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Sabahattin DÜLGER

İl Millî Eğitim Müdürü
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Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılını başlangıcında okulları tüm

tedbirlerini alarak heyecan, umut ve güvenle açmıştır ancak salgın hastalıktan korunmak için sosyal

izolasyona ihtiyaç olması sebebiyle de tekrar yüz yüze eğitimlere ara verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı

sorumluluğundaki tüm öğrenci ve öğretmenlerin sağlığını korumak ve eğitimin sürekliliğini sağlamak

adına güçlü ve deneyimli kadrosuyla uzaktan eğitime geçmiş; farklı tür ve kademedeki milyonlarca

öğrencimizin okulunu evlerine taşımıştır Aniden değişen eğitim süreci beraberinde yeni yaklaşımları

da ortaya çıkarmıştır. Teknoloji uygulamalarının yanı sıra hızla gelişen değişikliklere adaptasyonu

sağlamak ve bununla birlikte dayanıklılık ve esneklik becerileri ön plana çıkmıştır. Bursa İl Milli

Eğitim Müdürlüğü olarak bireyin öğrenme kapasitesini arttırma, yetenek ve becerilerinin farkına

varmasını sağlama ve bu becerileri doğrultusunda seçimler yapmasına yol gösterme, kendi kendine

öğrenme, öğrenmeyi öğrenme ve geliştirme gibi rolleri ön plana çıkan çalışmalarımız ile bu pandemi

sürecinde eğitimin tüm paydaşları için yenilikçi çözümler üretilmiştir.

Eğitim yapılarının temelini oluşturan değişim ve dönüşüme öncelik edecek yapıların başında yer alan

Ar-Ge çalışmaları, ilimizde de meyvesini vermiş; uzaktan eğitim konusunda öğrenci, öğretmen ve

velilere uygulanan anketlerin analiz edilmesiyle belirlenen sorunlar hızlı karar alma süreçlerinin de

etkisi ile çözüme kavuşmuştur. “Her yerde, her zaman öğrenme” kavramının dijital platformlara

taşınmasıyla birlikte Müdürlüğümüz Ar-Ge Biriminin yürüttüğü birçok proje de online ortamlarda

faaliyetlerini yürütmüş ve ilimiz sınırlarını aşan uygulamaların mimarı olmuştur.

Kurumumuzun misyon ve vizyon çerçevesindeki hedeflerine ulaşmak amacıyla gerçekleştirdiği

yenilikçi çalışmaların ve işbirliklerinin yer aldığı bültenin hazırlanmasında emeği geçen ve bültende

yer alan faaliyetleri yürüten meslektaşlarıma teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.
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Gelişen ve değişen dünyamızda teknolojinin hayatın her alanına sirayet ettiği bir dönem içindeyken

salgın hastalık ile birlikte yaşamın vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Bilginin üretimi ve

yayılmasının en hızlı olduğu dönemlerden birini yaşadığımız şu günlerde dünya tarihinde sayısına

çok az rastlanan Pandemi süreci bir kez daha gösterdi ki planlama, gelişim ve değişime müdahil

olmak ve yön verebilmek hayati önem taşımaktadır. Farklı kurum ve kuruluşların bünyesinde yer

alan ARGE birimleri de bu tür çalışmaların yürütülmesinde titizlikle çalışmaktadır. Her alanda olduğu

gibi eğitim öğretim sürecinin geçirdiği bu dönüşümde de Ar-Ge’nin sistemin en önemli parçalarından

biri olduğunu göstermiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı salgın hastalık sürecinde okulların kapatılmasının zorunlu olmasıyla her evi bir

okula dönüştürecek çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi

olarak ilimizde faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz projeleri online ortamlara adapte ederek paydaş

beklentilerini karşılamış ve eğitimin her ortamda sürdürülmesine katkı sağlamıştır. Bursa Öğretmen

Akademisi ve BUYÖN çalışmaları uzaktan eğitim yolu ile birçok farklı alanda akademisyeni

öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz ile bir araya getirerek mesleki ve kişisel gelişimlerine destek

olmuştur. Ayrıca Çocuk Girişimci Merkezi, Eğitsel Bakış Açısıyla Zekâ Oyunları gibi yerelde yürütülen

proje faaliyetlerimizde çevrimiçi çalışmalar yürütülerek uzaktan eğitim süreçlerinde öğrenciler ve

öğretmenlere katkı sunulmaktadır. Bununla birlikte birimimiz AB Erasmus+ Programı Hibe

destekleri ile yeni üç projenin koordinatörü ve yeni üç projenin ortağı olarak da çalışmalarına devam

etmektedir.

Müdürlüğümüz Ar-Ge Biriminin yürüttüğü çalışmaların yer aldığı Ocak 2021 bülteninde

gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaların ayrıntıları yer almaktadır. Bültenin hazırlanmasında emeği

geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.

Ahmet UZUN

İl Millî Eğitim Şube Müdürü
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ZİYA ÖĞRETMEN İLE 
EĞİTİM BULUŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK, "ZİYA

ÖĞRETMEN İLE EĞİTİM BULUŞMALARI"

KAPSAMINDA BURSA'DA MESLEKTAŞLARIYLA

BULUŞTU.

Öğretmenler günü haftasında buluşmanın ayrı bir anlamı olduğunu ifade eden Bakan Ziya Selçuk;

"Bugün bizim için birleştirici bir gün. Dayanışma günü. Böyle bir haftada öğretmen arkadaşlarımın

öğretmenler gününü tekrar kutluyorum. Tüm il ve ilçe yöneticisi arkadaşlarımıza, okul müdürü

arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize özel olarak teşekkür etmek isterim. Başta okul müdürleri

olmak üzere idareci ve öğretmenlerimiz santim santim, metre metre bütün sahayı didik didik

inceliyorlar. Gereken takipleri yapıyorlar. Bu nakışı dokuyan ve bu emekleri Türkiye ölçeğinde köy

köy, kasaba kasaba, şehir şehir veren öğretmenlerimize sözü bırakmak istiyorum. Çünkü daha çok

onların konuşmasını arzuluyorum." dedi.

24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak sözlerine başlayan İl Millî Eğitim Müdürü Sabahattin

Dülger, Kadim Başkent ve Ulu Şehir Bursa'da Bakan Selçuk'u ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade

etti.
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Dülger, " Salgın sürecinde Bursa'da 40 bin 500 öğretmen ve idarecilerimizle birlikte

öğrencilerimizle kenetlendik. Öğretmen arkadaşlarımız evlerini okul yaptılar; olağanüstü çaba

gösterdiler ve her öğrencimizin ayrı ayrı ruhlarına dokunabildiler, hanelere misafir oldular." dedi.

Yaşanan süreçte Bakan Ziya Selçuk'un öğretmenlere ve kendilerine her daim desteklerini ve

güvenini hissettirdiğini ifade eden Dülger, "Bu buluşma bizim için ayrı bir motivasyon oldu. Bursa

eğitim ailemizin her bir ferdi aradaki mesafenin önemli olmadığını; sevgi, arzu ve isteğin her engeli

aşacağını göstererek öğrencilerle birlikte ortak hedefimiz olan muasır medeniyetler seviyesine

ulaşma doğrultusunda kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burası bizde Sayın Bakanım."

dedi.

"Bursa'da Eğitim Her Yerde, Öğretmenler Her Evde"

Öğretmenler odası sohbeti şeklinde samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada

öğretmenler Bakan Selçuk ile sohbet etme imkânı buldu. Bursa'nın değişik ilçelerinden

öğretmenlerin katıldığı bu anlamlı buluşma sosyal paylaşım uygulaması üzerinden canlı

yayınlandı. Düzenlenen bu organizasyon için Bakan Selçuk'a teşekkür eden ve kendisini Bursa'ya

davet eden öğretmenler programın sonunda "Bursa'da Eğitim Her Yerde, Öğretmenler Her Evde”

pankartlarıyla veda etti.



S T R A T E J İ K  P L A N 
Ç A L I Ş M A L A R I

2019-2023 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BÜLTENİ OCAK 2021

6 Nisan 2017 tarihli halk oylaması

sonucunda Cumhurbaşkanlığı

Hükümet sistemine geçilmiş ve tüm

kamu kurum ve kuruluşlarının

planlarında uyumu yakalamak üzere

Cumhurbaşkanlığının 17/08/2018

tarihli ve 78059895-CB001 sayılı

Cumhurbaşkanlığı yazısıyla tüm

kamu kurum ve kuruluşlarından

2019-2023 dönemi stratejik

planlarını hazırlaması istenmiştir.

Müdürlüğümüz 18/09/2018 tarih ve 16

sayılı Genelge ile Bakanlığımızın

belirttiği takvim çerçevesinde 2019-

2023 Stratejik Planlama çalışmalarına

başlamıştır. Çalışmalar, İl Milli Eğitim

Müdürlüğü Araştırma, Stratejik

Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi

(ASKE) koordinasyonunda ve İl Milli

Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama

Ekibi rehberliğinde tüm birimlerin

katılımıyla yürütülmektedir.

Müdürlüğümüzde Stratejik Planlama hazırlıkları kapsamında; İl Strateji Geliştirme Kurulu ve

Müdürlüğümüzün her biriminden bir temsilcinin katılımıyla Stratejik Planlama Ekibi kurulmuştur.
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Ayrıca tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ve bağlı okul/kurumlarımıza süreç başlatılmış ve

Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planına son hali verilmiştir.

18/09/2018 tarih ve 16 sayılı Genelge ile Bakanlığımızın belirttiği takvim çerçevesinde

Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planlama çalışmaları yapılmış hazırlanan Stratejik Plan

onaylanmak üzere Bakanlığımıza gönderilmiştir. Bakanlık Stratejik Planının onaylanmasını takiben

sırasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okul/Kurumların 2019-2023

Stratejik Planlarının onaylanarak kamuoyuna duyurulması sağlanmıştır. Bu çerçevede

Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planlama çalışmaları gerçekleştirilmiş ve son halini alan İl Milli

Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı 16/12/2019 tarih ve 24981712 sayılı yazı ile Valilik

onayı alınarak internet sitesinde yayımlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur. İl Milli Eğitim

Müdürlüğü Stratejik Planının onayının alınmasını takiben İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin

2019/2023 Stratejik Planlarının değerlendirilmesine geçilmiştir. Daha önce İlçe Milli Eğitim

Müdürlüklerimizden incelenmek üzere istenen Stratejik Planlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi (ASKE) personelince son hali verilmiştir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 2019-2023 Stratejik Planları Kaymakamlık onayı alınarak internet

sitelerinde yayımlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Stratejik

Planlarının onayının alınmasını takiben Müdürlüğümüze bağlı tüm resmi/özel okul ve kurumların

2019-2023 Stratejik Planları incelenmek ve son hali verilmek üzere İlçe Milli Eğitim

Müdürlüklerine gönderilmiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Stratejik Planlama Ekipleri tarafından

değerlendirilerek son hali verilen okul/kurum Stratejik Planları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayı

alınarak internet sitelerinde yayımlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur. Hazırlanan Stratejik

Planlar doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir.

9



S T R A T E J İ K  P L A N 
Ç A L I Ş M A L A R I

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
ÇALIŞMALARI BİRİNCİ (6 AYLIK) İZLEME
VE DEĞERELENDİRME RAPORU

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BÜLTENİ OCAK 2021

Müdürlüğümüz 2019-2023

Stratejik Planlama çalışmalarının

2020 Yılı Birinci Altı (6) aylık

faaliyetler ve gösterge

gerçekleşmeleri incelendiğinde

yıllık olarak sağlanan ilerlemelerin

takip edilmesi oldukça önemlidir.

İzleme ve değerlendirme

faaliyetleri sayesinde, strateji

belgelerinde yer alan amaç ve

hedeflere ulaşma durumlarının

belirlenmesi ve bu yolla

iyileştirmeye açık alanların tespit

edilerek amaç ve hedeflerin

gerçekleştirilebilmesi için gerekli

tedbirlerin alınması mümkün

olmaktadır.

İzleme, amaçlar ve hedefler

kapsamında gerçekleştirilen

uygulamaların sistematik olarak

takip edilmesi ve raporlanmasıdır.
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Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi, amaç ve hedeflere ne

oranda ulaşıldığının ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

Müdürlüğümüz Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini; performans

göstergelerinin ve stratejiler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin gerçekleşme durumlarının

tespit edilmesi, hedeflerle kıyaslanması, iyileştirmeye açık alanların tespit edilerek önlemlerin

geliştirilmesi, sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, gerekli tedbirlerin alınması

süreçleri oluşturmaktadır. Stratejik Plan’da yer alan performans göstergelerinin ve stratejilerin

gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılmaktadır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan

birinci izleme kapsamında, Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi tarafından,

birimlerden sorumlu oldukları göstergeler ve stratejiler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin

veriler toplanarak konsolide edilmektedir. Göstergelerin ve stratejilerin gerçekleşme durumları

hakkında hazırlanan rapor ile göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli

görülebilecek tedbirlerin alınmasına çalışılmaktadır.

2019-2023 Stratejik Planımız doğrultusunda hazırlanan 2020 Yılı Performans Programına göre 2020

yılı içerisinde 7 Amaç, 22 Hedef, 65 Performans Göstergesi, 40 Strateji ve 162 Faaliyet üzerinden

çalışmalar değerlendirilmiştir. İlk altı aylık süreçte Performans Göstergeleri (Alt Kırılım 75 Adet)

incelendiğinde; 38 Performans Göstergesinde Başarılı olunduğu, 10 Performans Göstergesinin

İyileştirilmeli olduğu, % Performans Göstergesinde Makul düzeyde ilerleme sağlandığı ve 22

Performans Göstergesinde sayısal verilere yıl sonunda ulaşılacağından ilerleme düzeyi

belirlenememiştir. Faaliyetler (162 Adet) incelendiğinde ise 138 Faaliyete devam edildiği, 16

Faaliyetin tamamlandığı ve 8 Faaliyetin iptal edildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. İlk altı aylık izleme ve

değerlendirme sonuçları ilgili birimler ile paylaşılarak gerekli tedbirlerin alınması noktasında

Araştırma, Stratejik planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi tarafından koordinasyon çalışmalarına

devam edilmektedir.
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S. 

No
Performans Göstergeleri 2019 2020

İlk 6 Ay 

Gerçekleşme

Gerçekleşme 

Düzeyi

1

PG 1.1.1 Bir eğitim ve öğretim döneminde bilimsel,

kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda en az bir

faaliyete katılan öğrenci oranı (%)

İlkokul 70 78 75 Makul

Ortaokul 60 70 70 Başarılı

Lise 70 80 59,50 İyileştirilmeli

2 PG 1.1.2 Öğrenci başına okunan kitap sayısı

İlkokul 25 25,5 25,3 Makul

Ortaokul 11 12 10 Makul

Lise 7 8 7 Makul

3
PG 1.1.3. Ortaöğretime merkezi sınavla yerleşen öğrenci oranı

(%)
11 10 16,6 Başarılı

4 PG 1.2.1 Yabancı dil dersi yılsonu puan ortalaması 75 76 75,41 Başarılı

5
PG 1.2.2 Yabancı Dil Mesleki Gelişim Programlarına katılan

yabancı dil öğretmeni sayısı
50 200 116 İyileştirilmeli

6 PG 1.3.1 EBA Ders Portali aylık ortalama tekil ziyaretçi sayısı 73.254 95.647 189.069 Başarılı

7
PG 1.3.2 EBA Ders Portali kullanıcı başına aylık

ortalama sistemde kalma süresi (dk.)

Öğretmen 600 675 2.430 Başarılı

Öğrenci 400 500 774 Başarılı

8
PG 1.3.3 Dijital içeriklere ilişkin sertifika eğitimlerine katılan

öğretmen sayısı
7.500 8.000 3.205 İyileştirilmeli

12
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Strateji 

Geliştirme 

Hizmetleri

Performans Hedefi 1 

2019 eğitim ve öğretim yılında, 

eğitim kademelerinin hepsinde 

bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif 

alanlarda en az bir faaliyete katılan 

öğrenci oranını (%) arttırmak

10. İşaretli 

Meseleler Projesi

(  ) Devam Ediyor

(X) Tamamlandı

(  ) İptal Edildi

Nilüfer Özel Eğitim Meslek 

Lisesinde Bir sınıfta mevcut 

olan 10 öğrenci ile 

çalışmalar gerçekleştirildi. 

2019-2020 eğitim ve 

öğretim yılı içerisinde 

hedef kitle olan 

öğrencilerimizin müfredat 

programlarıyla ilintili dört 

ayrı ünitede işlenmek üzere 

dört değer tespit edildi.  İlk 

iki ünite işlenmiş, Üçüncü 

ünitenin işlenmesine 

başlandığında ülke 

genelinde Kovit-19 salgını 

sebebiyle eğitim ve 

öğretim örgün ortamlar 

olan okullarımızda 

yapılamamasından son iki 

ünite çalışması 

sonuçlandırılamadı.
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Strateji 

Geliştirme 

Hizmetleri

Performans Hedefi 1 

2019 eğitim ve öğretim yılında, 

eğitim kademelerinin hepsinde 

bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif 

alanlarda en az bir faaliyete katılan 

öğrenci oranını (%) arttırmak

11. Şiddete 

Yönetsel Bakış 

Projesi

(X) Devam Ediyor

(  ) Tamamlandı

(  ) İptal Edildi

Proje kapsamında 54 

ortaöğretim okul yöneticisi 

ile görüşme yapıldı. Analiz 

süreci tamamlandı. 

Araştırma raporu 

hazırlanmaktadır.

12

Strateji 

Geliştirme 

Hizmetleri

Performans Hedefi 1 

2019 eğitim ve öğretim yılında, 

eğitim kademelerinin hepsinde 

bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif 

alanlarda en az bir faaliyete katılan 

öğrenci oranını (%) arttırmak

12. Bilirsem 

Düşünürüm Projesi

(X) Devam Ediyor

(  ) Tamamlandı

(  ) İptal Edildi

Proje kapsamında 575 11. 

sınıf öğrencisinden veri 

toplandı. Analiz sürecine 

başlanacaktır.

13

Strateji 

Geliştirme 

Hizmetleri

Performans Hedefi 1 

2019 eğitim ve öğretim yılında, 

eğitim kademelerinin hepsinde 

bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif 

alanlarda en az bir faaliyete katılan 

öğrenci oranını (%) arttırmak

13. Ulu Şehrin 

Sahipleri Projesi

(X) Devam Ediyor

(  ) Tamamlandı

(  ) İptal Edildi

Okullarımız mahalle spor 

kulüpleri kurmuş olup, 

çocukların okul saatleri 

dışında da spor yapması 

sağlanarak Gençlik ve Spor 

İl Müdürlüğü ile koordineli 

şekilde kulüpler 

yaygınlaştırılmaya 

çalışılmaktadır.

S. 

No

SORUMLU 

BİRİMLER
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER

FAALİYET

DURUMU

FAALİYET İLE İLGİLİ 

AÇIKLAMA
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"Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Projeler Ekibi Temmuz - Aralık 2020 tarihleri

arasında koordinatörlüğünü yaptığı iki Erasmus+ projesine ilişkin proje yönetim görevlerini devam

ettirmekte olup, Türkiye Ulusal Ajansı'nın ve AB üyesi ülkelerin ulusal ajanslarının ve diğer

kuruluşların açıkladığı proje başvuru sonuçlarına göre biri KA 101, ikisi de KA 201 olmak üzere üç

yeni Erasmus+ projesinin koordinatörlüğünü yapmak üzere hibe almaya hak kazanmış, üç farklı

uluslararası projede de proje ortaklığı yapma hakkı elde etmiştir. Böylece ekibin aktif olarak

yürüttüğü toplam uluslararası proje sayısı sekize yükselmiştir. Projelere ilişkin tüm faaliyetler ilgili

hibe veren kuruluşlar ve proje ortaklarıyla sürekli iletişim halinde kalınıp, pandemi şartları da göz

önünde bulundurularak planlanmaya devam edilmektedir."

CODE IS LOADİNG PROJESİ
Proje öncelikle lise seviyesinde olmak üzere, her

yaştan kodlama ve programlama meraklılarını

buluşturacak, kodlama ile ilgili interaktif

eğitimlerin bulunduğu ve kullanıcıların çeşitli

kodlama dilleriyle ortaya çıkardıkları ürünlerini

sergileme fırsatı bulacağı çok dilli uluslararası bir

kodlama platformu kurmayı hedefler.

ALLREADY A SUCCESS TO SCHOOL LİFE
Öğrencileri okula hazırlamak için geleneksel

okula oryantasyon programlarının dinamik

ögelerle güncellenmesinin hedeflendiği bir

projedir.
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SES! OL: İSTİSMARA KARŞI SES OL
GELEĞE UMUT OL!
Özel eğitim gereksinimi olan çocuklara yönelik olarak her türlü istismar tehditlerine karşı Özel

eğitim öğretmenlerinin bu konudaki farkındalık, bilgi ve beceri seviyelerinin artmasının

hedeflendiği bir projedir.

BEYOND THE SCHOOL

TODAY’S CHİLDREN TOMORROW’S
CHANGEMAKERS

Projenin amacı okul dışı öğrenme (ODÖ) ortamlarını doğru ve etkili kullanmak için öğretmenlik

meslek profilini güçlendirmek; okul dışındaki mekanlarda eğitim sorumlusu olarak görev alanları,

öğretmen ve öğrencilerle aynı amaç̧ doğrultusunda bir araya getirmek; öğrenme süreçlerini

bütüncül bir şekilde planlamak; derslerini farklı mekanlarda gerçekleştiren öğrencilerin, öğrenmeyi

hayatlarının her alanına taşımalarını sağlamak, yasadığımız dünyanın kültürel, doğal ve endüstriyel

mirasının sosyal ve eğitimsel değerini gelecek kuşaklara aktarmaktır.

Proje ile kısa vadede gelişim odaklı düşünme, problem çözme, iletişim, işbirliği ve yaratıcılık gibi

girişimcilik becerileri kazanan çocuk sayısını artırmak, girişimcilik becerilerinin kazanılması

konusunda öğrencilere eğitim, fikir ve mentorluk sağlayabilecek öğretmenlerin sayısını artırmak,

orta vadede yerel ve ulusal düzeyde girişimcilik konulu fikir ve proje yarışmalarına katılımı

artırmak ve uzun vadede girişimcilik kültürü̈ oluşturmak ve üretim kültürünü artırmak ve genç̧

girişimci sayısını artırmak hedeflenmektedir.
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WE ALL BELONG HERE: CREATİNG SAFE
AND DİVERSE CİTY SPACES
Projenin amacı; sosyal içerme sağlamak, yetişkin öğrenicileri destekleyen eğitimcilerin

yeterliliklerini genişletmek ve geliştirmek ve sivil katılımı teşvik etmektir.

CREASTEAM - CO - THİNKİNG AND
CREATİON FOR STEAM DİVERSİTY-GAP
REDUCTİON

ACT-ADAPT CLİMATE TRANSNATİONALLY

STEAM konularındaki mevcut çeşitlilik-boşluğu ve meslek eksikliğini azaltabilecek STEAM

mesleklerini teşvik etmek için okullarda STEAM laboratuvarlarının tasarımını, ortak mentorluğunu

ve uygulamasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

• İklim değişikliğine uyum adaptasyonunu güçlendirmek.

• Hava kalitesi ve sürdürülebilir çevre ile ilgili 6-22 yaş arası öğrencilerin ve ailelilerinin

farkındalığını eğitim, kültür, çevre ve sağlık gibi 4 farklı sektör işbirliği ile artırmak.

• Yurttaş̧ bilim çalışmaları ile hava kalitesi ile ilgili karşılaştırmalı bilimsel çalışmalar yürütmek.
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BURSA EĞİTİM YÖNETİMİ PLATFORMU
PROJESİ (BUYÖN)

Projenin Adı: Bursa Eğitim Yönetimi Platformu Projesi (BUYÖN)

Projenin Sloganı: “Başarılı Yönetimin Anahtarı BUYÖN’de”

Projenin Amacı: Bu projede; eğitim yönetimi platformu oluşturulması suretiyle, yöneticilerin

Projenin Hedef Kitlesi:

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki resmi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler.

Projenin Başlangıç Tarihi: 22 Ocak 2018

Gerçekleştirilen Faaliyetler (Ocak 2018-Ocak 2021)

Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Çalışması (1.248 katılımcı)

Sanal Platform (bursaarge.meb.gov.tr/buyon, https://twitter.com/buyon_proje)

1 Çalıştay (30 Katılımcı)

1 Tanıtım Toplantısı (Birim Amirlerine Yönelik-20 Katılımcı)

1 Tematik Söyleşi (90 Katılımcı)

6 Konferans (1.650 Katılımcı)

41 Seminer (940 Katılımcı)

31 Atölye (485 Katılımcı)

19 Çevrim İçi Seminer (1.490 Katılımcı)

TOPLAM:

100 Etkinlik - Fiili Etkinliklere Katılan Sayısı: 4.705 kişi (yüz yüze + çevrim içi)

kişisel ve mesleki gelişimleri desteklenerek Bursa’da eğitim-öğretimin kalitesinin artırılması

amaçlanmaktadır.
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Bursa Uludağ Üniversitesi Tanıtım Programı Gerçekleştirildi.

Ortaöğretim kurumları

yöneticilerinin katılımıyla 16

Temmuz 2020 tarihinde Bursa

Uludağ Üniversitesi’nin tanıtım

programı gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr.

İrfan KIRIŞTIOĞLU konuşmacı

olarak katıldığı ve Bursa İl Milli

Eğitim Müdür Yardımcısı

Uygar UMUT’un da iştirak

ettiği programa 85 eğitim

yöneticisi katılım sağladı.

18

Bursa Teknik Üniversitesi Tanıtım Programı Gerçekleştirildi.

Ortaöğretim kurumları

yöneticilerinin katılımıyla 17

Temmuz 2020 tarihinde

Bursa Teknik Üniversitesi’nin

tanıtım programı

gerçekleştirildi. Rektör

Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan

KURT’un konuşmacı olarak

katıldığı ve Bursa İl Milli

Eğitim Müdür Yardımcısı

Uygar UMUT’un da iştirak

ettiği programa 70 eğitim

yöneticisi katılım sağladı.



“Eğitim Yönetiminde Temel Yönetim Sistemleri’nin (DYS-MYS-KBS)

Kullanımı” Konulu Çevrim İçi Seminer Gerçekleştirildi.

07.10.2020 tarihinde resmi eğitim kurumlarında görevli yöneticilere yönelik “Eğitim Yönetiminde

Temel Yönetim Sistemleri’nin (DYS-MYS-KBS) Kullanımı” konulu çevrim içi seminer

gerçekleştirildi. Nilüfer Şehit Hüseyin Akyüz MTAL Müdürü Selami ŞAHİN’in konuşmacı olarak

katıldığı ve temel yönetim sistemlerini ayrıntılı ve uygulamalı olarak anlattığı seminere 156 eğitim

yöneticisi katıldı.
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“DYS, e-İmza Konulu Seminer” Konulu Çevrim İçi Seminer
Gerçekleştirildi.

05.11.2020 tarihinde DYS ve e-İmza İl Yöneticisi Tuğba İnal TURAN’ın konuşmacı olduğu “DYS ve e-

İmza” konulu seminer gerçekleştirildi. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEBBİS yöneticilerinin de

hazır bulunduğu seminere 50 eğitim yöneticisi iştirak etti.

“e-Okul (Temel Eğitim)” Konulu Çevrim İçi Seminer Gerçekleştirildi.

10.11.2020 tarihinde MEBBİS İl Yöneticisi Onur POLAT’ın konuşmacı olduğu “e-Okul (Temel

Eğitim)” konulu seminer gerçekleştirildi. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEBBİS yöneticilerinin

de hazır bulunduğu seminere 60 eğitim yöneticisi ve ilçe MEBBİS görevlisi iştirak etti.
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“e-Okul (Ortaöğretim)” Konulu Çevrim İçi Seminer Gerçekleştirildi.

12.11.2020 tarihinde MEBBİS İl Yöneticisi İsmail ÇİFTÇİ’nin konuşmacı olduğu “e-Okul

(Ortaöğretim)” konulu seminer gerçekleştirildi. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEBBİS

yöneticilerinin de hazır bulunduğu seminere 35 eğitim yöneticisi ve ilçe MEBBİS görevlisi iştirak etti.

“MEBBİS Sistemi: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Konulu

Çevrim İçi Seminer Gerçekleştirildi.

19.11.2020 tarihinde MEBBİS İl

Yöneticisi Onur POLAT’ın konuşmacı

olduğu “MEBBİS Sistemi:

Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm

Önerileri” konulu seminer

gerçekleştirildi. Bursa İl Milli Eğitim

Müdürlüğü MEBBİS Birimi

yöneticilerinin de hazır bulunduğu

seminere 45 eğitim yöneticisi ve ilçe

MEBBİS görevlisi iştirak etti.
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“Okul WEB Sayfaları – K12 Mail Sistemi – BURBİS” Konulu Çevrim İçi

Seminer Gerçekleştirildi.

26.11.2020 tarihinde MEBBİS İl

Yöneticisi İsmail Hakkı

KARATEPE’nin konuşmacı olduğu

“Okul WEB Sayfaları – K12 Mail

Sistemi – BURBİS” konulu seminer

gerçekleştirildi. Bursa İl Milli Eğitim

Müdürlüğü MEBBİS Birimi

yöneticilerinin de hazır bulunduğu

seminere 63 eğitim yöneticisi ve ilçe

MEBBİS görevlisi iştirak etti.

“COVID-19 Salgını Sürecinde Okullarda Sağlık Yönünden Yapılması

Gereken Faaliyetler ve Okulum Temiz Projesi” Konulu Seminer

Gerçekleştirildi.

14.12.2020 tarihinde “COVID-19 Salgını Sürecinde

Okullarda Sağlık Yönünden Yapılması Gereken

Faaliyetler ve Okulum Temiz Projesi” konulu

seminer Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı

ve Güvenliği Birimi İl Koordinatörü Sezai

KURUŞÇU ve İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminde

görevli Hüseyin SOMER ve Hasan ÇETİN’in

sunumuyla gerçekleştirildi. Seminerde İş Sağlığı ve

Güvenliği Biriminin işleyişi ve faaliyetleri, COVID-

19 Salgını Sürecinde Okullarda Sağlık Yönünden

Yapılması Gereken Faaliyetler ve Okulum Temiz

Projesi hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğe 46 eğitim yöneticisi ve İş Sağlığı ve

Güvenliği Birimi görevlisi katılım sağladı.
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“Okul Yöneticiliğinde Geçen Yıllar”

Konulu Söyleşi Gerçekleştirildi.

17.12.2020 tarihinde Osmangazi Şehit Erol

Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Müdürü Halis KORKMAZ ve Osmangazi Şahin

Yılmaz İlkokulu Müdürü Ergül AKPINAR’ın

konuk olduğu “Okul Yöneticiliğinde Geçen

Yıllar” konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide

konuk okul müdürleri anı ve tecrübelerini

paylaşarak göreve yeni başlayan yöneticilere

tavsiyelerde bulundu. Katılımcılarında etkin

olduğu ve sohbet şeklinde gerçekleşen

etkinliğe 30 eğitim yöneticisi iştirak etti.

“COVID-19 Salgını Sürecinde Merkezi

Sınavlara Hazırlanan Öğrencilere

Yönelik Gerçekleştirilecek Psikolojik

Destek Konusunda Öğretmen ve

Yöneticilere Düşen Roller: Eğitsel ve

Yönetsel Tavsiyeler” Konulu Söyleşi

Gerçekleştirildi.

23.12.2020 tarihinde Başkent Üniversitesi

Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Okan Cem

ÇIRAKOĞLU (Türk Psikologlar Derneği Genel

Başkanı), Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Öğretim Üyesi Dr. Öğrt. Üyesi Esra GÜVEN ve

Başkent Üniversitesi Stres Yönetimi Uygulama

ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Didem

SEVÜK’ün (Uzman Klinik Psikolog)

katılımlarıyla “COVID-19 Salgını Sürecinde

Merkezi Sınavlara Hazırlanan Öğrencilere

Yönelik Gerçekleştirilecek Psikolojik Destek

Konusunda Öğretmen ve Yöneticilere Düşen

Roller: Eğitsel ve Yönetsel Tavsiyeler” konulu

seminer gerçekleştirildi. Sohbet tadında

gerçekleşen seminere 115 eğitim yöneticisi ve

Ölçme Değerlendirme Merkezi’nde faaliyet

gösteren öğretmenler iştirak etti.
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Bursa Eğitim Yönetimi Platformu Projesi (BUYÖN) 100. Etkinlik Özel

Programı Gerçekleştirildi.

Bursa Eğitim Yönetimi Platformu Projesi (BUYÖN)

100. Etkinlik Özel Programı T.C. Millî Eğitim Bakanlığı

Personel Genel Müdürü Sn. Ömer İNAN’ın

teşrifleriyle çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.

Personel Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanı Sn.

Adem TÜREDİ, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sn.

Sabahattin DÜLGER, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yöneticilerinin de

iştirak ettiği etkinliğe okul/kurumlarımızda görev

yapan 240 eğitim yöneticisi katıldı. Moderatörlüğünü

BUYÖN Proje Koordinatörü Dr. Muammer

DEĞİRMENDERE’nin gerçekleştirdiği etkinlikte, Sn.

Genel Müdürümüz eğitim yöneticilerinin 2023 Eğitim

Vizyonu çerçevesinde öne çıkan rolleri hakkında

değerlendirmelerde bulunduktan sonra

katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.
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Eğitim sisteminin temel unsurlarından birisi öğretmendir. Ülkemizin geleceğinin teminatı olan

gençlerimizin demokratik değerlerle buluşmasında, onların milli ve manevi değerlerle

donatılmasında, ülkemizin geleceğini inşa edecek gençlerin yetiştirilmesinde en büyük pay

öğretmenlerimize düşmektedir. Öğretmenlerimiz ne kadar donanımlı olursa hiç kuşkusuz

öğrencilerimiz de o ölçüde donanıma sahip olurlar.

Eğitim sistemlerinin amacı; topluma faydalı, toplumsal değerleri gözeten, etkili iletişim becerilerini

edinmiş, değişime uyum sağlayabilen, öğrenme kaynaklarına erişme ve bunlardan etkin bir şekilde

yararlanma becerilerini kazanmış, bilgi iletişim teknolojilerini verimli kullanabilen, kendisiyle ve

toplumla barışık, inisiyatif alan, araştıran, sorgulayan ve eleştirel düşünme becerilerine sahip özgür

bireyler yetiştirebilmektir. Bu niteliklere sahip bireyleri yetiştirmek, onları toplumun inşasını

yapabilecek bilgi, beceri ve 21. Yüzyıl vizyonuna sahip kılacak kişiler öğretmenlerdir. Bu yüzden

öğretmenlerimize yönelik çalışmalar önem arz etmektedir.

Yükseköğretim kurullarıyla iş birliği içinde 21. Yüzyıl becerilerini kazandırmak üzere ihtiyaç

duyulan alanlarda öğretmenlere yönelik lisansüstü düzeyde yan dal programları açılacaktır (2023

eğitim vizyon belgesi).

Ülkemizin geleceği olan değerli öğrencilerimizi kendilerini gerçekleştirebileceği gerçeğinden yola

çıkarak öğrencilerin bu var olan potansiyellerini gerçekleştirmede en etkin role sahip

öğretmenlerimizin;

• 21. Yüzyıl da değişen dünyaya daha hızlı uyum sağlamalarını,

• Gelişen teknolojiye daha kolay adapte olmalarının sağlanmasını,

• Her şeyin dijital olduğu bir dünyada öğretmenlerimize dijital çağın kazanımlarını

kazandırmak,

• Alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisinde kendilerini geliştirme ve yenilemelerini,
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BURSA ÖĞRETMEN AKADEMİSİ
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• Eleştirel düşünme becerilerini kazanmayı,

• İşbirlikli ve aktif öğrenme becerilerini yenilemeyi,

• Öğrencilerin yaşam boyu öğrenmeyi kazanabilmeleri için onlara rehber olabilmeyi,

• Her düzey sınıf ve öğrenci grubu için esnek planlama ve programlama yapabilmeyi,

Daha hassas ve sağlıklı ölçümler yaparak güvenilirliği ve geçerliliği yüksek değerlendirmeler

yapmalarını ve doğru karar vermelerini sağlamaktır.

İşte bu amaç ve hedefler doğrultusunda Bursa ilimiz genelinde Kasım 2018 yılından beri

faaliyetlerimize yüz yüze devam ettiğimiz atölye ve seminerlerimizi salgın döneminden sonra

uzaktan eğitimler ile devam ettirdik, 26 Mart 2020 tarihinde başladığımız uzaktan eğitim

faaliyetlerinden aralık ayı uzaktan eğitim faaliyetlerimize kadar toplamda Bursa genelinde 9.092

öğretmenimize ulaşmış bulunmaktayız. Ve ulaşmaya da devam ediyoruz.

2019-2020 Eğitim-öğretim yılı sonunda yaptığımız katılımcıların gönüllü olarak katıldığı ‘Katılımcı

Memnuniyeti Anketine’ toplam 934 öğretmenimiz katılmıştır. Sonuçlar analiz edilip, yeni dönem

planlamalarımız bu doğrultuda yapılmıştır.

BURSA ÖĞRETMEN AKADEMİSİ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

İHTİYAÇ ANALİZİ ARAŞTIRMASI

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından öğretmenlerin kişisel ve Mesleki gelişimine

katkı sunacağı, Bursa Öğretmen Akademisi’nin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yapacağı

çalışmalara ışık tutacağı düşüncesiyle bir ihtiyaç analizi anket formu oluşturulmuştur. Anket formu,

02 – 13 Eylül 2019 tarihleri arasında doldurulmak üzere yazı ile il genelindeki tüm resmi okullarla

paylaşılmıştır. Belirtilen tarihler arasında 4.098 katılımcı anket formunu doldurmuştur. Ve araştırma

sonuçları detaylı olarak rapor halinde sunulmuştur.
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COVID-19 Salgını sebebi ile MEB ve Müdürlüğümüz tarafından Uzaktan Eğitim süreci başlatılmıştır.

Bu nedenle, bu anket çalışması, Bursa İl Milli Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından öğretmenlerin

kişisel ve mesleki gelişimine katkı sunması ve Bursa Öğretmen Akademisi'nin 2020-2021 eğitim

öğretim yılında yapacağı uzaktan eğitim çalışmalarına yol göstermesi amacıyla oluşturulmuştur.

18- 25 Eylül 2020 tarihleri arasında anketin doldurulması için resmi yazı il genelindeki tüm resmi

okullara gönderilmiş ve Belirtilen tarihler arasında 5.590 katılımcı anket formunu doldurmuştur.

Ve araştırma sonuçları detaylı olarak rapor halinde sunulmuştur.

BURSA ÖĞRETMEN AKADEMİSİ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMASI

Bursa Öğretmen Akademisi ve Bursa Çocuk Girişimci Merkezi İş

birliği

Bursa Öğretmen Akademisi ve Bursa Çocuk Girişimci Merkezi İş birliği ile 25 Ağustos 2020

tarihinde saat: 20:00-22:00 arasında BURSATTO Genel Müdürünü konuk ettiğimiz ‘Girişimcilik ve

İnovasyon’ konulu söyleşi gerçekleştirdik. Bu söyleşiye 30 öğretmenimiz katılım göstermiştir.
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Bursa Öğretmen Akademisi Uzaktan Eğitimleri

(Drama ve Çocuk Kitapları)

Bursa Öğretmen Akademisi 12.11.2020 saat 20:00-21:30 arasında Düzce Üniversitesinden Prof. Dr.

Fatih ÇETİNKAYA ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Prof. Kasım YILDIRIM hocalarımız ile İl

MEM ARGE den moderatör Gürhan DİKMEN ile ZOOM üzerinden ‘Drama ve Çocuk Kitapları’ adlı

online yapılan eğitime 60 öğretmenimiz katılmış olup, 35 öğretmenimiz eğitim sonundaki anketi

cevaplandırmıştır. Eğitime ilgi yüksek olup, devamı istenmiş olup devamı için planlama yapılmıştır.
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Bursa Öğretmen Akademisi Uzaktan Eğitimleri

(İlköğretimde Uzaktan Beceri Eğitimi)

Bursa Öğretmen Akademisi uzaktan eğitimleri kapsamında misafir olarak Eskişehir Osmangazi

Üniversitesi Doç. Dr. Nida BAYINDIR hocamız ile 12.11.2020 tarihinde saat 14:30-16:00 arasında 21

öğretmenimizin katılımı ile ‘İlköğretimde Uzaktan Beceri’ eğitimi yapılmış olup, öğretmenlerimizin

etkin katılımları ile eğitim tamamlanmıştır.
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Bursa Öğretmen Akademisi & Tofaş Akademi Katkılarıyla 

(Yaz Dönemi Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimleri)

Bursa Öğretmen Akademisi & Tofaş Akademi Katkılarıyla 1-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında

gerçekleştirilen 19 farklı konuda yapılan eğitimler sonucunda 1.959 katılımcı öğretmenimize

sertifikaları hazırlanarak gönderilmiştir.
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Bursa Öğretmen Akademisi Uzaktan Eğitimleri

(Flipped Classroom Modeli )

Bursa Öğretmen Akademisi uzaktan eğitimleri çerçevesinde 21.12.2020 saat 21:00-22:00 arasında

birimimiz öğretmeni Mehmet Fatih BÜTÜN ile ZOOM üzerinden ‘Flipped Classroom Modeli’ adlı

online yapılan eğitime 30 öğretmenimiz katılmış olup, eğitim sonunda katılımcı memnuniyeti anketi

cevaplandırılmıştır.
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Bursa Öğretmen Akademisi Uzaktan Eğitimleri

(Zekâ Oyunları Eğitimi)

Bursa Öğretmen Akademisi uzaktan eğitimleri kapsamında birimimiz öğretmeni İbrahim Halil

DEMİR ile 19.11.2020 ve 24.12.2020 tarihlerinde 14:00-16:00 saatleri arasında 20 öğretmenimizin

katılımı ile ‘Zekâ Oyunları’ eğitimi yapmış olup, öğretmenlerimizin etkin katılımları ile eğitimler

tamamlanmıştır, eğitim sonundaki katılımcı memnuniyeti anketi cevaplandırılmıştır.
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BURSA ÇOÇUK GİRİŞİMCİ

MERKEZİ PROJESİ

Çocukların girişimcilik kavramıyla erken yaşlardan

itibaren tanışması ve girişimcilik becerilerinin

artırılması amacıyla BEBKA 2019 Mali Destek

Programı kapsamında Bursa Çocuk Girişimci Merkezi

kurulmuştur. Bu merkezde çalışacak öğretmenlere

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

(BURSATTO) tarafından “Temel Girişimcilik Eğitimi”

verilmiştir. Bu öğretmenlerimiz BURSATTO’dan

aldıkları 72 saatlik yüz yüze eğitimden sonra KOSGEB

tarafından çevrimiçi olarak verilen “Temel Girişimcilik

Eğitimi” ve “İleri Girişimcilik Eğitimi”ni başarıyla

tamamlamıştır. Alınan bu eğitimlerden sonra

katılımcılarda temel girişimcilik kültürü oluşmuş fakat

Merkez’in nihai amacı olan “İlköğretim ve

Ortaöğretimde Çocuk Girişimciliğini Geliştirmek”

kısmında büyük bir boşluk oluşmuştur. Katılımcı

öğretmenler girişimciliğin ne olduğu, başarılı-başarısız

girişim örnekleri, iş planı, bütçe yönetimi gibi

alanlarda derinlemesine bilgi sahibi olmuş fakat bu

bilgileri çocuklara aktarmada, onlarda girişimcilik

becerileri ile değer yaratma konularında bir desteğe

ihtiyaç duymuşlardır.
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Bu nedenle Müdürlüğümüz BEBKA 2020

Temmuz-Ağustos teknik destek döneminde

“Bursa’da Girişimcilik Ekosistemini “Çocuk

Girişimciliği” İle Güçlendirme” projesi ile

Bursa Çocuk Girişimci Merkezi’nde çalışacak

öğretmenlerin ilköğretim düzeyinde

hazırlayacakları “Girişimcilik Öğretim

Programı” için bir eğitici eğitimi ve bu

programın hazırlanacağı 3 ay süresince de

danışmanlık hizmetini almaya hak

kazanmıştır. 30 öğretmenin katılacağı bu

proje toplam 5 ay sürecektir.
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Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan ve BEBKA – 2019 Girişimcilik Mali Destek

Programı kapsamında desteklenen proje; Bursa ilinde ilkokuldan lise son sınıfa kadar eğitim gören

öğrencilerin yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik alanında bilgi ve becerilerinin arttırılarak, erken

yaştan itibaren girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.

Proje kapsamında Osmangazi ilçesinde kurulan Çocuk Girişimci Merkezinde, ilimiz resmi okullarında

görev yapan ve öğrencilerine fikir geliştirme sürecinde danışmanlık/koçluk yapacak öğretmenlere

eğitimlerin verileceği, öğrencilerin hayallerini, projelerini hayata geçirebilmeleri için eğitim

alacakları, girişimcilik modüllerinin yer alacağı eğitim programları için içeriklerin üretileceği ferah,

esnek, ergonomik donanımlı, üstün ve farklı teknolojik imkanlara sahip bir çalışma ortamı

oluşturulmuştur.

Ağustos 2020 itibariyle donanımı büyük ölçüde tamamlanan Merkez, yeni eğitim-öğretim dönemi ile

faaliyetlerine görevlendirilen proje ekibi ile başlamıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetler şu

şekildedir:

• 15 Ağustos 2020 tarihinde Bursa

Çocuk Girişimci Öğrenme Merkezinde

görev yapacak öğretmenlere yönelik

olarak uzaktan eğitim ile Anadolu

Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Mehmet BAŞAR "İlköğretim-

Ortaöğretim Düzeyinde Girişimcilik

Eğitiminde Girişimcilik Projelerinin

Önemi" konulu seminer vermiştir.

• 25 Ağustos 2020 tarihinde ilimizde

görevli öğretmenlerimiz için

BURSATTO Genel Müdürü Doç. Dr.

Nadir YILDIRIM ile “Girişimcilik ve

İnovasyon” konulu online eğitim

programı düzenlenmiştir. Eğitime 50

öğretmen katılmıştır.
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• Ağustos 2020 itibariyle proje ekibinde

görevli öğretmenler, temel eğitim

seviyesinde öğretmen ve öğrenciler

tarafından kullanılacak girişimcilik

konusunda belirlenen 8 başlıkta öğretim

materyalleri üretmeye başlamışlardır.

Materyal üretim süreci uzman

akademisyenlerin danışmanlığında

devam etmektedir.

• Kasım ayı içerisinde Çocuk Girişimci Merkezinde yapacağımız çalışmalara yön vermesi

açısından Müdürlüğümüze bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik

eğilimlerini ve Bursa’da görev yapan öğretmenlerin girişimcilik konusundaki algı düzeylerini

tespit etmek amacıyla hazırlanan “ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK ALGISINI

VE ÖZELLİKLERİNİ ÖLÇME ANKETLERİ” başlıklı öğretmen, lise öğrencileri, ilkokul ve

ortaokul öğrencileri için ayrı ayrı düzenlenmiş anketler paylaşılmıştır. Bu anketlere ilimizden

yaklaşık 11.000 öğretmen ve öğrencimiz katılmıştır. Anketlerin değerlendirme süreci devam

etmektedir.
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• Proje ekibi tarafından online ortamda

ilimizde görevli öğretmenlere yönelik

gerçekleştirilecek “Çocuklara Okulda

Girişimciliği Öğretmek” konulu eğitim

içeriği hazırlandı. Eğitimin amacı;

öğretmenlerin öğrencilerine girişimcilik

becerisi, bilgisi ve tutumu öğretmeleri için

gerekli farkındalığı oluşturmaktır. Bu

kapsamda proje ekibinde görev yapan

öğretmenler tarafından hazırlanan, 3 gün

ve 6 ders saati süren uzaktan eğitim

programında “Çocuklara Girişimcilik

Eğitimi Vermenin Faydaları, Girişimci

Düşüncenin Temelleri, Girişimcide Olması

Gereken Özellikler, Girişimcilik Türleri,

Yenilik, Yaratıcılık ve Tasarım, Proje

Yönetimi, Finansal Okuryazarlık,

Pazarlama, Reklam ve Kampanya

Oluşturma” ana başlıklarından oluşan

konulara değinilmiştir.
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• BEBKA ve Genç Başarı Eğitim Vakfı iş birliği ile GENÇBİZZ Lise Öğrencileri İçin Girişimcilik

Programı kapsamında ilimizde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerde Çocuk Girişimci

Merkezi proje ekibi, belirlenen okullarımızla koordinasyon sağlanmıştır. Bu kapsamda

birimimiz, programın birinci basamağı olan ve vakıf eğitmenleri tarafından 21-22 Aralık 2020

tarihinde öğretmenlere verilen eğitime, katılım sağlayan okulların belirlenmesi ve gerekli

bilgilendirmelerin sağlanması hususunda iş ve işlemleri yürütmüştür.

• Hazırlanan “Çocuklara Okulda Girişimciliği Öğretmek” konulu eğitim, 25-26-27 Kasım 2020 ve

16-17-18 Aralık 2020 tarihlerinde toplam 71 öğretmenin katılımı ile gönüllü eğitmenlerimiz

tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerin gönüllü olarak başvuran ve bu konuda kendini

geliştirmek isteyen öğretmenler için düzenli olarak tekrarlanması planlanmaktadır.
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MESLEKİ EĞİTİM VE ORTAÖĞRETİMDE EFQM MÜKEMMELLİK 

MODELİ İLE KALİTE VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ODAKLI 

DEĞERLENDİRME PROJESİ

İlimiz için stratejik konulardan biri olan Ortaöğretim alanında yenilik/değişim yönetimi, kurumsal

kaynak planlaması, kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması ve kalite yönetimi anlayışının yerleşmesi

ve yaygınlaştırılması için Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Modelinin Ortaöğretim okullarımızda

uygulanması ve bu okullarımızın her yıl EFQM Modeli doğrultusunda değerlendirilmesi amacıyla

BEBKA 2020 Temmuz-Ağustos Dönemi teknik destek başvurumuz kabul edilmiştir.

EFQM 2020 MODELİ

"UYGULAMA" unsurunda; kuruluşun stratejisini hayata geçirme sürecini nasıl yöneteceği ile ilgili üç alt

kriter vardır: "Paydaş Bağlılığının Sağlanması", "Müşterileri için Sürdürülebilir Değer Yaratma" ve

"Kuruluşun Performans ve Dönüşümü Yönlendirmesi”. SONUÇLAR" unsurunda ise YÖN ile amaçlanan ve

hedeflenen, UYGULAMA ile hayata geçen yaklaşımların hangi sonuçları oluşturduğuna ve izlediğine

bakılan iki alt kriter bulunmaktadır. Bunlar, "Paydaş Algıları" ve "Stratejik ve Operasyonel

Performans"dır.

Proje kapsamında Ortaöğretim kurumlarımızda çalışan toplam 60 öğretmenin EFQM Model Eğitimi

ve EFQM Değerlendiricilik Eğitimi alması sağlanacaktır. 60 kişilik hedef kitle 30'ar kişilik iki grup

halinde eğitim alacaklardır. Her bir eğitim programı 5 tam gün sürecektir. Toplamda eğitim süresi

10 tam gün olacak şekilde planlanmıştır.

EFQM Modeli, kurumlara; değişimi yönetmelerine, sürdürülebilir değer yaratma yolculuğunun

neresinde olduklarını ölçerek başarıyı elde etmelerine ve performanslarını sürekli iyileştirmelerine

yardımcı olan bir modeldir. 2020 yılında yenilenen model 3 ana unsur altındaki toplam 7 kriterden

oluşmaktadır. "YÖN" unsuru altında "Amaç, Vizyon ve Strateji" ile "Kurum Kültürü ve Liderlik" kriterleri

bulunmaktadır.
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EFQM DEĞERLENDİRİCİLİK EĞİTİMİ (EAT)

Bu eğitimin amacı öz değerlendirme çalışmalarını başlatmayı ve Ödül süreçlerinde yer almayı

planlayan kurumlara EFQM Modeli'nin temel kavramlarını, kriterlerini ve RADAR puanlama

yöntemini anlatmak, sürecin önemli adımlarını paylaşmak, aynı zamanda ödül süreçleri için

değerlendirici yetiştirmektir.
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BURSA’DA GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ “ÇOCUK 

GİRİŞİMCİLİĞİ” İLE GÜÇLENDİRME PROJESİ

Çocukların girişimcilik kavramıyla

erken yaşlardan itibaren tanışması ve

girişimcilik becerilerinin artırılması

amacıyla BEBKA 2019 Mali Destek

Programı kapsamında Bursa Çocuk

Girişimci Merkezi kurulmuştur. Bu

merkezde çalışacak öğretmenlere

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji

Transfer Ofisi (BURSATTO)

tarafından “Temel Girişimcilik

Eğitimi” verilmiştir.
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Öğretmenlerimiz BURSATTO’

dan aldıkları 72 saatlik yüz yüze

eğitimden sonra KOSGEB

tarafından çevrimiçi olarak

verilen “Temel Girişimcilik

Eğitimi” ve “İleri Girişimcilik

Eğitimini” başarıyla

tamamlamıştır. Alınan bu

eğitimlerden sonra

katılımcılarda temel girişimcilik

kültürü oluşmuş fakat Merkez’in

nihai amacı olan “İlköğretim ve

Ortaöğretimde Çocuk

Girişimciliğini Geliştirmek”

kısmında büyük bir boşluk

oluşmuştur. Katılımcı

öğretmenler girişimciliğin ne

olduğu, başarılı-başarısız girişim

örnekleri, iş planı, bütçe

yönetimi gibi alanlarda

derinlemesine bilgi sahibi olmuş

fakat bu bilgileri çocuklara

aktarmada, onlarda girişimcilik

becerileri ile değer yaratma

konularında bir desteğe ihtiyaç

duymuşlardır.

Bu nedenle Müdürlüğümüz BEBKA 2020 Temmuz-Ağustos teknik destek döneminde “Bursa’da

Girişimcilik Ekosistemini “Çocuk Girişimciliği” İle Güçlendirme” projesi ile Bursa Çocuk Girişimci

Merkezi’nde çalışacak öğretmenlerin ilköğretim düzeyinde hazırlayacakları “Girişimcilik Öğretim

Programı” için bir eğitici eğitimi ve bu programın hazırlanacağı 3 ay süresince de danışmanlık

hizmetini almaya hak kazanmıştır. 30 öğretmenin katılacağı bu proje toplam 5 ay sürecektir.
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EĞİTSEL BAKIŞ AÇISIYLA ZEKA 

OYUNLARI

Proje Sloganı: “ Oyun Hayatın Provasıdır.”

Proje Yürütücüleri: İbrahim Halil DEMİR, İbrahim Çağrı OĞUZ, Fatma Tuğçe KANSU 

Proje Amacı:

Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen genel amaçlar çerçevesinde (Madde 13 – Her derece ve

türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik

esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir. Eğitimde

verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve

değerlendirmelere dayalı olarak yapılır. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle

görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi

bakımından teşvik edilir ve desteklenir.) Eğlenerek öğrenmeyi sağlayan zekâ oyunlarının

öğretmenler tarafından bir eğitim aracı olarak kullanılması, zekâ oyunları ile ilgili öğretmenlerin

bilgi ve birikimlerinin artırılmasına katkı sağlamak bu vesileyle ders içeriklerinin daha ilgi çekici

hale getirilmesi, öğrencilerin ders başarısının artırılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin en önemli öğesi olan öğretmenlerin, Zekâ oyunları alanında mesleki ve kişisel gelişimlerine

katkı sağlamak. Ders dışı etkinlik ve faaliyetlerde de aktif rol oynamaları amaçlanmaktadır. Bu

doğrultuda öğretmenlerin yeni yaklaşım ve farkındalıklarla gelişimlerini desteklemek, planlanan

faaliyetlerle öğretmenlerin derslerini daha eğlenceli ve verimli işlemeleri de amaçlanmaktadır.

Eğitim süreci, yaşanan şartlar gereği uzaktan eğitim olarak planlanmıştır. Bursa ili ve ilçelerinde

görev yapan tüm resmi okul öğretmenlerinin katılımına açık olacaktır.
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PROJENİN KİTLESİ VE FAALİYET ÖZETİ

Bursa ili ve ilçelerinde görev yapan tüm

öğretmenler. Dolaylı olarak öğretmenlerin

eğiteceği ve etkileşim halinde olacağı

öğrenciler 22 hafta Sürecek projede 22 konu

ve 19 konuşmacı bulunmaktadır. Oturumlar

her hafta salı günleri saat 14:00 ile 16:00

arasında yapılacaktır. 15 Aralık 2020

tarihinde başlayan projenin son oturumu 11

Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır. Projenin

etkililiğini ölçmek için eğitimler başlamadan

önce ve sonra değerlendirme araçları

uygulanacaktır.
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Y E R E L 
P R O J E L E R 
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BÜLTENİ OCAK 2021

ZEKA OYUNLARI TURNUVASI
Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

ile Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu

arasında imzalanan protokol gereği, ilimizde

2019/2020 eğitim-öğretim yılı Zekâ Oyunları

Turnuvası düzenlenmiştir. 16 ilçemizden 135

öğrenci İl finaline katılım sağlamıştır. İl

finalinde 8 oyun dalında birincilik elde eden

öğrencilerimize belgeleri ve ödülleri, İl Milli

Eğitim Şube Müdürü Ahmet UZUN tarafından

takdim edilmiştir.
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Oyun dallarında İl birincisi olan öğrenciler ve okulları:

S.N OYUN ADI
ÖĞRENCİ 

ADI SOYADI
KATEGORİSİ 

(İLKOKUL/ORTAOKUL)
OKULU

1 MANGALA Zeynep Ecrin AYVALI İlkokul Nedim Öztan İlkokulu 

2 Q-BİTZ
Muhammed Yusuf 

HANEDAR
İlkokul

Ş. J. Er. Samet Akdeniz 
İlkokulu

3 PENTAGO İlyas ERDOĞAN İlkokul Vehbi Koç İlkokulu

4 EQUİLİBRİO Furkan ÖZGEN İlkokul Fevzi Çakmak İlkokulu

5 PENTAGO Süleyman ÇINAR Ortaokul Peyami Safa Ortaokulu

6 MANGALA Yağız GÜLMEZ Ortaokul
Özel Yıldırım Tan 

Ortaokulu

7 REVERSİ Nesibe Bahar AYDINLI Ortaokul
Şükrü Naili Paşa 

Ortaokulu

8 KULAMİ Osman SEBİR Ortaokul Kınık Ortaokulu 
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TUBİTAK
PROJELERİ
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BÜLTENİ OCAK 2021

2020 YILI TEKNOFEST KATILIMIMIZ

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi

konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen dünyanın en büyük

festivalidir. 2018 yılından beri her yıl düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji

Festivali; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, havacılık ve uzay konulu etkinlik,

söyleşi gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve

Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı

hedeflemektedir. Ki yıllardır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük havacılık, uzay ve

teknoloji festivali TEKNOFEST 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Havalimanında

gerçekleştirildi. Bu yıl Ar-Ge birim öğretmenimiz ile biz de Teknofest Gaziantep faaliyetine katıldık.
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Teknofest Gaziantep ‘de Tophane

Mesleki ve Teknik Anadolu

Lisesinin heyecanına ortak olduk.

Ekibimiz Bursa'ya dereceyle

döndü. Yarışmada Türkiye

üçüncüsü olan öğrenciler büyük

sevinç yaşadı. Aynı zamanda

Türkiye’nin İlk Yapay Zekâ Tabanlı

Elektronik Kartı Lansmanını canlı

izleme fırsatı yakaladık. TÜBİTAK

Başkanımız Prof. Dr. Hasan

Mandal ile bir araya geldik.
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TÜBİTAK 2204 -A LİSE ÖĞRENCİLERİ 
ARAŞTIRMA PROJELERİ 

YARIŞMASINDAN 2 ÖDÜLLE DÖNDÜK.

2020 yılı TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa ilimize ait Bölge

Finaline katılan projelerimizden 3 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük alarak Bölge Finalinde 9

ödüle layık görüldük. Ulusal yarışmada bir Projemiz ile Türkiye 2. si bir projemiz ile Teşvik

Ödülü aldık.
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Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Bölge

Finalinde Bursa Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi'nden Muhammed Ferit Avcı ve Kaan Güven,

Teknolojik Tasarım Alanında "Diyabetik Ayak Ülseri Hastalığı İçin Bir Ayak Tabanı Sensörü

Geliştirme" Adlı, Giyilebilir Teknolojiler Temalı Projeyle Birincilik Kazandı. Bursa Özel Osmangazi

Ortaokulu'ndan Emir Talha Turhem ve Emir Çağan Bilgilioğlu, Fizik Alanında "Dikkat! Panik

Yapmayın! Bu Sese Kulak Verin" Adlı, Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Temalı Projeyle Birincilik

Kazandı. Bursa Btso Kâmil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi'nden Zülal Bilge Aktürk ve Sena Terzi,

Biyoloji Alanında "Sephia Officinalis İç İskeleti, Mısır Kabuğu Külü, Cyprinus Carpio Pullu Derisi ile

Yapay Kemik Doku Oluşturulması ve Dokunun Özelliklerinin Belirlenmesi" adlı, Malzeme ve

Nanoteknoloji Temalı Projeyle İkincilik Kazandı. Bursa Özel Teknoloji Fen Koleji Ortaokulu'ndan

Emirhan Toklar, Kimya Alanında "Kendi Kendini Temizleyen Plastik ile Susuz Temizlik" Adlı,

Alzeme ve Nanoteknoloji Temalı Projeyle İkincilik Kazandı. Bursa Btso Kâmil Tolon Bilim ve Sanat

Merkezi'nden Ali Talip Uyan ve Emirhan Hitit, Matematik Alanında "Birim Küplerle Oluşturulmuş

Dikdörtgenler Prizmasının Cisim Köşegeni Üzerindeki İki Köşesine Eşit Uzaklıktaki Nokta Sayısı"

adlı, Algoritma /Mantıksal Tasarım Temalı Projeyle üçüncülük Kazandı. Özel Bursa Bek Bilgi

Ortaokulu'ndan Zuhal Yılmaz, Kimya Alanında "İlaç Tamponu Olarak Organik Sebze Özleri" Adlı,

Sağlık Teknolojileri Temalı Projeyle Üçüncülük Kazandı Özel Bursa Bahçeşehir Ortaokulu'ndan

Mustafa Efe Üçer ve Tuna Erhanoğlu, Yazılım Alanında"Legoritmik" Adlı,Robotik Ve Kodlama

Temalı Projeyle Üçüncülük kazandı.

TÜBİTAK 2204 -B ORTAOKUL 

ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ 

YARIŞMASINDAN ÖDÜLLE DÖNDÜK.

Ulusal Finalde Bursa Özel Osmangazi Ortaokulu' ndan Emir Talha Turhem ve Emir Çağan Bilgilioğlu,

Fizik Alanında "Dikkat! Panik Yapmayın! Bu Sese Kulak Verin" adlı projeleriyle Teşvik Ödülü almaya

hak kazandılar.
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TÜBİTAK KUTUP ÇALIŞTAYINA 

KATILDIK.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve “Ulusal Kutup Bilim

Programı” kapsamında kutup bilimleri alanında yürütülen bilimsel proje ve çalışmalar ile bilimsel

seferlerin sonuçlarının değerlendirildiği, kutup bilimi konusundaki gelişmelerin ele alındığı “IV.

Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı” ve genç nesillerimizde kutup bölgeleri, iklim değişikliği, küresel

ısınma ve çevre konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan “Birinci Kutup Şenliği” 22-23 Ekim

2020 tarihlerinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Kutup Araştırmaları Enstitüsü

(KARE) ev sahipliğinde Ar-Ge birim Öğretmenimizin de katılımı ile küresel salgın nedeniyle

çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.
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TÜBİTAK 4004-4005 VE 4007

PROGRAMI ÖNCESİNDE UYGULAMALI

PROJE YAZIMI ATÖLYE ÇALIŞMALARI

TAMAMLANDI.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire başkanlığı hibe programlarının ilimizde daha yaygın hale getirilmesi

için AR-GE birimimiz tarafından TÜBİTAK 4004, 4005 ve 4007 programları konularında kadrosu

MEB’e bağlı kurum/kuruluşlarda olan öğretmenler ve yöneticilere yönelik başvuru süreç

bilgilendirmeleri ve uygulamalı “Proje Yazımı Atölye Çalışmaları” ile alanında uzman kişi ve

akademisyenlerce verilecek eğitimler tamamlandı.
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DİĞER 
ÇALIŞMALAR
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BÜLTENİ OCAK 2021

BİLİRSEM DÜŞÜNÜRÜM

ALAN ARAŞTIRMASI

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge

Birimi koordinatörlüğünde yürütülen

araştırmanın amacı ortaöğretim

öğrencilerinin lise müfredatında geçen

terimlerle ne kadar karşılaştığının,

terimlerin ne kadarının, hangi düzeyde

öğrenciler tarafından bilindiğinin

belirlenmesidir. Araştırma nicel

araştırma yöntemlerinden betimsel

tarama modelinde desenlenmiştir.

Araştırmaya Bursa ili Osmangazi,

Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde Anadolu

lisesi, proje okulu olmayan Anadolu

İmam Hatip Lisesi, Mesleki Teknik Ana-

dolu Lisesi okul türlerinde eğitim öğretime devam eden toplam 575 11. sınıf öğrencisi katılmıştır.

Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen terim listesi kullanılmıştır. Terim Listesi için

ilgili okul türlerinde ortak olan 10 dersten eşit sayıda 200 terim seçilmiştir. Araştırma kapsamında

öğrencilerin 9. ve 10. sınıf derslerinde gördükleri terimlerle ne kadar karşılaştığı, terimlerin ne

kadarının, hangi düzeyde öğrenciler tarafından bilindiği, okul türlerine ve derslere göre bildikleri

terimlerin farklılaşıp farklılaşmadığı, öğrencilerin demografik özelliklerinin terimleri bilmelerine

etkisi, 11. sınıfta seçtikleri ağırlıklı derslerle bildikleri terimlerin örtüşüp örtüşmediği, okumaya

olan ilgilerinin terimleri bilmelerine etkisinin olup olmadığına ilişkin sonuçlar elde edilmiştir.
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Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi

koordinatörlüğünde yürütülen araştırmada Bursa ilinde

resmi liselerde öğrenci, öğretmen, yönetici, veli

boyutunda yaşanan şiddet olaylarının türü, yönü, sıklığı,

kaynağı, alınan önlemler, izlenecek stratejiler

konusunda okul yöneticilerinin tutumları ve

görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada

nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni

kullanılmıştır. Araştırma örneklemi 54 resmi lise

yöneticisinden oluşmaktadır.

DİĞER 
ÇALIŞMALAR
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BÜLTENİ OCAK 2021

ŞİDDET OLAYLARINA YÖNETSEL BAKIŞ

ARAŞTIRMA PROJESİ

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış

görüşme formu kullanılmıştır. “Şiddet Olaylarına Yönetsel Bakış Projesi” çerçevesinde Şubat-Nisan

aylarında il genelinde 54 okul yöneticisi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veriler içerik

analizi türlerinden kategorisel içerik analizi ve frekans analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma

bulgularına dayalı olarak sonuçlar elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarından bazılarına değinilecek

olursa; araştırmaya katılan yöneticilerin %79.63’ü okullarında şiddet olaylarının yaşandığını

%20.37’si ise yaşanmadığını belirtirken, okullarda yaşanan şiddet olaylarının sıklığına ilişkin

yöneticilerin %81.48’i şiddet olaylarının ara sıra yaşandığını, %9.26’sı sık sık, %1.85’i her zaman

yaşandığını ifade ettiği görülmüştür. Yöneticilerin %61.12’si şiddet olaylarına ilişkin yılda 5-6 vaka,

%14.82’si 6-10 vaka olduğunu, %3.70’i ise hemen hemen her gün şiddet olayı yaşandığını ifade

ettiği söylenebilir.
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Müdürlüğümüz uhdesindeki birimlerin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulunmak ve

birimler arası koordinasyonu sağlamayı amaçlayan Birim Koordinatörleri İstişare Toplantıları’nın

ilki, Strateji Biriminden sorumlu Şube Müdürü Ahmet UZUN başkanlığında ARGE binası toplantı

salonunda icra edilmiştir.

Birim koordinatörleri, görev yaptıkları birimlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek

gerçekleştirilmesinin faydalı olacağını düşündükleri uygulama ihtiyaçlarını ifade etmişlerdir. Gelen

öneriler toplantı katılımcılarıyla beraber istişare edilmiş ve elde edilen sonuçlar hakkında

uygulamaya dönük planlamaların başlatılması kararı alınmıştır.

DİĞER 
BİRİMLERİMİZİN 
ÇALIŞMALARI
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BÜLTENİ OCAK 2021

BİRİM KOORDİNATÖRLERİ İSTİŞARE 

TOPLANTISI
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DİĞER 
BİRİMLERİMİZİN 
ÇALIŞMALARI
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BÜLTENİ OCAK 2021

BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ 
HİZMETLERİ

İlimizde 444 EBA Destek Noktası ve 4 Mobil Destek Noktası hizmet

vermektedir.

• İlimizde şu ana kadar 444 EBA

Destek Noktası ve 4 Mobil Destek

Noktası kurulmuştur.

Bilgisayarı ve interneti olmayan,

uzaktan eğitim erişimine imkânı

bulunmayan tüm öğrenciler gruplar

halinde ve dönüşümlü olarak

ilimizde kurulan EBA Destek

Noktalarından faydalanmaktadır.

• Öğrenciler, EBA erişimi konusunda

öncelikle kendi okullarından destek

alabilmektedirler. EBA Destek

Noktalarında hijyen şartlarının

sağlaması konusunda azami

hassasiyet gösterilmekte, temas

edilen yerler kullanımdan önce ve

kullanım sonrasında dezenfekte

edilmektedir.
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• EBA Destek Noktalarında, uygun kıyafetli öğretmenler öğrencilere yardımcı olmakta, sosyal

mesafe kurallarına uygun olarak aynı anda belirli sayıda öğrenci bu hizmetten

yararlanabilmektedir.
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• Öğretmen ve öğrencilerin okul ortamı

dışında, Millî Eğitim Bakanlığının uyguladığı

eğitim politikaları çerçevesinde gerek okul

idarecileri ve öğretmenlerin gerekse de

öğrenci ve velilerin EBA Akademik Destek

ve EBA Canlı Ders uygulamalarından azami

ölçüde faydalanabilmeleri için Fatih Projesi

Eğitmenlerinin iletişim bilgileri okullarla ve

öğretmenlerle paylaşılmış bu sayede

kullanıcıların karşılaştıkları teknik sorunlar

ve aksaklıklar hızlıca giderilmeye

çalışılmıştır.

• EBA Sisteminin kullanımı esnasında

karşılaşılması muhtemel sorunlar ve bu

sorunların çözüm önerilerine yönelik,

http://bursa.meb.gov.tr/fatihprojesi/sss

adresinde “Sık Sorulan Sorular” bölümü

oluşturulmuş ve hizmete sunulmuştur.

Canlı Derse Canlı Destek

Pandemi döneminde EBA’nın etkin ve verimli kullanımı için aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır.

• “CANLI DERSE CANLI DESTEK” sloganıyla İlimiz YEGİTEK Fatih Projesi eğitmenlerince Millî

Eğitim Bakanlığı güvenlik kriterleri çerçevesinde yazılımı hazırlanan Canlı Destek hizmeti

verilmeye başlanmıştır. Verilmeye başlanan bu hizmetle, EBA Canlı Ders ve EBA Akademik

Destekle ilgili karşılaşılan sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır.

Canlı Destek Hizmetimize http://bursa.meb.gov.tr/fatihprojesi adresinden ulaşılabilmektedir.
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• EBA Akademik Destek ve EBA Canlı Dersle ilgili tanıtım- bilgilendirme çalışmaları, Millî

Eğitim Bakanlığımızın ilimize sağladığı Uzaktan Eğitim ortamı aracılığıyla devam etmiştir.

EBA Canlı Ders ve EBA Akademik Destek uygulamalarıyla ilgili alandan toplanan talepler

bakanlıkla paylaşılmış ve EBA bileşenlerinin geliştirilmesine katkı sunulmuştur.
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Etkileşimli Tahta ve Ağ Altyapı Muayene Kabul İşlemleri

Eğitimde FATİH Projesi kapsamında

"18.000 Adet Etkileşimli Tahta Alımı"

ihalesi yapılarak 07.05.2020

tarihinde tedarikçi firma Arçelik A.Ş.

ile sözleşmeye bağlanmıştır. Söz

konusu sözleşme gereği yüklenici

Arçelik A.Ş. tarafından ülke genelinde

yaklaşık 1.050 okulda 18.000 adet

etkileşimli tahtanın kurulumlarına

başlamıştır.

Eğitim ve öğretimin teknolojik

gelişmelerle desteklenmesi,

güçlendirilmesi ve eğitimde niteliğin

yükseltilmesi bakımından büyük

öneme sahip olan İlimizde Etkileşimli

Tahta kurulumu tamamlanan

okullarımızda muayene ve kabul

işlemleri Fatih Eğitmenlerinin aktif

katılımıyla gerçekleşmiştir.

Eğitimde Fatih Projesi kapsamında

09.07.2020 tarihinde imzalan 1.250

okulda ağ altyapı kurulumu işi

sözleşmesi kapsamında ilimizde

tamamlanan okullarda geçici kabul

süreci başlamıştır.

Fatih Projesi Eğitmenlerinin aktif

görev aldığı 1.250 okulda ağ altyapı

Geçici Kabul çalışmaları devam

etmektedir.
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Bursa’dan; Makine Teknolojisi alanında Tophane MTAL, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanında

İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Teknolojisi MTAL ve Motorlu Araçlar

Teknolojisi alanında Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği MTAL’nin ARGE Merkezi olarak

belirlendiği proje kapsamında; ilgili okullarımızın müdürlerinden oluşan ekip İl Milli Eğitim Şube

Müdürü Bülent Altıntaş başkanlığında Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı’nı (ERTEV) ziyaret etti.

DİĞER 
BİRİMLERİMİZİN 
ÇALIŞMALARI
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BÜLTENİ OCAK 2021

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM HİZMETLERİ

MESLEKİ EĞİTİMDE AR-GE MERKEZLERİ PROJESİ YENİ İŞ

BİRLİKLERİYLE GÜÇLENİYOR…

Millî Eğitim Bakanlığı’nın, COVID-19 salgın günlerinde önemli ivme kazanan mesleki eğitimde

üretim potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir kılmak için hayata geçirdiği “AR-GE Merkezleri

Projesi” kapsamında Bursa’da yürütülen çalışmalar, sektör iş birlikleriyle birlikte tüm hızıyla devam

ediyor.
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Görüşme içinde ülkelerin ekonomik kalkınmada AR-GE (Araştırma-Geliştirme) faaliyetlerine özel

bir önem verdiğini ifade eden ERTEV Başkanı Fahrettin Gülener, “küresel ekonomide rekabet

ortamının güçlendirilmesi ile yeni hizmetler ve ürünlerin geliştirilmesi için; AR-GE faaliyetleri

arasında doğrudan bir ilişki olmalıdır. AR-GE faaliyetlerine ağırlık veren ekonomiler, ekonomik

krizlere karşı da daha dayanıklı olmaktadırlar. Millî Eğitim Bakanlığı’nın bu yöndeki çabaları takdire

şayan ve memnuniyet verici… Biz de Vakıf olarak bu doğrultuda yürütülecek tüm çalışmaların içinde

yer almaktan ve katkı sunmaktan memnuniyet ve onur duyuyoruz.”

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş “AR-GE faaliyetleri ve bu kapsamda fikri mülkiyetler

alanındaki performans, bugüne kadar istenen düzeye ulaşılamamıştır. Temel eğitimden

yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde AR-GE faaliyetlerine yönelik farkındalık ve

teşvik arttıkça, bu kapsamdaki üretim de artacaktır. Diğer konularda olduğu gibi bu konu da aslında

bir iklim ve ekosistemle ilişkilidir. Bakanlığımız tarafından, gelinen noktada bu üretim kapasitesini

güçlendirmek ve sürdürülebilir kılmak için AR-GE merkezi sayısını artırmaya yönelik önemli bir

proje hayata geçiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"

belgesinden ve TÜBİTAK 2020 yılı proje çağrı planlamasında yer alan öncelikli AR-GE ve yenilik

konularından yararlanarak planlanan AR-GE merkezleri ülkenin öncelikli alanlarında üretim ve

inovasyon kültürünün yaygınlaşması rolünü yerine getirecektir.” dedi.
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KARSAN’DAN ELEKTRİKLİ ARACA ÖZEL LABORATUVAR DESTEĞİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve KARSAN CEO’su Okan Baş;

otomotiv sektöründe mesleki eğitime katkı sağlamak ve iş birliği protokolü imzalamak üzere Tarihi

Valilik Binası’nda bir araya geldi.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Bursa Valisi Yakup Canbolat, KARSAN CEO’su Okan Baş’a ve İl

Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Vali Yakup Canbolat; Bursa'da mesleki ve teknik eğitimle ilgili ciddi bir potansiyel olduğunu, bu

potansiyelin tüm taraflarca harekete geçirilmiş olduğunu gözlemlediğini ve bundan duyduğu

memnuniyeti ifade etti. Canbolat "Yerli ve milli otomobil fabrikamızın temelinin atılacağı

bugünlerde, bahsettiğim önem daha da artmıştır. Çalışmalarımızı 2023 Eğitim Vizyonu

doğrultusunda genele yayarak daha da yoğunlaştırmalı, yapılan tüm çalışmaların mesleki eğitim ve

sektörü ortak bir paydada buluşturacak şekilde sürdürmeliyiz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger "Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda mesleki

ve teknik eğitimi yeniden yapılandırırken çok sayıda yeni projeyi, kararlılıkla ve başarılı bir şekilde

uygulamaya koymaktadır. Heyecanla takip ettiğimiz bu çalışmalar içinde Bursa da potansiyeli ve

mevcut durumu itibariyle öne çıkmaktadır. Yerli ve milli otomobil heyecanını yaşadığımız bugünler

itibariyle, İlimiz bünyesinde yürütülen bu kıymetli çalışmaların yanına bir yenisi daha ekleniyor.

KARSAN ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde; otomotive mesleki eğitimin güçlendirilmesi

için öğretmen, öğrenci ve okulu içine alan planlamalar yapıyoruz. Vermiş oldukları güçlü destek ve

sundukları kıymetli destekler için çok teşekkür ediyorum.” dedi.
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KARSAN CEO’su Okan Baş da mesleki eğitimle sektörü buluşturan böyle geniş kapsamlı bir iş

birliğinin tarafı olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Okan Baş “Fabrikamızda elektrikli

araçlar alanında yürütülen çalışmaları, mesleki eğitimin tüm unsurlarıyla paylaşmanın heyecanı ve

mutluluk içindeyiz. Birlikte atacağımız her adımın, ülkemizin geleceğine yönelik önemli katma

değerler sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Protokol kapsamında; okullarda Elektrikli Araçlar Laboratuvarı kurulması ve atölyelerin yeni

teknolojilere dayalı olarak donatılması; alan öğrencilerine işletmelerde mesleki eğitim/staj

imkânlarının sağlanması; alan öğretmenlerine hizmet içi eğitim ve iş başı eğitim düzenlenmesi; Alan

çerçeve öğretim programlarının güncellenmesi ve eğitim materyallerinin hazırlanması; Öğrencilere

burs desteği sağlanması, mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler ve farkındalık faaliyetlerinin

düzenlenmesi gibi çalışmalar yapılacak.
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Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen ve İl Milli Eğitim

Müdürlüğü ve Oyak Renault’dan Protokol Yürütme Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda; 2019-

2020 Eğitim-Öğretim Yılı içinde JUNI’OR projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar

değerlendirildi ve 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için yol haritası belirlendi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş; okul-sanayi iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen

projenin; otomotiv sektörünün bugün ve gelecekte ihtiyaç duyduğu teknik bilgi ve beceriye sahip

nitelikli iş gücünü yetiştirme konusunda çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Giderek değişen ve

gelişen dünyada endüstri devriminin, yerini akıllı-yapay zekâ sistemlerine bırakarak yol almaya

devam ettiğini vurgulayan Altıntaş; meslek liselerinin sektördeki sinerjik kuruluşlarla birbirlerini

beslemelerinin, birbirlerini himaye etmelerinin gerekliliğine dikkat çekerek bu uyumun ülke

gelişimine doğrudan katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. “Oyak Renault ve PerYön ile yaptığımız

protokol ile öğretmenlerimiz ve bu okulda okuyan öğrencilerimiz gelişen teknolojiyi bizzat yerinde

müşahede etmeye ve öğrenmeye başladılar. Öğrencilerimizin istihdamları konusunda da katkı

sağlayacak iş birliği ile hem öğrencilerimiz hem de Oyak Renault için daha kalifiye ve yetişmiş,

nitelikli iş gücüne sahip olabilme noktasında ciddi bir fayda sağlanacak. Kazanan Bursa ekonomisi ve

beraberinde gelişen bir Türkiye olacak.” dedi.

MESLEKİ EĞİTİM İÇİN JUNI’OR DESTEĞİ GENİŞLİYOR…

Otomotiv endüstrisinin bugün

ve gelecekte ihtiyaç duyduğu

teknik bilgi ve beceriye sahip

nitelikli iş gücünü yetiştirmek,

mesleki ve teknik eğitimin

kalitesini artırmaya katkıda

bulunmak üzere mesleki

eğitimde paydaş iş birliğini

artırma ve mezunların

istihdamının sağlanmasına

yönelik destekleyici çalışmalar

devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Bursa ziyaretinde MEB & OYAK RENAULT & PERYÖN Arasında

İmzalanan İş birliği Protokolü çerçevesinde hayata geçirilen ve 2019 yılında Otomotiv Endüstrisi

İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde başlatılan JUNI’OR projesi kapsamına 2 okul

daha (Şehit Ömer Halisdemir MTAL ve Tophane MTAL) alınacak.
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OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. Endüstriyel ve Sosyal İlişkiler Yöneticisi Ömer BAŞARAN

“Otomotiv sektörü olarak hakikaten çok devrimsel günlerden geçiyoruz. Sektörün 50-60 yılına

baktığımızda yaşanan değişimin, önümüzdeki 4-5 yılda yaşanacağını görüyoruz. Bambaşka teknolojik

araçlardan bahsediyoruz. Kendi kendine gidebilen araçlardan bahsediyoruz. Bunlar hakikaten çok

önemli devrimsel nitelikler... Bu yapıyla uyumlu şekilde “üretimde kalmak” için bizim de daha

donanımlı, daha nitelikli, daha kaliteli işgücüne ihtiyacımız var. Geride kalan dönem içinde hayata

geçirdiğimiz ve meyvelerini görmeye başladığımız, teknik bilgi ve beceriyi artırarak nitelikli iş gücünü

geliştirmeyi ve istihdama kaynak oluşturmayı hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesi olan JUNI’OR;

sadece okul-sanayi alanında hazırlanan bir iş birliği protokolü değil aynı zamanda aileyi güçlendiren,

öğrencilerin farkındalıklarını artıran bir çalışma… Bu çalışmanın otomotiv sektörü ve mesleki eğitim

için çok fayda sağlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren uygulama

alanını genişleterek Şehit Ömer Halisdemir MTAL ve Tophane MTAL öğrencilerini de projemize dâhil

edeceğiz. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Otomotiv endüstrisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda farkındalık yaratmak ve ilgili alanların tercih

edilmesini artırmak için meslek lisesi öğrencilerine ve ailelerine yönelik çeşitli seminerlerin

düzenleneceği proje ile; projenin uygulandığı okullardan mezun olan öğrencilerin istihdamına öncelik

tanınması, belirlenen rol modellerin öğrenciler ile söyleşiler yapılması gibi pek çok etkinliğin yer

aldığı protokolle öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak mesleki ve kişisel gelişim seminerleri de

düzenlenecek.
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EBA MESLEKİ EĞİTİM TV BURSA’YA EMANET

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Dairesi Başkanı

Mehmet Salih CANBAL ve Şube Müdürü Hüseyin Şentürk; uzaktan eğitim kapsamında yürütülen EBA

TV – Mesleki Eğitim çalışmalarını incelemek, konuyla ilgili sektör temsilcileriyle görüşmek ve meslek

liselerinde tüm sınıflar düzeyinde 5 Ekim’de başlatılan yüz yüze eğitim faaliyetlerine ilişkin

değerlendirmelerde bulunmak üzere Bursa’ya geldiler.

Bursa programı Coşkunöz Eğitim Vakfı’nda başlayan Canbal, burada İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Bülent Altıntaş ve Vakıf Genel Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu ile uzaktan eğitim sürecine ilişkin

istişarelerde bulundu.

Mehmet Salih Canbal, programı içinde; Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik

Anadolu Lisesi’nde tüm mesleki ve teknik okulların müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıya

başkanlık etti. Toplantıda okul müdürlerine seslenen Canbal, içinde olduğumuz süreç içinde meslek

liselerinin “karagün dostu” olduklarını gösterdiklerini ifade ederek “Meslek liseleri; salgın sürecinde

gönüllükle yer aldıkları tüm üretim aşamalarıyla ‘Üreten Türkiye’nin Gücü'nü hissettirmişlerdir.

Öğretmenlerimiz; bu çalışmaların yanında öğrencilerimizin mesleki eğitime erişimlerini

kolaylaştırmak adına yine gönüllülük ve büyük biz özveriyle EBA TV Mesleki Eğitim çalışmalarında

görev alarak önemli bir destek sağlamışlardır. Bursa Mesleki Eğitimi ve öğretmenlerimiz, bu

çerçevede ciddi bir sorumluluk üstlenerek Mart ayından beri gelen süreç içinde yaz demeden tatil

dinlemeden, 7 alan için tüm meslek derslerinin çekim ve yayınında destek vermişler, bu desteklerine

başlamış olan eğitim-öğretim dönemi içinde de özveriyle devam etmektedirler.” dedi.
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Canbal, EBA TV çalışmalarının,

yenilenen öğretim programlarını esas

alacak bir yapı içinde devam

ettirileceğini belirterek “meslek lisesi 9.

sınıflarında okutulacak meslek

derslerine ait video çekimlerinin

tamamını Bursa’da gerçekleştireceğiz.

Bu hususta verdikleri destek için başta

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sabahattin

Dülger olmak üzere ekibine ve hassaten

öğretmenlerimize çok teşekkür

ediyorum.” dedi. Toplantı içinde; yüz

yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine

ilişkin süreç hakkında da bilgi veren

Canbal, okul müdürlerinin sürece dair

sorularını yanıtlayarak görüşlerini aldı.

Canbal ve Şentürk; EBA TV Mesleki

Eğitim çalışmalarının yürütüldüğü OİB

MTAL, Görükle MTAL ve Ali Osman

Sönmez MTAL’yi ziyaret ederek burada

bulunan atölye ve laboratuvarları

incelediler ve öğretmenler ile bir araya

geldiler.

39 alanda tüm meslek dersleri için

EBA TV çekimleri Bursa’da yapılacak.

Program içinde, İl Milli Eğitim Şube

Müdürü Bülent Altıntaş’ın da

katılımıyla gerçekleştirilen bir

toplantıda; yenilenen çerçeve öğretim

programlarına göre 9. Sınıflar için

Bursa’da başlatılacak olan EBA TV

çalışmalarının ayrıntıları ve planlama-

uygulama süreci görüşüldü.
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Toplantı içinde; proje kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili olarak Bakan Yardımcısı Mahmut

Özer’in başkanlığında Bakanlık merkezli yapılmış olan toplantıda paylaşılan hususları aktaran

Sabahattin Dülger, “Projeye ilişkin ayrıntıları, Bakanlığımız üst yöneticileri ve diğer il

müdürlerimizle birlikte, bizzat Sayın Bakanımızdan ve Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut ÖZER’den

dinleme imkânı bulduk. Yapılması hedeflenen çalışmalar için gerçekten çok heyecanlandığımı ifade

edebilirim. Projenin; okullarımız arasında farklılıkları en aza indirgemek, öğrencilerimizin akademik

ve mesleki gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif yönden de desteklenmeleri için önemli

katkılar sağlayacağına inanıyorum. Onlara sadece özgeçmişlerini yazmanın yolunu değil, öz

geleceklerini hazırlamanın yolunu da sunmuş olacağız.” dedi.

Projenin uygulanmasına ilişkin Bursa içinde yürütülecek olan sürece ilişkin planlanan takvimle ilgili

olarak da bilgi veren Dülger “Bursa’dan 40 okulu ve toplam 25.422 öğrenciyi kapsayan proje içindeki

ihtiyaçların karşılanması ve faaliyetlerin koordinasyonunda, Bakanlığımızın yönlendirmeleri

doğrultusunda gerekli tüm destek ilgili birimlerimizce karşılanacak olup faaliyetlerin özelliğine göre

kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere tüm paydaşlarla da iş birliğine gidilecektir.” dedi.

MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ İÇİN BURSA HAZIR…

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından koordine edilecek ve Bursa’dan 40 meslek lisesinin içinde yer aldığı

Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında; Bursa içinde yapılacak çalışmaların görüşülmesi

amacıyla, ilgili okulların ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla, İl Milli Eğitim Müdürü

Sabahattin Dülger’in başkanlığında bir toplantı yapıldı.
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Hedef: 1000 Okul-618 bin Öğrenci

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri içinde belirli kriterlere göre seçilen 1000 okula yönelik kapsamlı

destek paketi hazırlandı. 81 ilde belirlenen 1000 okulda 618 bin öğrenci eğitim alıyor. Proje

kapsamındaki okulların tamamına kütüphane kurulacak ve spor alanları oluşturulacak. Bu okullarda

okuyan öğrencilere, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında temel becerilerde destek eğitim

hizmeti sunulacak. Bu kapsamda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmet Genel Müdürlüğü bu

okullara destek paketleri hazırlayacak.

Proje kapsamında tüm öğrencilere ilk yardım eğitimi verilecek ve isteyenlere yüzme öğretilecek.

Okulların tamamı Anadolu güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile eşleştirilerek ortak kültür, sanat

ve spor etkinlikleri yapılacak. Ayrıca proje kapsamında öğrenciler için müze ve ören yerleri

ziyaretleri düzenlenecek. Bu okullarda düzenli olarak kariyer günleri etkinlikleriyle eğitim, sanayi ve

endüstri, bilim, kültür ve sanat gibi alanlarda önde gelen başarılı insanlarla öğrencilerin buluşması

sağlanacak.
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DİĞER 
BİRİMLERİMİZİN 
ÇALIŞMALARI
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BÜLTENİ OCAK 2021

TEMEL EĞİTİM HİZMETLERİ-1

GÜLE OYNAYA İLKOKULA PROJESİ

Projenin Amacı: Okul öncesinden ilkokula geçiş süreçlerini desteklemek.

Hedef kitlesi ve faaliyet özeti: Çalışma okul öncesi 5 yaş grubu için uygulamaya konulmuştur.

Okul öncesinden ilkokula hazırlık süreçlerinin desteklenmesi için “Güle Oynaya İlkokula” e-

fasikülleri hazırlanmıştır. Yaz tatili dönemini kapsayan çalışmada yer alan etkinlikler okul öncesi

eğitim müfredatında yer alan kazanımlar önceliklendirilerek hazırlanmıştır. 2020 yılı Temmuz ve

Ağustos aylarında haftalık olarak hazırlanan e-fasiküller Bursa Temel Eğitim Bilişim Ağı

(bursa.meb.gov.tr/teba) üzerinden toplam 8 sayı olarak yayımlanmıştır.
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Hedef kitlesi ve faaliyet özeti: Çalışma okul öncesi 5 yaş grubu için uygulamaya konulmuştur. Okul

öncesinde temel alınan gelişim alanlarında yüz yüze ya da uzaktan eğitimle kazandırılmaya çalışılan

becerileri desteklemek amacıyla “Dolu Dolu Anaokulu” e-fasikülleri hazırlanmıştır.

2020-2021 eğitim öğretim dönemini kapsayan çalışmada yer alan etkinlikler okul öncesi eğitim

müfredatında yer alan kazanımlar doğrultusunda hazırlanmıştır. 2020 yılı Ekim ve Kasım aylarında

aylık birer sayı olarak hazırlanan e-fasiküller, Aralık ayından itibaren aylık iki sayı olarak Bursa

Temel Eğitim Bilişim Ağı (bursa.meb.gov.tr/teba) üzerinden yayımlanmaya devam edecektir.

DİĞER 
BİRİMLERİMİZİN 
ÇALIŞMALARI
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BÜLTENİ OCAK 2021

TEMEL EĞİTİM HİZMETLERİ-1

DOLU DOLU ANAOKULU PROJESİ

Projenin Amacı: 2020-2021 eğitim öğretim yılı yüz yüze ve uzaktan okul öncesi eğitim

faaliyetlerini desteklemek.
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Hedef kitlesi ve faaliyet özeti: Çalışmanın hedef kitlesi ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflardır. İlkokulda

yürütülen yüz yüze ve uzaktan eğitim süreçlerinin zenginleştirilmesi ile çocuklarımızın gelişim

alanlarının desteklenmesi amacıyla “Burası BİZDE” e-fasikülleri hazırlanmıştır. Burası BİZDE adlı

çalışma, müfredatta verilen ilkokul kazanımlarıyla ilişkilendirilmiş, çocuklarımızın yaş düzeylerine

uygun, eğlenceli ve özgün etkinliklerin yer aldığı, her sınıf seviyesinde ayrı ayrı hazırlanan e-

fasiküllerden oluşmaktadır. Fasiküller, Millî Eğitim Bakanlığı ders kitaplarını da hazırlayan, Temel

Eğitim Bölümümüze bağlı Ders Kitabı Yazım Komisyonu’nun desteği ile okul yöneticileri, rehberlik,

İngilizce ve sınıf öğretmenlerimizden oluşan uzman bir ekip tarafından özenle hazırlanmıştır. 2020-

2021 eğitim öğretim yılı boyunca her ay iki sayı olarak Bursa Temel Eğitim Bilişim Ağı

(bursa.meb.gov.tr/teba) üzerinden yayımlanmaya devam edecektir.

DİĞER 
BİRİMLERİMİZİN 
ÇALIŞMALARI
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BÜLTENİ OCAK 2021

TEMEL EĞİTİM HİZMETLERİ-1

BURASI BİZDE (BURSA İLKOKULDA EĞİTİMİ ZENGİNLEŞTİRME VE

DESTEK PROJESİ)

Projenin Amacı: 2020-2021 eğitim öğretim yılı yüz yüze ve uzaktan ilkokul eğitim faaliyetlerini

zenginleştirmek ve desteklemek.
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Anadolu Masalları Projesi; kültürel değerlerimizin

aktarımı, somut olmayan kültürel mirasımızın

devamlılığı ve çocuklarımızın hayal güçlerini

geliştirmek ve çocuklarımızı kendi kültürel

kodlarımızla yetiştirmek amacıyla UNESCO Türkiye

Milli Komisyonu adına Prof. Dr. Öcal Oğuz ile Millî

Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme

Genel Müdürü Prof. Dr. Adnan Boyacı önderliğinde

2018 yılında faaliyete geçmiştir.

Projenin hedef kitlesi öncelikle okul öncesi ve ilkokul

öğrencileri olmak üzere; proje kapsamında ortaokul

için de ‘’Dede Korkut’’ seti hazırlanmaktadır. Projenin

amacı Anadolu Masallarını dilden dile, gönülden gönüle

aktarmak olduğu için kesin bir yaş sınırı da yoktur.

DİĞER 
BİRİMLERİMİZİN 
ÇALIŞMALARI
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BÜLTENİ OCAK 2021

TEMEL EĞİTİM HİZMETLERİ-1

ANADOLU MASALLARI PROJESİ

Proje kapsamında Bursa ilinde pandemiden önce her hafta düzenli olarak eş zamanlı masal

anlatımları gerçekleştirdik. Okullarımızda yine eş zamanlı anlatımlar dışında düzenli olarak diğer

Anadolu masalları da anlattık. Okullarımızda ‘’Anadolu Masalları’’ köşeleri hazırlanarak farkındalık

oluşturuldu. Bazı okullardan randevu alınarak bu okullarda da öğrenciler Anadolu Masalları ile

buluşturduk. Yüz yüze öğretmen eğitimleri düzenleyerek masal ailemizi genişlettik. Pandemi

sonrasında ise canlı derslerimizde eş zamanlı masal anlatımları yapmaya devam ettik. ‘’Anadolu

Masalları ‘’ ile ilgili Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde iki tane Webinar gerçekleştirerek

öğretmenlerimizi ‘’Anadolu Masalları’’ ile buluşturduk.
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Projenin resmi ‘’@anadolumasallaribursa

‘’ instagram hesabından canlı yayınlar

gerçekleştirerek takipçilerimize Anadolu

masalları anlattık.

Davet eden okullara Zoom uygulaması

üzerinden Anadolu masalları anlatmaya

devam ediyoruz. Aynı zamanda projemiz

kapsamında ‘’Masal Anlatıcılığı’’ uzaktan

eğitimini tamamlayan öğretmenlerimizle

tek tek iletişime geçtik ve gönüllülerden

oluşan ortak bir mesajlaşma grubu

kurduk. Ayrıca proje kapsamında ilimizde

de bir ‘’Anadolu Masal Evi’’ açma ile ilgili

çalışmalarımızı İl Milli Eğitim Müdürlüğü

bünyesinde devam ettirmekteyiz.

Yüz Yüze Anlatıcılık Eğitimleri

Eş Zamanlı Masal Anlatımı
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DİĞER 
BİRİMLERİMİZİN 
ÇALIŞMALARI
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BÜLTENİ OCAK 2021

TEMEL EĞİTİM HİZMETLERİ-2
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eTwinnning

• 21. yüzyıl bilgi ve becerilerinden

haberdar, teknolojiyi araç olarak

kullanmayı bilen, işbirlikçi çalışmayı

önemseyen, değerler kavramını içine

sindirmiş, yaratıcı düşünme tekniklerinin

bilincinde olan öğretmenlerimizin dijital

eğitim araçları aracılığıyla, Avrupa’daki

okullarla biraraya gelerek projeler

oluşturmasına imkân veren platformdur.

• Avrupa Komisyonunun e-öğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning,

2014 yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor program olan Erasmus+’a sıkı bir

şekilde entegre edilmiştir, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımıyla okullar için

destek, araç ve hizmetler sağlayarak Avrupa’daki okullar arası iş birliğini teşvik eder.

• Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerimize yönelik, onların bireysel, mesleki gelişimlerine

destek sağlamak ve bu gelişimi sürekli hale getirmek, eğitim uygulamalarında karşılaşılan

sorunları ve ihtiyaçları tespit etmek, değişim ihtiyacı ve isteğini saptayıp, uygun çözüm

önerilerini sunmak amacıyla eğitim ihtiyaç analizi yapılmış ve “Eğitim İhtiyacı Belirleme

Anketi” oluşturulmuştur. Bu talep ve ihtiyaçları sonucunda ilimizde, eğitimde sunum,

oyunlaştırma, drama, tasarım, canlı ders, Web 2.0 araçları vb. konulara ciddi bir talep olduğu

görülmüştür. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Bilgi İşlemsel Düşünme Yöntemleri, Zekâ Oyunları,

Yaratıcı Düşünme Yöntemleri, Eğitimde Drama, Eğitimde Koçluk Sistemi, 21. Yüzyıl

Becerileri, eTwinning Proje Portalı, Çocuklar İçin Felsefe (P4C), e- Güvenlik vb. başlıklarda

talepler toplanmıştır ve bu konularda birimimizce 145 uzaktan eğitim düzenlenmiş olup, bu

eğitimlere 21.649 öğretmen katılmıştır. Eğitim sonlarında dönütleri almak, eğitimlerin

katılımcılarımızın kişisel bilgi düzeylerine katkı sağlayıp sağlamadığını tespit etmek için

anket düzenlenmiş olup, %97’si bu eğitimlerin kendilerini geliştirdiğini beyan etmiş ve

uzaktan eğitimlerden memnun ayrılmıştır.
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• Bakanlık istatistiklerimize göre; İlimizde 8 eTwinning Okul Etiketi ünvanına sahip okulumuz

varken, bu okul sayımız 49’a yükseltilmiştir. (Avrupa çapında yüksek görünürlüğe sahip, 21.YY

becerilerini öğretmen ve öğrencilere edindirebilen, üretici, ve işbirlikçi çalışmalarla ekip

ruhuna sahip örnek okullar). Yürüttüğümüz projelere ait 11 Avrupa Kalite Etiketi varken, son

bir yılda 82 ye çıkmıştır, 12 ulusal kalite etiketi ise 89’a yükselmiştir.

2017- 2020 eTwinning Proje İstatistikleri

YILLAR Okul Sayısı   
Aktif Okul 

Sayısı

Öğretmen 

Sayısı

Aktif 

Öğretmen 

Sayısı

Proje 

Sayısı

Aktif proje 

Sayısı

2017 Aralık 1.296 178 4.000 201 1.061 285

2018 Aralık 1.507 211 4.625 288 1.563 386

2019 Aralık 1.323 329 7.000 628 2.471 670

2020 Aralık 1.394 474 8.216 990 3.547 872

DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi

Eğitimde 2023 Vizyonu kapsamında, 4-12. sınıflar

yabancı dil eğitimi çalışmalarında her bir

öğrencinin bireysel gereksinimine cevap verecek

şekilde seviyelendirilmiş, çevrimiçi ve interaktif

etkinliklerle donatılmış, mobil teknolojilerle

desteklenmiş ayrıca anadili İngilizce olan

konuşmacıyla konuşma etkinlikleri, kelime ve dil

bilgisi çalışmaları yapmalarına imkân veren DynEd

İngilizce Dil Eğitim Sistemi’nin aktif ve verimli

şekilde kullanılması ve gerekli tedbirlerin alınması

büyük önem arz etmektedir. Pandemi Süreci ve

Uzaktan eğitim süreci de dahil olmak üzere

ortalama %70 aktiflik oranı ile, 220.487

öğrencimiz, 402.866 saat sistemi etkili bir şekilde

kullanarak Türkiye’de bir ilke imza atmışlardır.
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• Müdür Yardımcılarımıza ve İngilizce

Öğretmenlerimize uygulamalı olarak DynEd Dil

Eğitim Sistemi ve Kayıt Yönetimi Sistemi

kullanımı, kurulumu ve teknik bilgi ve destek

eğitimi gerçekleştirildi. 2020-2021 Eğitim

Öğretim yılı itibariyle, yüz yüze ve çevrimiçi

araçlar kullanılarak öğretmenlerimize,

öğrencilerimize ve velilerimize okul bazlı

uygulamalı seminerler verilmektedir.

Bilgilendirme ve eğitim toplantılarına ek olarak,

sistemin uygulanması ile ilgili sorun yaşadığını

belirtip, yardım isteyen okullarımızın ve

velilerimizin yaşadığı sıkıntılar bizzat yerinde

müdahale ile çözüme kavuşturulmaktadır.

Genel Müdürlük
Kayıtlı 

Öğrenciler
Aktif Öğrenciler

Aktiflik 

Yüzdesi

Toplam 

Saat

*** GENEL TOPLAM *** 314,376 220,487 - 402,866

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 156,291 132,076 84.51% 309,562

** ORTALAMA ** 78,594 55,121 70.14% 100,716

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 59,253 32,175 54.31% 37,029

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 

Müdürlüğü
50,163 26,024 51.88% 22,673

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 48,669 30,212 62.08% 33,601

GENEL MÜDÜRLÜKLER DÜZEYİNDE-DYNED ANALYTICS -Aralık 2020
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Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BÜLTENİ OCAK 2021

Projenin Adı:

Hakan Ağacı (Hayata Anlam Katan Ahenkli Nüanslar)

Projenin Hedef Kitlesi:

Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde toplumun moda, sanat

ve kültürüne yön veren tasarımcıları ve sanat meraklılarıdır.

Faaliyet Özeti:

Ters ağaç olarak tasarlanan eser çeşitli kalınlıktaki bakır tel ile

çalışılmış olup gövdesinde dokuma tekniklerinden kilim ve

sumak uygulanmıştır.

Projenin Amacı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın

himayelerinde Tophane-i Amire’de açılan “Olgunlaşma

Enstitüleri Kurumsal Değişim Sergisi’nde Bursa Olgunlaşma

Enstitüsü iki büyük eserle yer almıştır.

Olgunlaşma Enstitülerine farkındalık yaratmak amacıyla açılan sergide enstitümüze ait “Hakan

Ağacı” adlı eser dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun tasarımıyla, el sanatları öğretmeni Şükran

Özgen ve ekibi tarafından, bakır teller kullanılarak ve Anadolu kültürünü vazgeçilmezi kilim ve

sumak teknikleri ile çalışılmış ters ağaçtır.

İnsanoğlu, ağacın gelişimini kendi bedensel ve ruhsal evrimi ile eş tutmuştur. Bir minik fidenin

fidana sonra da ağaca dönüşmesini kendi doğumuna, meyve vermesini kendi doğurganlığına ve

ağacın kuruyup yok olmasını da kendi ölümüne benzetmiştir.

Mitolojide en çok rastlanan ağaç tasviri “cennet ağacı” dır. Kökleri yukarıda olan ağacın, gücünü

gökyüzünden aldığına inanılır. Türk kültüründe cennet ağacı (hayat ağacı) dünyanın merkezinden

göğün yedi kat üzerine kadar uzanan yer ile gök arasındaki ruhsal bağlantıyı sağlayan kutsal bir

ağacı simgelemektedir.

DİĞER 
BİRİMLERİMİZİN 
ÇALIŞMALARI

HAYAT BOYU ÖĞRENME HİZMETLERİ
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Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BÜLTENİ OCAK 2021

Projenin Adı:

Gönül Köprüsü

Projenin Hedef Kitlesi:

Kırsal kesimdeki okul öğrencileri

Faaliyet Özeti:

Gemlik Halk Eğitimi Merkezi olarak

geleneksel hale getirdiğimiz doğu ve

güneydoğu illerinden kurumumuza ulaşan,

bölge okullarında görevli öğretmenlerin

öğrenci ve okullarına yönelik ihtiyaçları bu

senede yerlerine ulaştırıldı. Özellikle

kırtasiye ve öğrenci giysisi, bot, mont ve

okul sıraları için örtü isteyen

öğretmenlerimizin talepleri, kurumumuz

personelleri ve kursiyerleri tarafından

hazırlanan hediye paketleri dün PTT kargo

ile ilgili okulların öğretmenleri adına

gönderildi.

Projenin Amacı:

Yardıma ihtiyacı olan Doğu ve

Güneydoğudaki köy okulu öğrencilerine

yardım etmek.

Gemlik Halk Eğitimi Merkezi olarak bu yardımlar bu sene; Diyarbakır Silvan, Bitlis Hizan, Van Özalp,

Ağrı Merkez, Şırnak Uludere ve Hakkari Çukurca 'daki köy okullarına gönderilmiştir.

HAYAT BOYU ÖĞRENME HİZMETLERİ

DİĞER 
BİRİMLERİMİZİN 
ÇALIŞMALARI
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Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BÜLTENİ OCAK 2021

HAYAT BOYU ÖĞRENME HİZMETLERİ

DİĞER 
BİRİMLERİMİZİN 
ÇALIŞMALARI

BÜYÜKORHAN HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TİYATRO KURSU

Büyükorhan Halk Eğitimi Merkezi daha fazla kişiye

ulaşma hedefiyle her yıl bir önceki yıla oranla kurs

çeşitliliğini ve kursiyer sayısını artırmaktadır.

Büyükorhan dağ bölgesinde bulunmaktadır. Bu nedenle

istihdama yönelik kurslar ön plana çıkmakla birlikte

ilçenin merkeze uzak olması sebebiyle buradaki çocuk ve

gençlerin tiyatroya erişimini kolaylaştırmak için 2019-

2020 Eğitim öğretim yılı içerisinde Tiyatro kursu

düzenlenerek öğrencilerin kurslara katılması

sağlanmıştır. Böylece öncelikle Büyükorhan da yaşayan

çocuk ve gençlerin tiyatro oyununa erişimi sağlanmış,

bilinçli ve özgüvenli bir şekilde yaşamlarını devam

etmelerine destek olunmuştur. Ayrıca tiyatro kursunun

kursiyerleri ile 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. Dönem

sonunda program dahilinde ilçede bulunan tüm

öğrencilere gösteri düzenlenerek öğrencilerin tatil

öncesi motivasyonları artırılmıştır. Aynı eğitim öğretim

yılı ikinci döneminde bölgede bulunan Orhaneli

ilçesindeki öğrencilere de program dahilinde turne

yapılarak onların da tiyatro ile tanışmaları sağlanmıştır.

Mart ayında başlayan Pandemi sürecinden dolayı Keles,

Harmancık ve Bursa Merkez okullarına düzenlenecek

turne programları iptal edilmiştir.
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Projenin Amacı: 

Hijyen şartları en üst seviyeye taşınmış, salgına karşı tedbirlerini almış, güvenli ortamlarda eğitim-

öğretim hayatına devam eden eğitim kurumlarını belgelendirmektir.

DİĞER 
BİRİMLERİMİZİN 
ÇALIŞMALARI
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BÜLTENİ OCAK 2021

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

OKULUM TEMİZ PROJESİ

83

Hedef Kitlesi ve Faaliyet Özeti: 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm eğitim öğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de büyük ölçüde etkileyen COVID-19 salgını, kişisel ve kurumsal

alışkanlıklarımızı tamamen değiştiriyor.
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Bu değişimleri doğru yönetebilmek için eğitim

kurumlarımızın yeni normalde daha sağlıklı ve

temiz şekilde açılması, okulların eğitim

hizmetini sürdürebilmesi için, denetim

personeli ile okul yöneticileri büyük bir özveri

içerisinde çalışmaktadırlar. “Eğitim

Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi

ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”

yaptığımız hazırlıklarda yol gösterici ana

kaynaklardan biridir.

Kılavuz, bu salgın hastalık (Covid-19 vb.) günlerinde eğitim kurumları yöneticileri ile çalışanlarına

rehberlik etmiştir. TSE iş birliği ile yapılan eğitimlerle hijyen ve enfeksiyon alanlarında uzmanlaşan

denetim personelimiz, eğitim kurumlarımızın kılavuzda belirlenen şartlara uygunluğu için yerinde

incelemeler yapmışlardır. Bursa İlimizde 1081 okulumuzun başvurusu başarıyla alınmış ve ilk

onayları verilerek inceleme için saha denetimlerini yapmak üzere Tetkikçilere görevleri verilmiştir.

Bu incelemeler ve raporlamalar neticesinde 1039 okulumuzun belgelendirilmiştir. Halen 42 eğitim

kurumumuzun saha tetkiki veya raporlama süreçleri devam etmektedir. Belge alan eğitim

kurumları, kalite standartlarını sürdürebilmeleri için Tetkikçilerimiz aracılığıyla izlenmeye devam

edilecektir. Okulum Temiz Belgelendirmeleri aralıksız devam etmektedir. Kalite, bitmeyen bir

yaşamdır.



SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT KONULU ÇOCUK ÇALIŞTAYI

Projenin Amacı: Bugüne kadar hep yetişkinler

ile konuşulup, tartışılan, çözüm yolları aranan

sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında

çocukların da özgün fikirlerini almak, konu ile

ilgili algılarını, beklenti ve ihtiyaçlarını

tanımlamak, bu tanımlamalar doğrultusunda da

destekleyici çalışmalar yapmaktır.

Hedef Kitlesi ve faaliyet Özeti: Çalıştaya

Bursa’yı temsil edecek şekilde Osmangazi,

Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinden rastgele 10 okul,

bu okulların 2., 3. ve 4. sınıflarından da rastgele

4’er öğrenci seçilmiştir. Çalıştay 6-7 Şubat 2020

tarihlerinde iki grup halinde, Merinos Atatürk

Kongre Kültür Merkezinde 09.30 – 12.30 saatleri

arasında gerçekleştirilmiştir. 2,3 ve 4 sınıfların

her biri farklı salonda, her salonda 20 öğrenci

olacak şekilde çalışmalar yürütülmüştür. Her

salonda 1 diyetisyen, 1 gıda mühendisi, 2

rehberlik öğretmeni görev almıştır. Çalıştay

süresince çocukların kendilerini rahat

hissetmeleri ve böylece özgün fikirlerini ortaya

koyabilmeleri için drama teknikleri

kullanılmıştır. Bu çerçevede Türkiye’de ilk kez

gerçekleştirilen bu çalıştayda elde edilen veriler

değerlendirilmiş ve çocuklar için sağlıklı

beslenme ve hareketli hayat tarzını destekleyici

çalışmalara ışık tutmak amaçlanmıştır.

Çalıştayın Sonucunda;

1. Çocukların sağlıklı ve sağlıksız yiyeceklerle

ilgili çoğunlukla doğru bilgiye sahip

oldukları bununla birlikte; akran grubuna

ait olma, sosyal imaj, akranların temel

popülarite eğilimleri gibi etkenler dikkate

alınarak sağlıklı menü oluşturma

konusunda desteklenmeye ihtiyaçları

olduğu görülmüştür.
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2. Özellikle çocuklara yönelik yapılacak

eğitim çalışmalarında sağlıklı menü

oluşturma ve menüde sebzelere yer

verme konusuna ağırlık verilerek

çocuğun besin çeşitliliğini sağlamaya

yönelik yeterliliğinin arttırılması

hedeflenmelidir.

3. Çocuklara gerek okuldaki ders programlarında

gerekse ders dışı eğitimlerde teorik bilgilerle

birlikte günlük hayatta kullanabilecekleri pratik

bilgilerin eğlenceli ve katılımcı bir anlayışla

farklı teknikler kullanılarak verilmesi

gerekmektedir. Doğru bilgi uygun yöntemler ile

verildiğinde çocuklar bu bilgiyi almaya ve kabul

etmeye açıklar, verilen bilgiler yetişkinler

tarafından da uygulanarak pekiştirildiğinde

çocukların yeni sağlıklı alışkanlıklar

kazanmaları daha kolay hale gelmektedir.

4. Çocuklar zamanlarını ve tercihlerini

doğru kullanabilmek için ailelerinin

aktif kontrolüne ve rehberliğine

ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir.

Çocuklar büyüklerden öğüt almayı

değil beraber uygulama yapmayı

beklemektedirler. Aile içinde birlikte

yemek veya beslenme çantası

hazırlamak, birlikte egzersiz yapmak

gibi etkinlikleri yetişkinlerin

kontrolünde ve rehberliğinde

olmakla birlikte çocuğun tercihleri

ile yönlendirebileceği, yapılan işe

aktif katkı sağlayabileceği şekilde

yapmanın çocukların yeni

alışkanlıklar kazanmasını

destekleyeceği düşünülmektedir.



9. Okul ortamında çocuğun sağlıklı seçeneklere ulaşımının kolaylaştırılması çocukların sağlıklı

tercihler yapmasını kolaylaştıracaktır. Çocuklar okulda sağlıklı seçenekler olsa bile sağlıklı

olmayan yiyecekleri daha çok gördükleri için bunları tercih etme eğiliminde oluyor. Ayrıca

yaş ile akran grubu tarafından kabul edilme ihtiyacı bu yiyeceklerin daha fazla tercih

edilmesine sebep olmaktadır.
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5. Ev ortamında çocuk açısından en önemli etki yetişkinlerin davranışlarıdır. Öncelikle

yetişkinler sağlıklı alışkanlıklar edinmeli ve çocuklara örnek olmalıdır. Sağlıklı beslenme ve

hareketli hayatın çocukların yaşam tarzı haline gelmesinde ebeveynlerin ve öğretmenlerin rol

model oldukları dikkate alınarak eğitim çalışmalarının bu amaca yönelik olarak geliştirilmesi

ve etkinliklerin yetişkinler ve çocukların bir arada olabileceği şekilde planlanmasının verimli

olacağı düşünülmektedir.

6. Çocukların imkân verildiğinde ve teşvik edildiklerinde doğal olarak hareketli yaşamı tercih

edebilecekleri görülmektedir.

7. Çocuklar şehir planlaması yapılırken kendileri için sağlıklı alanlar ve çevreler oluşturulmasını

istemektedirler.

8. Çocuğa hareket edebileceği ortamı hazırlamak ve teşvik etmek amacı ile okul ortamında ve

ders içeriklerinde çocukların hareketliliğini destekleyen değişiklikler yapılmalı, okul

idarelerinin bu konuya daha fazla önem vermelerini sağlamaya yönelik çalışmalar

yapılmalıdır.

SAĞLIKLI BESLENME VE HAYAT KULÜBÜ PROJESİ

Projenin Amacı: Türkiye Sağlıklı Beslenme Hareketli

Hayat Programı kapsamında, çocukluklarımıza sağlıklı

beslenme ve hareketli hayat alışkanlıklarının

kazandırılması konusunda yapılan farkındalığı artırma

faaliyetlerini interaktif eğitimlerle destekleyerek çocukluk

çağı obezitesindeki artışın engellenmesi ve daha sağlıklı

nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunulmasıdır.

Hedef Kitlesi ve faaliyet Özeti:

Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kulübü Projesinde,

kulüp üyesi çocuklara sağlıklı beslenme ve hareketli hayat

konularında interaktif eğitimler verilerek, devamında,

öğrendikleri bilgileri okul arkadaşlarına da stant çalışması

ile aktarması sağlandı.

Bursa İl Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında

İmzalanan protokol neticesinde “Sağlıklı Beslenme ve

Hareketli Hayat Kulübü” çalışması 2019-2020 eğitim

öğretim yılında pilot olarak Nilüfer, Mudanya, Orhangazi

ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde ilkokullarda uygulandı.



2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılında Kulüp Çalışmasının Yürütüleceği İlçelerdeki Hedef 

Öğrenci Sayıları

İlçe Adı
Devlet İlkokulları                        

Toplam Öğrenci Sayısı
2019-2020 Yılı Hedef

Nilüfer 20.567 17.448*

Mudanya 4.117 4.117

Mustafakemalpaşa 5.720 5.720

Orhangazi 4.413 4.413

TOPLAM 34.817 31.698

*Nilüfer ilçesindeki 3.119 öğrenci ile 2018 – 2019 yılında çalışılmıştır.

Bu proje  kapsamında;

1. Bursa ilindeki ilkokullarda “Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kulübü” kurulması ve

kulüp faaliyetlerinin İlçe Sağlık Müdürlükleri işbirliği ile gerçekleştirildi.

2. Çalışmaya öncelikle Nilüfer, Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Orhangazi ilçelerinde pilot

uygulama olarak başlanıldı.

3. Okul Yönetimi ve öğretmenlere kulüp hakkında bilgilendirici ve farkındalık artırıcı

eğitimler yapıldı.

4. Okullarda tüm öğrencilerin boy, ağırlık ölçümleri ve çalışmaya katılan öğrencilerin vücut

analiz ölçümlerinin yapıldı.
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5. Ailelerinden onam alınan fazla kilolu ve obezite riski taşıyan (BKI >85. - <99.persentil)

öğrencilerin Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kulübü Üyesi olarak katılımı sağlandı.

6. Fazla kilolu ve obezite riski taşıyan öğrencilerin ailelerine “Sağlıklı Beslenme Ve Hareketli

Hayat” konularında eğitim yapıldı.

7. Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kulübü üyeleri ile 5 (beş) hafta boyunca haftada 1(bir)

kez, 2 (iki) ders saati kulüp çalışması yapıldı.

8. Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kulübünün faaliyetleri kapsamında, İlçe Sağlık

Müdürlüğü veya SHM personellerinin okulda olduğu 6 hafta boyunca, okul yönetiminin de

uygun göreceği görünür bir yerde stant kuruldu.

9. Kulüp etkinlikleri kapsamında fiziksel şartları uygun olan okulların bahçelerine en az 2 farklı

meyve ağacı dikildi.

10. Kulüp etkinlikleri kapsamında, fiziksel şartları uygun olan okulların bahçelerine ve/ veya

koridorlarına fiziksel aktiviteyi artırma amaçlı renkli yer boyamaları yapıldı.

11. Kulüp etkinlikleri kapsamında her gün bir teneffüs süresince fiziksel şartları uygun olan

okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli hayat ile ilgili videoların izletilmesi ve kulüp müziği

eşliğinde öğrencilere fiziksel aktiviteler yaptırıldı.

12. “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” kapsamında Kulüp

etkinliklerine katılan tüm öğrencilere Sosyal Etkinlik Katılım Belgesi, kulüp faaliyetleri ile ilgili

yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere de Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi verildi.
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SIFIR ATIK EĞİTİM PROJESİ

Projenin Amacı: Millî Eğitim Bakanlığı’na

bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim

okullarında Sıfır Atık Eğitim Projesi’ni

uygulayarak; öğrencilere doğal varlıkların

korunması, tükenebilir varlıkların ve çevrenin

bilinçli kullanılması, çevre dostu tüketim

alışkanlıklarının kazandırılması ve atık

yönetimi konularında farkındalık

kazandırılmasıdır.

Projenin Hedef Kitlesi: Ana sınıfından

başlayarak tüm eğitim kademesindeki

öğrenciler.

Projenin Faaliyet Özeti:

Millî Eğitim Bakanlığı ile TEMA Vakfı arasında

yapılan Sıfır Atık Eğitim Projesi İş birliği

Protokolü ile okullarımızda Sıfır Atık Projesi

kapsamında okul öncesi, ilköğretim ve

ortaöğretim okullarında doğal varlıkların

korunması, tükenebilir varlıkların ve çevrenin

bilinçli kullanılması, çevre dostu tüketim

alışkanlıklarının kazandırılması için atık

yönetimi konusunda eğitimler verilecek,

materyaller geliştirilecek ve farkındalık

oluşturulacaktır.
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SIFIR ATIK EĞİTİM RAPORU

15 Aralık 2020 Salı günü saat 09:10’da Remzi

Zümrüt İlkokulu 3/B sınıfı ile sınıf öğretmeni

Zehra ÖZGÜR’ün de katılımıyla “Sıfır Atık” eğitim

projesini uyguladık.

İlçe Sorumlusu : İbrahim YILDIRIM

Gönüllü Öğretmen : Vildan KILINÇER
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