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2023 Eğitim Vizyonu, öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini merkeze alan, güçlü öğretmen
yeterliliklerine vurgu yapan, uzun bir süreç olan eğitim ve öğretim konusundaki atılıma ulaşmayı
hedefleyen bir yol haritasını önümüze sermektedir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Amasya
özelinde de eğitim öğretim alanında artan nicel kapasitemizin nitelikle desteklenerek bir
sıçrayışa kavuşması çağımızın lider ülke olma vizyonunda gereklilik oluşturmuştur.
2019-2020 Eğitim öğretim yılında öncelikli hedefimiz çocuklarımıza 21 yy. becerilerini
kazandıracak olan öğretmenlerimiz olmuştur. “İlham Veren Öğretmen” Seminerleri, “Eğitimde İyi
Örnekler Buluşması 2020”, “Paylaşımda Zirve Değişimde Öncü” ve “İl Proje Ambarı” gibi özgün
projelerimiz, uygulamalarını geniş kitlelere yaymak isteyen sahada özverili çalışmaları bulunan
öğretmenlerimiz için kendini ifade edecek ortamları sağlama niteliği taşımaktadır. Öğrenmeyi
hayatın bir parçası olarak kabul eden,
edindiği bilgi, beceri ve deneyimlerini paylaşan
öğretmenlerimize bu çalışmaları için ülkemizin yarınları adına teşekkür ediyorum.
Covid -19 pandemi salgınının etkilerine maruz kaldığımız bu günlerde ve yeni normal süreçte
eğitim ve öğretimi yeniden düşünmek ve tasarlamak durumunda kaldık. Teknolojiyi bir öğrenme
ve paylaşma aracına çevirme konusunda yeterlikleri kazanmış öğretmenlerimiz, bu süreçte
başarılı bir performans sergilediler. Olağanüstü günlerin yaşandığı bu süreçte online öğretmen
öğrenci etkileşimi öğrencilerimizin ve ailelerinin hayatlarının normalleşmesi konusunda toplum
nezdinde işlevsel bir rol üstlenmiştir. İl müdürlüğü olarak öğretmen eğitimlerimizi farkı bir
mecraya taşıyarak öğretmenlerimizin güncel konularda uzman eğitimcilerle buluşmalarını
sağladık. Öğretmenlerimizle organize ettiğimiz Şiir Pası ve Şarkı Pası etkinlikleriyle bu zor
günlerde birliktelik mesajı verirken diğer taraftan öğretmen ve öğrencilerimize model olarak bu
dayanışmanın farklı alanlarda da sergilenmesine öncülük ettik.
Eğitim sistemimizin kendisinden beklenen bu amaçları ve işlevleri yerine getirebilmesi ancak
tüm paydaşların nitelikli katılımlarını sağlayarak olur,
LGS ve YKS sınavına hazırlanan
öğrencilerimizin iyi oluş hallerini artırmak ve onları sınavlara hazırlamak amacıyla online içerikler
oluşturup bunları hem Youtube kanalımızda canlı yayınlarla hem de amasyamem.karnemiz.com
adresi üzerinden örnek soru çözümleriyle paylaştık. Günümüzdeki anlayıştan hareketle zihinsel
dönüşüm sağlamak adına ninelerimizin torunlarına aktardığı masalları küçükler olarak küçüklerin
biz büyüklere öğreteceği her zaman bir şeyler olduğunu düşünerek “Küçüklerden Büyüklere
Masallar Kuşağı” adı altından her gün aynı saatte Youtube kanalımızda yayınlanması sağlandı.
Amacımız, planladığımız çalışmalarımızı başarı ile uygulayarak 2023 Eğitim Vizyonumuza
ulaşmaktır. Bu düşüncelerle Müdürlüğümüz AR-GE Birimi tarafından hazırlanan AR-GE
Bültenimizin 13. sayısının hazırlanmasında emeği geçen ARGE Birimimize teşekkür eder, başarılı
çalışmalarının devamını dilerim.
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ZİYA ÖĞRETMEN İLE
EĞİTİM BULUŞMALARI
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk,
2023 Eğitim Vizyonunun açıklandığı 23 Ekim 2018
tarihinden bu yana pek çok ilimizi ziyaret ederek "Ziya
Öğretmen
ile
Eğitim
Buluşmaları"
başlığıyla
öğretmenlerle bir araya geldi. Bu ziyaretleri koronavirüs
salgını nedeniyle bir süredir internet üzerinden
gerçekleştiren Sayın Bakanımız, ilimizde görev yapan
yaklaşık üç yüz öğretmenimizle 24 Haziran Çarşamba
günü saat 16.00’da internet üzerinden bir araya gelerek
sohbet etti.
İnternet üzerinden yapılan görüşme, İl Millî Eğitim
Müdürümüz Doç. Dr. İlker KÖSTERELİOĞLU'nun
sözlerini yazdığı ve Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve
Sanat
Merkezi
Müzik
Öğretmeni
Esin
TAŞ'ın
besteleyerek söylediği "Şimdi Ziya Hocayla Buluşma
Zamanı" şarkısı ile başladı. Yandaki kare kodu okutarak
şarkımızı dinleyebilirsiniz.
Daha sonra ilimizde görev yapan öğretmenlerimiz
toplantıda söz aldı. Sayın Bakanımız, görüşmede
öğretmenlerimizin görüşleri ile ilgili notlar alındı ve
sonrasında ise görüş bildiren öğretmenlerimizle iletişime
geçildi.
Bir ülkenin eğitim kalitesinin o ülkedeki öğretmen
niteliğiyle doğrudan ilgili olduğunu ifade eden Bakan
Selçuk, "Öğretmenlerimize yönelik mesleki gelişim
çalışmalarımız devam edecek. Öğretmenin donanımı için,
öğretmenlerin hizmet içi eğitimi için, öğretmenlerin
yetkinliğini geliştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız."
dedi.

ŞARKI: ŞİMDİ ZİYA
HOCAYLA BULUŞMA
ZAMANI
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EĞİTİMDE İYİ
ÖRNEKLER BULUŞMASI
AMASYA, TOKAT VE SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ İŞBİRLİĞİYLE

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER BULUŞMASI 2020
Eğitimde İyi Örnekler Buluşması 2020, Yenilikçi uygulamaları eğitim sistemine kazandırmayı;
öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi öğretim imkânları sunmayı; 2023 Eğitim Vizyonunun
gerektirdiği hedefleri yakalamayı ve yöneticilerimizin,

öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin

yenilikçi uygulamaları hayata geçirmelerini teşvik ederek eğitim ortamlarımızın kalitesini
arttırmak amaçlanmaktadır.
Amasya, Tokat ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin işbirliğinde düzenlenen programa bu
illerimizdeki her kademedeki okullardan yönetici ve öğretmenlerimiz, Öğretim Yöntem ve
Teknikleri, Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Eğitim
Öğretime Erişim ve Yönlendirme ve Olumlu Tutum ve Davranış Geliştirme olmak üzere beş
kategoride elektronik ortamda başvuruda bulunmuşlardır.
İş birliği yapılan üç ilden proje değerlendiricilerinin yer alacağı değerlendirme aşamasından
sonra dereceye giren başvuru sahipleri Amasya buluşmasında ödüllerini alacaklardır. Toplamda
135 başvurunun olduğu “Eğitimde İyi Örnekler Buluşması 2020” ödül töreninin tarihi ilerleyen
günlerde pandemi sürecinin seyrine göre belirlenerek Amasya da gerçekleştirilecektir.

Öğretmenler m z n düşünüp uyguladıkları, f k rler

paylaşab lecekler

br

platform olan ve 2020’de Amasya’da 20 Proje kapsamında lansmanı yapılan İl Proje
Ambarı

şubat ayının sonu t bar yle Amasya İl M ll Eğ t m Müdürlüğümüzün web

s tes nde yayına başlamıştır.
İl m zde n tel kl b r paylaşım kültürü oluşturmayı amaçlayan ve yürütülen
çalışmaları tek b r çatı altında, sınıflandırılmış b r b ç mde depolama mkanı sunan İl
Proje Ambarına her okul kademes nden ve bütün lçeler m zden 343 proje ve çalışma
yüklenm şt r. Saha da özver yle çalışan öğretmenler m z n öğrenc ler yle yürüttüğü
çalışmalar

çn

br

görünürlük

ortamı

sağlamakta

aynı

zamanda

br

proje

b bl yograf s oluşturmaktadır.
B lg ler n ve deney mler n paylaşıldığı İl Proje Ambarı yen projeler

ç n de

f k r vermekted r. Yayına başladığı günden bu güne kadar 15 000 tek l kullanıcı
tarafından s tem z z yaret ed lm şt r. Bu ver ler ışığında l m zdek 5132 olan öğretmen
sayımızı da düşündüğümüzde etk l b r ver traf ğ olduğu değerlend r leb l r. İlçeler
bazında paylaşılan çalışmaların sayılarına baktığımızda Merkez 135, Taşova 94,
Merz fon 39, Suluova 35, Hamamözü 22, Gümüşhacıköy 10 ve Göynücek 8’d r.
Toplamda 343 çalışmaya
er ş m ne açıktır.

l şk n ver

ve fotoğraf s stemde kayıtlıdır ve herkes n

İl Ar-Ge birimimizin koordinesinde Şehit Gültekin
Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
tarafından uygulanan ve amacı ilimizde öğrenim
gören tüm ortaokul öğrencilerine el becerisi
isteyen
işlerin
yapımını
öğretmek,
öğrencilerimizin mesleki ilgi alanlarını tanıyarak
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir meslek
seçimi yapmalarına yardımcı olmak amacıyla
''Uygulama Atölyeleri Her Okulda Yapalım
Öğrenelim''
Projesi her ay bir ortaokulda
uygulanmıştır.
Bilişim, Elektrik Elektronik, Tesisat, İnşaat,
Mobilya, Metal Teknolojisi alanlarında stantlar
düzenlenerek 8. sınıf öğrencilerinin iş ve işlemleri
deneyimleri sağlanmıştır.Eğitimin günlük yaşamın
bir parçası olmasına dair paylaşımlar yapılmıştır.
2023 Eğitim Vizyonu kapsamında mesleki ve
teknik eğitim konusunda belirlenen hedeflere
ulaşmak için işleyen eller, mutlu yüzler...
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KENDİMİ TANIYORUM, GELECEĞİMİ
PLANLIYORUM PROJESİ KAPSAMINDA
MEBET UYGULAYICI EĞİTİMİ

MEBET
UGULAYICI
EĞİTİMİ

Kendimi Tanıyorum, Geleceğimi Planlıyorum Projesi kapsamında
ilimizde görev yapan 50 psikolojik danışmana Mesleki Beceri Testi
(MEBET) uygulayıcı eğitimi verilmiştir. Özellikle orta okullarda öğrenim
görmekte olan öğrencilerimize uygulanacak olan test, öğrencilerimizin
meslek seçimleri konusunda onlara farkındalık sağlayacaktır. İki
bölümden oluşan testin ilk bölümünde mesleki yatkınlıkları
belirlenmekte olup ikinci aşamada ise beceri testleri uygulanmaktadır.
Öğrencilerimizin sahip oldukları becerilere göre bir üst eğitim kurumu
seçmelerini sağlayacak olan MEBET testi, öğrencilerimizin ailelerine de
öğrencilerimizin sahip olduğu beceriler konusunda da bilgi verecektir.
2023 Vizyonunda da sıklıkla ifade edildiği gibi öğrencilerimizin ilgi
yetenek ve değerlerine uygun meslek sahibi olmalarının ön koşulunu
sağlayacaktır.
Mesleki
eğitimin kalitesinin artması için bu okullarımızdaki
öğrencilerimizin kendilerine uygun bölümleri tercih etmesiyle mümkün
olacaktır. Mesleki eğitime verilen önemin ülkemiz refahına uzun vadede
katkı sağlayacak, bu kapsamda okullarımızdaki psikolojik danışmanlara
büyük görev düşmektedir. Projenin ilk aşamasının tamamlanmış olup
bundan sonraki aşamada Amasya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık
Bölümü Öğrencilerinin de sürece dahil edilerek MEBET uygulamaları
yapılacaktır.
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YARATICI YAZMA VE
YAZARLIK ATÖLYESİ
Al Osman Akça

Kediler Uçsaydı Ne Olurdu?

Öğretmenimiz Ali Osman Akça liderliğinde 80
öğretmenimizle Yaratıcı Yazma ve Yaratıcı Yazarlık
Atölyesi
eğitimlerimizi
tamamladık.Çalışmanın
sonunda
1000
öğrenciye
ulaşılması
hedeflenmektedir.
Eğer kediler uçabilseydi ne olurdu? diye sorup,
doya doya yazacağız.
Sahi kediler uçsaydı ne olurdu?
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ŞİİR PASI VE
ŞARKI PASI
PANDEMİ GÜNLERİNDE ÖĞRETMENLERİMİZ EDEBİYAT VE SANATLA BULUŞTU

Müdürlüğümüz bünyesinde öğretmenlerimiz arasında etkileşimi arttırmak ve Covid-19
virüsünün toplumsal etkilerine karşı şiirler yoluyla birbirimize destek olmak amacıyla "Şiir
Pası"
ve “şarkı pası” etkinliği başlatılmıştır.Müdürlüğümüze bağlı öğretmenlerimizin
evlerinde hazırladıkları videoları ile gerek şiirlerle gerek müzik yoluyla tüm dünyayı etkisi
altına alan Covid-19 virüsünün psikolojik etkilerini azaltmak ve öğretmenlerimizin birbirine
destek olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Toplumsal dayanışmayı ve iyi oluş halini arttıran şiir ve şarkı pası etkinliğimiz 20'şer
öğretmenle 21 gün devam etti. Şiir pası etkinliğimize Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel
Müdürü Hamza AYDOĞDU ve Eğitimci Yazar Ayhan KORKMAZ; şarkı pası etkinliğimize
Devlet Sanatçısı Dr. Aylin Şengül TAŞÇI da katılmışlardır. Etkinliğimize il dışında görev yapan
öğretmenlerimiz de katılım göstermiştir.

OKUL ÖNCESİ
ETKİNLİKLERİ

Pandemi sonucu meydana gelen uzaktan eğitim
sürecinde okul öncesi öğrencilerine yönelik 11 hafta
boyunca uzaktan eğitim etkinlik planları hazırlandı.
Okul öncesi öğrencilerinin yaş grupları, gelişim
özellikleri dikkate alınarak hazırlanan planlarda evde
çocukların evlerinde aileleri eşliğinde yapabilecekleri
etkinlikler seçilmeye özen gösterilmiştir.

Etkinlik Örnekleri İçin

KÜÇÜKLERDEN
BÜYÜKLERE
MASALLAR

İ

İ İ

İ İ

Aile büyüklerinin küçüklere masal okuduğu zamanların artık
yaşanmadığından yola çıkılarak çocukların masal okuduğu bu
etkinlikle bir farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır.
Çocukların dünyayı ve hayata dair birçok şeyi deneyimledikleri masal
anlarıdır. Masallar sistemli bir şekilde tasarlanmış düş ürünleridir.
Yeri geldiğinde gerçeküstü olayları, yeri geldiğinde gerçek ve
yaşanması mümkün olayları anlatır. Gizemli, büyüsel havası, serüven
dolu olaylar içermesi ve sonsuz olasılıklar sunması masalları çocuklar
için ilginç kılmaktadır. Masallar, çocukların hayal gücü, yaratıcılık ve
sanatçı yeteneklerine yönelik etkilerinin yansıra; sosyal duygusal
gelişimleri üzerinde etkili olan bir araçtır. Masallar kültürün kuşaklar
arası aktarımını sağlayan, ayrıca insanlar arası ilişkilerin nasıl
yapılandırılacağına
dair
önemli
bilgileri
taşıyan
öğrenme
araçlarındandır. İnsanların birbirlerine anlattıkları masallar, ilişki
kurma becerilerini, yaratıcılığı ve toplulukların hayallerini belirleyici
güçlere sahiptirler. Masalların büyülü güçlerinden yararlanmak üzere
"Küçüklerden Büyüklere Masallar Kuşağı" Amasya İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün Youtube kanalında yayınlanmıştır.
Tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgın
hastalık sürecinde öğretmenlerimiz üretmeye ve paylaşmaya devam
etti. Bu süreçte il Ar-Ge biriminin koordinasyonunda General Hikmet
Akıncı İlkokulu 1/A sınıfı öğretmeni Rabiye KILIÇASLAN sınıfındaki
öğrencilerden masal okumalarını istedi. Okudukları masalları video
olarak kayıt eden öğrenciler, videolarını öğretmenleriyle paylaştılar.
Öğretmenimiz, öğrencilerinin büyük bir özveriyle hazırladıkları masal
videolarının akranlarına ve büyüklerine örnek olacağını düşünerek
paylaşılmasını sağladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi ve Müdürlüğümüz iş birliğiyle
Doç. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ tarafından öğretmenlerimize
“Kuramdan

Uygulamaya

STEM

Eğitimi”

başlıklı

webinar

verilmiştir.
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ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI
(ÖRAV) İŞBİRLİĞİYLE
DÜZENLENEN WEBİNARLAR
HALA
ÖĞRENİYORUM.

Pandemi günlerinde öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini sürdürmelerini sağlamak
amacıyla, öğretmen eğitimi konusunda kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan ve bu güne
kadar 250 bin civarında öğretmenle buluşan Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından
öğretmenlerimize Öğrenme Otonomosi ve Dijital Öğrenme Araçlarının Eğitimde Kullanımı
konusunda Webinarlar düzenlenmiştir. Öğretmen Akademisi Vakfına ve Eğitimcileri Engin
GÜVEN ve Ferda GÖKTÜRK İNCE'ye teşekkür ederiz.

İLHAM VEREN ÖĞRETMEN
BULUŞMALARI

Tevazu yükselişin yakıtı, kibir
düşüşün fitilidir.İnsanlar karakterine
göre hangisini kullanacağına karar
verir.

AYHAN KORKMAZ

26 Şubat Çarşamba günü İlimiz Merkez, Merzifon ve Suluova ilçelerinde
ve gerçekleştirilen seminerlerde öğretmenlerimiz Eğitim Uzmanı Ayhan
KORKMAZ'ın hareketli ve esprili anlatımlarını dikkatle dinlediler.Kendi
hayatından kesitlerle öğretmenlerle eğitim üzerine sohbet eden Ayhan
KORKMAZ, yöneticilerin olumlu okul iklimi oluşturmasındaki rolüne
dikkat çekerek, öğretmen motivasyonunun başarılı ve nitelikli öğrenciler
yetiştirilmesinde çok önemli bir kriter olduğunun altını çizdi.
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REHBERLİK SAATLERİNDE
BULUŞUYORUZ...
Geleceğe hazırlanan öğrencilerimizin yanındayız.

Rehberlik Saatlerinde
Buluştuk
LGS ve YKS sınavına hazırlanan
öğrencilerimiz

hazırlanan

programlarda YKS sistemi, Verimli
Ders

Çalışma

Teknikleri,Sınav

Great Reads for the

Kaygısı ve Başetme Yöntemleri,

Summer - 3

Covid-19

Kaynaklı

Stres

ve

Etkileri,Sınav Stratejileri, Mesleki
Rehberlik ve Tercih Danışmanlığı
başlıklarında Youtube kanalımızda
canlı

yayınlar

düzenlenmiştir.

Öğrencilerimizin
GEÇMİŞ PROGRAMLAR
İÇİN

izleyebilmesi
kayıt

daha

amacıyla

edilmiştir.

sonra
videolar

Yukarıdaki

karekodu okutarak geçmiş canlı
yayınları izleyebilirsiniz.

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İŞBİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN
WEBİNARLAR
Lefke Avrupa Üniversitesi ve Müdürlüğümüz iş birliği ile “Pandemi Sürecinde
Beslenme ve Motivasyon İlişkisi”, “Teknoloji Bağımlılığı” ve “Covid-19’da Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar” başlıklı 3 adet canlı yayın düzenlenmiştir.
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ETWİNNİNG
FAALİYETLERİ
İL AR-GE BİRİMİ OLARAK YAPTIĞIMIZ WEBİNARLAR

Öğrenmeyi Öğrenme ve eTwinning projelerinin etkili
bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi konularında
webinarlar düzenlendi. Öğretmenlerimize kalite etiketi
sürecinde
rehberlik ve bilgilendirme toplantıları
düzenlendi.
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DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLE
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN İŞBİRLİĞİNDE
YAPILAN ÇALIŞMALAR

MOTİVASYON VE VERİMLİ
DERS ÇALIŞMA
Süleyman BELEDİOĞLU

Süleyman Beledioğlu (Bonus Hoca)
tarafından 4 Mart 2020’de 12. sınıf
öğrencilerine Motivasyon ve Verimli Ders
Çalışma Teknikleri konulu seminer verilmiştir.

Pandemi sürecinde Doğu Akdeniz Üniversitesi ve
Müdürlüğümüz işbirliği ile Eğitimci Süleyman
Beledioğlu tarafından Evde Öğrenme Keyfi başlıklı
İnstagram üzerinden canlı yayın düzenlenmiştir.
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OKA TEKNİK DESTEK
KAPSAMINDA
YÜRÜTÜLEN
PROJELERİMİZ
İl Müdürlüğümüz tarafından Orta Karadeniz
Kalkınma Ajansına 2019 Teknik Destek Başvuruları
kapsamında sunmuş olduğumuz "Çocuklar İçin
Felsefe Eğitici Eğitimi" ve "Eğitim Yöneticisi
Geliştirme Programı" projelerimizin sözleşmeleri İl
Millî
Eğitim
Müdürü
Doç.
Dr.
İlker
KÖSTERELİOĞLU ve Orta Karadeniz Kalkınma
Ajansı Amasya Ofisi Koordinatörü Erdin GÜDEN
tarafından imzalanmıştır.
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4006 TÜBİTAK
BİLİM
FUARLARI
TÜBİTAK PROJELERİ

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ile, 5-12.
sınıf

ilk

ve

ortaöğretim

öğrencilerinin

bilimsel

çalışmalar

gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek, soru ve sorunlara
çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına
katkı

sağlanması;

farklı

bilişsel,

duyuşsal

ve

psikomotor

seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması;
bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve
sunum

becerilerinin

öğrencilere

kazandırılması;

öğrenciler

üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım çalışması
içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların
sağlanması amaçlanmaktadır.
Göynücek 2, Gümüşhacıköy 7, Hamamözü 2, Merkez 19,
Merzifon ve Suluova 8, Taşova 2 olmak üzere toplam 48
okulumuzda

2020

düzenlenecektir.

yılı

içerisinde

TÜBİTAK

Bilim

Fuarları

ETWİNNİNG OKUL
ETİKETİ
“eTwinning Okul Etiketi” alan okullarımız belli oldu
44

M U Z 2 0 2 0eTwinning
SAYI 13
ülkede T E M
yürütülen

faaliyeti

kapsamında toplam 2177 okul eTwinning okulu
olmak için başvuru yapmış olup, ülkemizden 950
okul bu etiketi alarak Avrupa’ da birinci oldu. 20192020 eğitim-öğretim yılında ise ilimizden ilk defa
başvuru yapılmış olup 6 başvurudan 5 okulumuz
eTwinning School etiketi almıştır.

ETWİNN İ N G S CH OOL (ETWİNNİNG OKULU) ETİKETİ A L A N
OKULLARIMIZ

1. Merzifon Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
2. Amasya Merkez Çelebi Mehmet Orta Okulu
3. Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin MTAL
4.Serdar Zeren Orta Okulu
5.Amasya Lisesi
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Pandemi sürecinde öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize
ulaşabilmek amacıyla YouTube kanalımız oluşturulmuştur. Canlı yayınlar
yapabilen kanalımızın 3.200 abonesi bulunmaktadır.
Ayrıca LGS hazırlığı yapan öğrencilerimize yönelik konu anlatımı ve soru
çözümleri paylaşılmıştır. Müdürlüğümüz tarafından paylaşılan videolar da
depolanmaktadır.

