yararlanma
potansiyellerini artırmak; bu yolla öğrencilerin okuduğunu anlama ve düşünme
becerilerini geliştirmek ve kütüphaneleri tanımalarına, farklı etkinliklerle çok yönlü
kullanmalarına olanak sağlamaktır.

38

Bakanlığımızın “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesinden hareketle öğrencilerin okuma
alışkanlığı kazanmalarına olanak sağlama fikriyle tüm okullarımızda bulunan
kütüphaneler sayesinde onların yaş ve seviyelerine uygun kitaplara erişebilmelerini
sağlamak, kütüphane kurallarını fark ettirmek ve kütüphaneleri eğitim öğretim mekânı
haline getirmek, renkli ve öğretici etkinlikler tasarlayarak kütüphaneleri öğrenme
mekânlarına dönüştürmek, antik kentlerimizi birer okuma alanı olarak değerlendirip o
bölgelere düzenlenen gezilerle öğrencilerin antik kentleri tanımasını sağlamak amacıyla
projemiz içerisinde temel faaliyetler yer almaktadır. Faaliyetlerin okullarla paylaşımı
ve etkinliklerin takibini sağlamak amacıyla ilçe koordinatörleri ve okul koordinatörleri
belirlenmiş etkinliklerin okullarımızda verimli ve aktif olarak uygulanması sağlanmıştır.

39

Faaliyetlerimizden örnekler:
-İlçe Kütüphanelerini görmeyen çocuk kalmasın etkinliği
-Kütüphaneler Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında 13 ilçede eş zamanlı kütüphane
temalı yapılan etkinliklerden ortaya çıkan ürünlerin (yazıların) dijital kitap olarak
yayımlanması ,
-13 ilçemizde okul kütüphanelerimizde yazar -öğrenci buluşmaları
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Faaliyetlerimizden örnekler:
-Okullar arası kütüphane gezileri düzenlenip ortak okuma saatleri planlanmıştır
- Her hafta bir değer belirlenip o değerle ilgili kitap cümleleri bularak o cümlelerle ilgili
etkinlik düzenlenmiştir
- 10 kitap isminden hikâye kurgulanmıştır.
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Faaliyetlerimizden örnekler:
-Antik kentlere geziler düzenlenerek o mekanlarda okuma faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir.
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Eğitim ve öğretim durağan bir forma sahip değildir. Bilim ve teknoloji geliştikçe
bireylerin sahip olduğu bilgiler kendi ilgi alanlarında dahi yetersiz kalmaktadır. Bu
nedenle kişilerin eğitimini planlama, organize etme ve öğrendikleri bilgileri alanda
kullanmalarını sağlama görevi Lider Yöneticilere düşmektedir. Lider Yöneticiler,
eğitime verdikleri değer oranında kurumlarının toplam kalitesini yükseltirler.
Ayrıca Lider Yöneticiler, kendi eğitimlerine de özen göstermek zorundadırlar. Zira
yönetim biçimleri sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Lider Yönetici, bu
değişimleri yakından takip etmeli, kendi kurumu ile alakalı uygun ve gerekli
gördüğü değişimleri gerçekleştirmelidir.
Bu nedenle İl Mili Eğitim Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz “Eğitim Liderleri
Tecrübe Paylaşım Projesi ile he ay sonunda eğitim liderleri bir araya gelerek
tecrübelerini paylaştılar.
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Toplantıda Lider Yöneticilerimiz mesleki becerilerinin artırmak amacıyla
“Öğretimsel Liderlik” Semineri sunusu, (MEYBİS) Muğla Eğitim Yönetimi Bilgi
Sisteminin önemi ve okul/kurum eksik bilgilerinin tamamlanması, İl
Müdürlüğümüzün yürüttüğü “Eğitimde İyi Örnekler” yarışmasına başvuruların
önemi, ziyaret edilen okulda yapılmış olan fiziki ve akademik düzeydeki iyi
örneklerin incelenmesi konuları ele alındı.

Böylece projemiz ile 48 grupta yer alan 485 eğitim kurumumuzun yöneticilerinin
tecrübelerini birbirlerine aktarmaları yoluyla beşeri ve kurumsal kapasitelerinin
geliştirilmesi, eğitimde kalitenin artırılması, örnek uygulamaların yerinde
görülmesi ve yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Eğitim Liderleri buluşmalarına başta İl
Müdürümüz Emre Çay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerimiz ile
İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İlçe Şube Müdürleri de katılım sağlamışlardır.
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İl genelinde 8. sınıfta
öğrenim gören tüm
öğrencilerimizin doğru
lise tercihi ve kariyer
planlamasına destek
olmak için;
yetenek ve ilgilerini keşfe
çıktık...
Oluşturulan portal ile amaç; ilimizde öğrenim gören 8. Sınıf
öğrencilerine ilgi ve yetenekleri konusunda farkındalık
kazandırmak, bu farkındalık ile yetenek/ilgi ve akademik
başarılarından yola çıkarak lise tercihi yapabilecekleri dijital
bir platform oluşturarak hizmetlerine sunmaktır. Burada
oluşturulan dijital platform (portal) hem öğrencilerimize hem
de tercih dönemlerinde onlara yol gösteren sınıf ve okul rehber
öğretmenlerimize destek sağlayacaktır.
Portal içeriği; 8. Sınıf öğrencilerinin yetenek ve ilgilerini ortaya
koyan tablo, grafik, rehber öğretmen görüşleri gibi verileri
sağlamanın yanı sıra tercih döneminde öğrencilerimizin ihtiyaç
duyduğu ve ulaşmakta sıkıntılar yaşadığı;
Sınavla alan liseler, taban puanları ve yüzdelik dilimleri
(tüm Türkiye)
Sınavsız alan tüm okullar ve web adresleri (Muğla
yerelinde)
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri alan ve dalları öncelikli il
geneli okul bilgileri ve pansiyona sahip olma ve kapasite
durumları (Muğla yereli)
gibi veriler bir araya getirilerek tek bir çatı altına toplamıştır.
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MUĞLA ÖĞRETMEN AKADEMİSİ
EĞİTİM SÜREÇLERİNİ ZENGİNLEŞTİRİYOR
Muğla Öğretmen Akademisi Tarafından Düzenlenen Eğitimler;
Eğitimde Oyun ve Oyunlaştırma
Eğitimde Oyun ve Oyunlaştırma Nedir? Oyunlaştırılmış Ders Planı Tasarımı.
Akıl ve Zeka Oyunları ile Gelişerek Güçleniyoruz
Okul Öncesi,İlkokul, Ortaokul ve Lise Düzeyi Oyunlar nelerdir? Turnuva Oyunları ve
Turnuva Sistemi.
Geleceğin Sınıfını Tasarlama Eğitimi
Erasmus+ Ana Eylem 2 Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında;
“Geleceğin Sınıfını Tasarlama Eğitimi” gerçekleştirildi.
Bu eğitimlere başvurular Muğla Öğretmen Akademisi Web Portalı üzerinden alınmıştır.
(https://muglaarge.meb.gov.tr/projeler/ogretmenakademisi/
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Muğla Öğretmen Akademisi/Güney Ege Kalnınma Ajansı (GEKA) İşbirliği ile;
3 D Yazıcı Uygulamalı Eğitim (Python-Tinkercad)
Fikri Mülkiyet ve Sınai Hakları Eğitimi (Patent, Faydalı Model, Marka Tasarım ve
Tescil)

Muğla Öğretmen Akademisi/Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Çocuk Eğitimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi İşbirliği ile;
Çocuklar İçin Siber Güvenlik, Ev Ödevlerinde Aile Desteği, Akran Zorbalığı Nasıl
Önlenir? Çocuklar İçin Eğitsel Tablet ve Akıllı Telefon Uygulamaları, İlk Yardım
Eğitimi, Aileler İçin Medya Okuryazarlığı, Çocuk İstismarı Nasıl Önlenir? Çocuklarda
Kodlamaya Giriş, İşaret Dili, Çocuklarda Kitap Okuma Alışkanlığının Geliştirilmesi,
Gökyüzü Farkındalığı, Diksiyon Eğitimi, Eğitimciler İçin Duygusal Ulaşılabilirlik,
Olumlu Babalık Rolleri, Ev İçi Güvenlik, Çocuklarda Robotik Kodlama ile Merak
Uyandırma, Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklarla Etkileşim, Çocuklarda
Kodlama Merakı Geliştirilmesinde Aileler, Çocuklarda Müzikal Yetenek Farkındalığı,
Çocuklarda Akademik Kaygının Ortadan Kaldırılması, Öğretmenler İçin Web 2. 0
Araçları Kullanımı eğitimleri düzenlenmiştir.
Temel Eğitimde “Çevre Dostu 1000 Okul Projesi” Kapsamında
Çevre Duyarlılığı, Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik, Suyun Sürdürülebilirliği
eğitimleri verilmiştir
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Muğla Öğretmen Akademisi/Anadolu Vakfı İşbirliği ile;
Eğitimde Mentörlüğün Rolü ve Faydaları, Farklı Kişilerle İletişim, Hikayeleştirerek
Anlatım Teknikleri, Yeni Dünyada Değişime Adapte Olma, Proje Yönetimi (Erasmus
Ka1, Ka2 Proje Yazma), Projelerde Takım Çalışması, Sosyal Dahil Etme/Sosyal
Dışla(N)Ma, Dijital Dönüşüm, Eğitimlerde Yaratıcı Uygulamalar, Sosyal Girişimlerin
Dizayn Edilmesinde Sürdürülebilirlik, Sınav Kaygısı Yönetme, İnovasyon Mühendisliği,
Sosyal Girişimcilik, Tasarım Odaklı Düşünme, Web 2.0 Aracı Canva İle Uzaktan
Etkileşim Uygulamaları eğitimleri düzenlenmiştir.
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Bakanlığımızın talimatlarıyla 81 ilde
yürütülen e-dergi projesi kapsamında, İl
Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından
hazırlanan "81 Çalıkuşu Muğla" edergimizin 4. sayısı yayımlandı. Şehrimize
dair eğitim-öğretim faaliyetlerine, sanatsal,
sportif ve kültürel etkinliklere yer
verdiğimiz dergimizi sizlere sunuyor; iyi
okumalar diliyoruz.
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AMAÇ: Portalımızda Çalıkuşu e-Dergi Platformunda yayınlanmak
üzere müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarımızdaki gelişme haber
bilgileri ile fotoğrafları toplanarak; yayınlanacak içeriğin niteliği
değerlendirilmektedir.

HEDEF GRUP: Bağlı Tüm Kurumlar
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5.1. Eğitimde İyi Örnekler Yarışması

Bakanlığımızın,
• “İnsan kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesi”
• “Eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi”
• “Yenilikçi uygulamalara imkân sağlanması”
hedeflerini destekleyen Eğitimde İyi Örnekler Yarışmasının temel amacı,
okul/kurumlarda sürekli gelişim vizyonuna sahip güvenilir ortamların
oluşturulması, bu ortamlarda iyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya
çıkarılması, okullar arası başarı farkının minimize edilmesi, yaygınlaştırılması ve
diğer okul/kurumlar tarafından model alınmasını sağlamaktır.
Yarışma kapsamında 11 farklı alandan 445 proje başvurusu gerçekleşmiştir.
Başvurular 3 farklı kurul tarafından değerlendirilerek her alanın dereceleri
belirlenecektir.
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