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Bir halk sağlığı sorunu olarak nitelendirilen 
Covid-19 salgını, dünyanın birçok ülkesinde 
olduğu gibi Türkiye’de de etkilerini göstermiştir. 
Özellikle eğitim alanında ön plana çıkan etkisi 
mevcut okul ortamlarından öğrencilerimizi 
uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerine yöneltmesi 
şeklinde olmuştur. Öğrenciler bu süreçte 
izolasyonda oldukları evlerinden uzaktan eğitim 
faaliyetlerine katılmak zorunda kalmışlardır. 
Türkiye Covid-19 salgın sürecinde eğitim 
faaliyetlerini planlama, yönetme ve yürütme 
bakımından dünyanın en önde gelen ve örnek 
gösterilen ülkelerinden biri olmuştur. Türkiye’nin 
salgına göstermiş olduğu refleks, bu sürece hazır 
olduğunu göstermiştir. 
Ülke olarak eğitim anlamında sürece hazırlıklı 
olan ülkeler içerisinde olmak çok gurur vericidir. 
Birçok ülke bu sürece hazırlıksız yakalanarak 

çevrimiçi öğrenme altyapılarını salgından sonra oluşturmaya başlamıştır. Ama ülkemiz Aralık 
2010’da Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ortaklığı ile Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi 
İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi gibi bu süreçten çok önce atılan adımlar ile hazırlıklı başlamış 
olmanın avantajını yaşamıştır. FATİH Projesi kapsamında Okullarda altyapı ve donanım eksiklikleri 
giderilmiş, öğretmen eğitimleri tamamlanmış, öğrenci ve öğretmenlerin güvenilir ve kontrol edilmiş 
doğru dijital içeriklere ulaşabileceği EBA platformu oluşturulmuştur. Yaklaşık on yıl önce teknolojik 
alt yapısını büyük çapta projelerle gerçekleştiren Bakanlığımız bu süreçte tüm ülke genelinde hazırlıklı 
olarak, hızlı refleks gösterebilmiştir. 
Bu tip salgın ve öngörülemeyen acil durum dönemlerinde öğrenme fırsatlarını korumak için planlı ve 
etkili bir strateji bulunmadığı takdirde, yaşanacak aksama öğrenciler için ciddi öğrenme kayıplarına 
neden olmaktadır. COVID-19 salgınının dünyadaki yıkıcı etkisi göz önüne alındığında, böyle bir kriz 
zamanında, çocukların ve gençlerin eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek büyük önem taşımaktadır. 
Salgın süreçlerinde eğitim fırsatlarını aksatacak bir krize karşı cevap olabilecek; uyarlanabilir, tutarlı, 
etkili ve eşitlikçi bir eğitim geliştirmek çok önemlidir. 
Pandemi döneminde bakanlığımız ile koordineli olarak Müdürlüğümüz; 
- Süreçten etkilenen tüm paydaşların yer aldığı komisyonlar, çalışma grupları oluşturulmuş,
- Merkez ve taşra birimleri arasında sık ve düzenli iletişim sağlayacak programlar geliştirilmiş,
- Süreci yönetecek ilkeleri açık bir şekilde tanımlamış,
- Halk sağlığı yetkilileri ile koordinasyon mekanizmaları oluşturulmuş,
- Süreç sonrası sosyal uzaklaşma nedeniyle kaybedilen öğrenme süresini geri kazanmak için  
 uygulanabilir planlamalar yapılmış,
- Online öğrenmeyi içeren eğitim araçlarını tanımlamış ve geliştirilmiştir, bu araçlara   
 ulaşamayan öğrencilerin ihtiyaçlarını giderecek planlamalar gerçekleştirilmiş,
- Öğretmen ve öğrencilerin bu süreçte daha çok ihtiyaç duydukları kendi kendine öğrenmeye  
 yönlendirilmiş, beklenti ve rolleri tanımlanmıştır,
- Dijital iletişim kanalları; süreç boyunca ulaşılmaya çalışılan öğretim program hedefleri,   
 stratejileri, önerilen faaliyetler ve ek kaynaklar hakkında öğretmenler, öğrenci ve velilere   
 aktarılmak için etkili bir şekilde kullanılmış,
- Online eğitim stratejileri Müdürlüğümüz ve birimlerinin her kademesinde önemsenerek   
 belirlenmiş ve uygulanmış,

- Süreç içinde uygulanan alternatif eğitim planı uygulanırken en savunmasız öğrenciler ve    
 aileleri  için yeterli destek sağlanmış,
- Ortak öğrenme ve refahı geliştirmek için öğrenciler arasında etkin iş birliği ve iletişim gelişmesi   
 için planlamalar yapılmış,
- Öğretmenler, öğrencilerini destekleyebilmeleri için mesleki gelişim programları içerisine dahil   
 edilmiştir,
- Süreç içerisindeki eğitim programlarından sorumlu öğrenciler için alternatif değerlendirme   
 süreçleri tanımlanmış,
- Süreçten olumsuz etkilenecek öğrenciler için rehberlik hizmetleri planlamaları yapılmış,
- Öğrencilerin online derslere katılımları önündeki engellerin kaldırılması ve derslere katılımın   
 artırılması hakkında planlamalar yapılmış,
- Öğrencileri online tehditlere karşı korunmasını sağlamak için ekrana maruz kalınan saatler ve   
 online araçların güvenli kullanımı konusunda öğrenci ve ailelere rehberlik edilmiştir. 
Müdürlüğümüz salgın döneminde Amasya ilinin öğrenci, veli ve öğretmenlerinin ihtiyaçları tespit 
etmiş ve bu doğrultuda projeler geliştirilmiştir. Özellikle öğrenci ve öğretmenlerimizin dijital araçlar ile 
ulaşabileceği ihtiyaçlarına yönelik uzaktan eğitimlere ağırlık verilmiş. Süreci fırsata çevirme yönünde 
sürekli bir planlama ve uygulama içerisine girmiştir. 
Sosyalleşmenin aile bireyleri ile sınırlı kaldığı bu süreçte öğrenci ve öğretmenlerimizin eğitim öğretim 
faaliyetleri içerisinde kendilerini yalnız hissetmemeleri için tedbirler alınmış, onların psikolojik yönden 
desteklenmesine önem verilmiştir. 
Özellikle öğrencilerimizin eğlenerek öğrendikleri “Ritimsel Hareketler Etkinliği” , Küresel iklim sorunları 
üzerine farkındalıklarının artırıldığı “ Suyu Tasarruflu Kullanıyorum. Geleceğe Güvenle Bakıyorum.”, Su 
tasarrufunun önemine dikkat çeken yarışmalar, öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla salgın döneminde 
okumanın önemine dikkat çekmek için “Amasya Saatini Kitaba Kuruyor” isimli okuma kampanyaları, 
Veli ve öğrencilerin bu süreçte birlikte vakit geçirirken kullanacakları yöntemleri geliştirmek adına 
“Yaratıcı Okuma”, ”Çocuğumu Nasıl Kitapsever Yaparım?”, “Pandemi Döneminde Ebeveyn Olmak”, “Boş 
Zamanlarda Dijital Tuzaklar” gibi evde nitelikli zaman geçirmelerine yardım edecek eğitimler ve söyleşiler, 
Öğretmenlerimizin mesleki yeterliliklerini desteklemeye yönelik “Çocuklar için Felsefe Eğitimi”, “Bir 
Kolaylaştırıcı Olarak İletişim”, “İnteraktif Okuma Teknikleri”, “ eTwinning Eğitimleri”, “Tübitak Eğitimleri” 
gibi bir çok farklı etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu süreci en az zararla atlatmak için Müdürlüğümüz ilimiz 
öğrenci, öğretmen ve velilerinin ihtiyaçlarını tespit ederek bunlara çözümler geliştirmeye süreç içerisinde 
olduğu kadar sonrasında da devam edecektir. Sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin desteklenmesine 
yönelik okul idareleri ile iş birliği içerisinde ihtiyaçlar tespit edilerek özel ve genel çözümler üretilmektedir. 
LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizin bu süreçte eğitim hayatlarına duraklama yaşamadan 
devam etmeleri ve en az kayıplarla bu süreci atlatmaları için özel bir gayret içerisindeyiz. 
Amacımız, Covid-19 Salgın sürecini en az zararla atlatarak, yeni normal süreçte öğretmen, öğrenci, veli 
ve altyapı ihtiyaçlarımıza en üst düzeyde cevap verecek çalışmalar gerçekleştirmektir. Bu düşüncelerle 
Müdürlüğümüz AR-GE birimi tarafından hazırlanan AR-GE bültenimizin 14. Sayısının hazırlanmasında 
emeği geçen AR-GE birimimize gayretlerinden dolayı teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını 
dilerim. 
                                                                                                                               Ömer COŞKUN
                                                                                                                Amasya İl Milli Eğitim Müdürü
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1 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 
aldığı değerlendirme aşaması sonucunda 
dereceye giren başvuru sahiplerine 
ödülleri takdim edildi. 

Dereceye giren başvuru sahiplerine ödülleri İl Müdürümüz tarafından takdim edildi
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2
Webinar, ya diğer 

adlandırmalarla web tabanlı 
seminer, webkonferans ve sanal 

sınıf, teknoloji ve iletişim 
ağlarının çeşitlenmesiyle kişi ve 
kurumların birbirleriyle iletişim 
kurabildiği çalışma ve etkileşim 

yöntemlerinden biridir.

WEBİNAR FAALİYETLERİMİZ

Okumayı farklı 
yöntemler 
ve yaratıcılık 
çerçevesinde 
ele alan yaratıcı 
okumanın ilimiz 
öğretmenlerinin 
öğrencileri 
ile beraber 
uygulamalarına 
katkı sağlamak 
amacıyla yazar 
ve akademisyen 
Dr. Nilay Yılmaz 
“Yaratıcı Okuma” 
webinarı 
gerçekleştirmiştir. 

Öğrencilerin okuma becerisi ve algıları, yaratıcılıkları, 
istekleri, bütüncül düşünebilmeleri gibi durumları 

yönetebilmelerinin sağlanmasına katkı sağlayan “Yaratıcı 
Okuma”  webinarı Yazar Burcu Hızır tarafından ilimiz 

öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
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2 WEBİNAR FAALİYETLERİMİZ

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 
tarafından desteklenen “Küçük Filozoflar 

Çocuklar için Felsefe Eğitici Eğitimi” 
projesinde eğitimci olarak ilimize gelen 

Onur BAKIR, il genelindeki öğretmenlere 
“Çocuklar için Felsefe” konulu webinar 

gerçekleştirmiştir. 

Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 
Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

ABD’nda görevli Prof. Dr. Bige UZUN 
öğretmenlere ve velilere yönelik “Pandemi 

Döneminde Ebeveyn Olmak” konulu 
webinar gerçekleştirmiştir. 
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 
Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon 
Uzmanı Doç. Dr. Sefa Şahan BİROL 

öğretmenlere ve velilere yönelik “Boş 
Zamanlarda Dijital Tuzaklar” konulu 

webinar gerçekleştirmiştir. “

“ Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Tarih Bölümü Ana Bilim 

Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet EVSİLE 
10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri 

kapsamında öğretmen, öğrenci ve velilere 
yönelik “Atatürk’ün Gerçekçi Kişiliği 

ile Türkiye Cumhuriyetine Yansımaları” 
konulu webinar gerçekleştirmiştir.

“

“
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Yazar Tülin Kozikoğlu 
velilere yönelik “Çocuğumu 
Nasıl Kitapsever Yaparım?” 

ve öğretmenlere yönelik 
“İnteraktif okuma 

Teknikleri” konulu webinarı 
gerçekleştirmiştir. 

“

“
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Müzik Öğretmeni Müge Şenyıldız ve 
Hakan Sengir öğrencilere yönelik 

“Ritimsel Hareketler Etkinliği” 
webinarlarını gerçekleştirmiştir. 

“
“
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3 ÖRAV
Öğretmen Akademisi Vakfı

Öğretmen Akademisi Vakfı ve 
Müdürlüğümüz iş birliğiyle ÖRAV Eğitmeni 
Arzu Yüksel tarafından öğretmenlerimize 
“Bir Kolaylaştırıcı Olarak İletişim” başlıklı 

webinar gerçekleştirilmiştir. 

Yarınım Kız Kardeşim Projesi Eğitimleri
Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından Türkiye geneli uygulanan projenin 
2020 Kasım- 2021 Mart planlaması kapsamında ilimizden 80 öğretmen 
düzenlenen eğitimlere katılmışlardır. 

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda 
görev yapan ortaokul ve lise öğretmen ve 
yöneticilerinin; Gelişim Odaklı Düşünme, 
Yılmazlık, Ön Yargı-Kalıp Yargı-Ayrımcılık, 
İş Birliği, Siber Zorbalık, Teknoloji ve Eğitim 
konularında bilgi, beceri ve tutumlarında 
değişiklik yaratmak hedeflenmektedir.

Program; öğretmenler aracılığıyla 
öğrencilerde, kendi potansiyellerini 
tanımanın, yaşam için bir anlam ve değer 
kümesi oluşturmanın, toplum içindeki 
farklılıklarla barış içinde birlikte yaşamanın 
mümkün olabileceğinin, iş birliği yapmanın 
bireysel ve toplumsal faydalarının 
neler olabileceğinin ve günümüz 
okuryazarlık türlerinden birisi olan teknoloji 
okuryazarlığının yaşamsal önemi ile ilgili 
bilgi, tutum ve beceri kazandırılmasını 
hedefler.
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Türkiye’nin Mühendis Kızları Eğitimleri
Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından Türkiye genelinde uygulanan projenin 
2020 Aralık- 2021 Mayıs planlaması kapsamında ilimizdeki liselerde görev 
yapan 8 öğretmen düzenlenen eğitimlere katılmışlardır.

Programa katılan öğretmenleri aracılığıyla;
• Öğrencilerin kendi ilgi, yetenek ve kişilik 

özelliklerini göz önünde bulundurarak 
hedeflerini ve yaşam kariyerlerini 
belirlemeleri için bilinç kazanmalarını 
sağlamak,

• Öğrencilerin meslek seçiminde yetenek,  
ilgi,  değer ve kişilik özelliklerinin rolünü 
değerlendirebilmelerini sağlamak,

• Öğrenci ve velilerin meslek seçimine 
ilişkin ön yargılarını fark ettirerek, 
kadınlara ve erkeklere uygun işler 
konusundaki yerleşik kalıplaşmış 
düşüncelerin sınırlılıklarını fark etmelerini 
sağlamak,

• Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda mühendislik alanını 
seçebilmelerine destek vermek ve 
mühendislik mesleğini seçmelerine 
engel olan diğer etkenleri ortadan 
kaldırmak,

• Rol model mühendislerin kariyer 
öykülerinin paylaşılması yoluyla 
öğrencilere mühendislik mesleğini daha 
yakından tanıtmak,

• Temel mühendislik alanlarından 
bilgisayar, çevre, elektrik - elektronik, 
endüstri, inşaat ve makine mühendisliği 
bölümlerini tanıtmak hedeflenmektedir.

4 eTWİNNİNG 
FAALİYETLERİMİZ
eTwinning faaliyetleri kapsamında ilimizde çok sayıda eTwinning 
çevrimiçi etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikler kapsamında 
öğretmenlerimize eTwinning konusunda bilgilendirmeler yapılarak, 
kayıt olma, projelerde ortak olma proje yazımı konularında bilgiler 
verilmiştir. Ayrıca eTwinning okulu olmaya hak kazanmış okullardaki 
yönetici ve öğretmenlere de bilgilendirme ve destek faaliyetleri 
yapılmıştır. 



22 23

AR-GE BÜLTENİ
SAYI:14ARALIK-2020

5 eTWİNNİNG ÖDÜL TÖRENİ

2018-2019 eğitim öğretim yılında 
“Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi” 
alan öğretmenlerimize ödülleri 
Covid-19 tedbirleri alınarak İl Milli 
Eğitim Müdürü Ömer Coşkun 
ve Şube Müdürleri tarafından 
verildi. Yapılan kısa törende 
öğretmenlerimiz projelerine ait 
görsellerin olduğu panolarla 
projelerini tanıtma fırsatı buldular.
Ayrıca Ulusal Destek Servisi 
Mesleki ve Pedagojik Gelişim 
Sorumlusu Dr. Hülya Bal’ın ve 
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer 
Coşkun’un katılımıyla çevrimiçi 
bir tören gerçekleştirildi. Törende 
Dr. Hülya Bal ve Ömer Coşkun’un 
konuşmalarının ardından 

öğretmenlerimiz ve projeleri ile 
ilgili hazırlanan videolar izlendi. 
Avrupa ve Ulusal kalite etiketi alan 
öğretmenlerimiz törende projeler 
ile ilgili deneyimlerini paylaşarak 
katılımcılara bilgiler verdiler. 
eTwinning okulu başvurusu 
yaparak “eTwinning Okulu” unvanı 
alan beş okulumuz bulunmaktadır. 
Covid-19 tedbirlerinden dolayı 
okullarımızdan Çelebi Mehmet 
Ortaokulu’na İl Milli Eğitim Müdürü 
Ömer Coşkun ve eTwinning 
Koordinatörü Hacer Ermiş 
tarafından tebrik ziyareti yapılarak 
eTwinning okulu belgeleri takdim 
edilmiştir.
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Orta Karadeniz Kalkınma 
Ajansı tarafından fonlanan; 
2019 Teknik Destek Projeleri 
kapsamında müdürlüğümüz 
tarafından başvurusu yapılan 
ve kabul gören “Küçük 
Filozoflar Çocuklar için Felsefe 
Eğitici Eğitimi” projemizin 
eğitimleri yüz yüze 19/10/2020 
- 23/10/2020 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir.
Müdürlüğümüze bağlı okul ve 

kurumlarda görev yapan 30 okul öncesi öğretmeni ve 30 sınıf öğretmeni 
gerçekleştirilen eğitimlere katılmışlar ve eğitim sonunda İl Müdürümüz 
Ömer COŞKUN tarafından takdim edilen sertifikalarını almaya hak 
kazanmışlardır.

6 OKA TEKNİK DESTEK 
PROJELERİ

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 
fonlanan 2019 Mesleki ve Teknik Eğitimin 

Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 
Müdürlüğümüz “Mesleki ve Teknik Eğitimde 

Modern Eğitime Geçiş Modeli Olarak FabLab” 
projesi tamamlanmıştır
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Valimiz Sayın Mustafa MASATLI  

İl Müdürümüz Ömer COŞKUN ilimizdeki sevgi evlerinde kalan öğrencilerimiz ve 
yöneticileri de kampanyaya destek vermiştir.

Amasya Üniversitesi, Eğitim 
Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri 

Eğitiminde görevli Prof. Dr. Orhan 
Karamustafaoğlu okullarımıza yönelik 

“4006’larda Bizde Varız!” konulu 
webinar gerçekleştirmiştir. 

“

“

7 YARIŞMALAR & 
KAMPANYALAR

Müdürlüğümüz Strateji 
Geliştirme Birimi, Uzaktan 
eğitim sürecinde öğrencilerin 
aileleri ile beraber haftanın 
belirli gün ve saatlerinde 
okuma yaparak, il geneli 
okumanın önemine yönelik 
farkındalık yaratmak 
amacıyla kampanya 
düzenlemiştir. Amasya 
geneli uygulanan Okuma 
Kampanyamız ilimiz öğrenci, 
öğretmen, velileri ve ilimizin 
önde gelen isimleri tarafından 
benimsenip desteklenmiştir. 
Ses getiren kampanyamız TRT 
Haber de yayınlanmıştır. 

“Amasya Saatini Kitaba Kuruyor…” Okuma Kampanyası
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 “Amasya Saatini Kitaba Kuruyor... “ 
sloganıyla akıllarda kalan etkinlikte Cuma 

ve Pazar günleri 20:30-21:00 saatleri 
arası tüm Amasyalıları kitap okumaya 
davet ediyoruz. Kitap okurken çekilen 

görselleri sosyal medya hesaplarımızdan 
#amasyaokuyor etiketiyle paylaşıyoruz.

“

“
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Su Tasarrufu Konulu Resim Yarışması

Müdürlüğümüz tarafından 
gelecek nesillerin dünya 
üzerindeki su kaynaklarının 
yetersizliğinden dolayı 
karşılaşacakları soruna 
dikkatlerini çekmek ve 
farkındalık yaratmak 
amacıyla “Su Tasarrufu 
Konulu” resim yarışması 
düzenlenmiştir. 
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İlkokul Öğrencileri İl Birincisi Aybige Su 
KAHRAMAN

İlkokul Öğrencileri İl İkincisi Sudem Zümra 
TURAN

AR-GE BÜLTENİ
SAYI:14ARALIK-2020
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İlkokul Öğrencileri İl Üçüncüsü Talha YALÇIN Ortaokul Öğrencileri İl Birincisi Ayzin 
BOZYİĞİT

AR-GE BÜLTENİ
SAYI:14ARALIK-2020
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Ortaokul İl İkincisi Selin Aybüke CİVA Ortaokul Öğrencileri İl Üçüncüsü 
Hatice Ravza KÖSE 

AR-GE BÜLTENİ
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Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 
2020 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, eğitim 
kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme 

ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla 
sürdürülmesi amacıyla "Okulum Temiz Belgelendirme Programı" yürürlüğe 
alınmıştır. Bu kapsamda; ilimizde "Okulum Temiz" Belgesini almaya hak 
kazanan 269 okul bulunmaktadır.

9 “AMASYA EVDE KODLA”
PROJESİ

Pandemi nedeniyle ilimiz genelinde 
yürütülen robotik kodlama 
eğitimlerinin aksamaması için 
hazırlanan proje kapsamında 
kodlama laboratuvarları için 
kullanılan robotlar öğrencilerimize 
çalışmalarını evlerinde devam 
etmeleri için belirli bir süre emanet 
ediliyor, öğrenciler evlerinde takip 
ettikleri kodlama eğitimini ve 
uygulamaları kendilerine emanet 
edilen robotlar ile pekiştirme 
fırsatına erişiyor.
"Amasya Evde Kodla" projesi ulusal 
medyada yer aldı. TRT Çocuk 
kanalında yer alan haberle hem 
ilimizin hem de öğrencilerimizin 
kodlama alanında gerçekleştirdiği 
çalışmalar tüm ülkemize örnek oldu.

AR-GE BÜLTENİ
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8 BEYAZ BAYRAK VE OKULUM 
TEMİZ FAALİYETLERİ

Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı 
örgün ve yaygın 

eğitim kurumlarının 
temizlik ve hijyen 
konusunda teşvik edilmesi, 
okul sağlığının daha 
iyi düzeye çıkarılması 
amacıyla “Beyaz Bayrak” 
verilmektedir. İl genelinde 
bulunan 308 okuldan 285 
okulumuz “Beyaz Bayrak” 
ile ödüllendirilmiştir.
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10 ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
ETKİNLİKLERİ

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Coşkun, Öğretmenlerle 
canlı yayında buluştu. 
Canlı yayında öğretmenlerle buluşan İl Müdürümüz Ömer 
Coşkun, salgın döneminde camia olarak birbirimizden 
uzak kaldığımız zorlu süreçte öğretmenlerimizle bir araya 
gelerek onların Öğretmenler Gününü kutladı. 

AR-GE BÜLTENİ
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“

“ Öğretmenler günü etkinlikleri 
kapsamında Müdürlüğümüz 
ve Strateji Geliştirme Birimi 

sosyal medya hesapları 
üzerinden öğretmenlerimiz, 

#degerveriyorumdegergoruyorum 
etiketi ile öğretmenliklerini en iyi 

anlattığını düşündükleri fotoğrafları 
paylaşmışlardır.

Öğretmenler!
Yeni Nesil Sizin Eserini Olacaktır.

M. Kemal ATATÜRK
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11 OKULLARIMIZDAN 
HABERLER

Bakanlığımız ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliği kapsamında öğrencilerin 
bağımlılık konularına duyarlılığını artırmak, yeteneklerini teşvik etmek ve 
başarılı bulunan eserleri ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilen "Sağlıklı 
Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması" düzenlenmiştir. Yarışma sonucunda lise-
görsel kategorisinde Türkiye İkinciliği unvanına Amasya Güzel Sanatlar 
Lisesi  12 inci sınıf öğrencisi Nilgün ERDÖNMEZ layık görüldü. 

AR-GE BÜLTENİ
SAYI:14ARALIK-2020

20 Haziran 2020 tarihinde yapılan 
Lise Giriş Sınavı sonuçlarına 

göre 84 öğrencimiz %1’lik, 332 
öğrencimiz %5’lik, 631 öğrencimiz 

%10’luk dilimde yer almıştır. 
Öğrencilerimizi, velilerimizi ve 

emeği geçen tüm öğretmenlerimizi 
tebrik ederiz. 

“

“
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Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi Biyoloji 
Öğretmeni Dr. Betül ÖZENLİ danışmanlığında 

öğrencilerimiz Ceren ÖZDEMİR ve Ecren OTTAN 
tarafından hazırlanan Kimya alanındaki proje, 

14.Tübitak Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Yarışması Türkiye Finallerinde Teşvik ödülü almaya hak 

kazanmıştır.

TÜBİTAK ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
işbirliği ile yapılan Enerji Verimliliği Proje 

Yarışması'nda Türk Telekom Anadolu İmam Hatip 
Lisesi öğrencilerimiz Musa KARAÇALTI ve Yusuf 
AYDIN "Doğal Malzemeler Kullanılarak Yüksek 

Kapasiteli Kondansatör Üretim" projesiyle Türkiye 
ikinciliği ödülünü almışlardır.



48 49

12 EBA DESTEK NOKTALARI 
OLUŞTURULDU VE MOBİL 
ARACIMIZ YOLLARDA

Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un 
Eğitim Bilişim Ağının (EBA) 
yaygınlaştırılması talimatının 
ardından, İl Müdürlüğümüzce 
Amasya ili genelinde toplam 
63 sabit Eba Destek Noktası 
hazırlanmıştır ve EBA Mobil 
Destek Aracı interneti olmayan 
öğrencilerimizin bulunduğu 
merkeze bağlı 22 köy ve 
mezrada yapılan planlama 
dâhilinde öğrencilerimizle 
buluşmaktadır.

AR-GE BÜLTENİ
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12 COVİD-19’la MÜCADELE 
DEVAM EDİYOR

Ülkemizde Covid-19 
salgınının başladığı 
günden, 25 Haziran 
tarihine kadar korona 
virüs salgınından 
korunmak için 
Merkez Halk Eğitim 
Merkezinde 128.726, 
Göynücek'te 29.996, 
Gümüşhacıköy'de 
52.480, 
Hamamözü'nde 
21.000, Merzifon'da 
81.692, Suluova'da 
78.400, Taşova'da 
63.000 adet olmak 
üzere 500.000’nin 
üzerinde tıbbi 
maske üretimi 
gerçekleşmiştir. 
Gönüllü öğretmenler 
ve usta öğreticiler 
tarafından 
üretilen maskeler 
İl Özel İdare'ye 
vatandaşlara 
dağıtılması için teslim 
edilmiştir.

O tarihten itibaren 
Meslek Liselerimiz 
de maske üretimi 
konusunda 
girişimlerde 
bulundular. Millî 
Eğitim Müdürlüğümüz 
bünyesinde maske 
üretimi gerçekleştiren 
Şehit Gültekin 
Tırpan Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesinde 3 katlı telli 
ultrasonik cerrahi 
maske makinesiyle 
cerrahi maske 
üretimine başlandı. 
Üretilen maskeler 
ile ilimiz genelindeki 
okullarımızın ve diğer 
kamu kurumlarının 
ihtiyacının 
karşılanması 
hedeflenmektedir.

Merzifon Mithatpaşa 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
bünyesinde açılan 
Kimya Bölümünde 
daha öncesinde 
çevre illerdeki Mesleki 
Teknik Anadolu 
Liselerinden temin 
edilen dezenfektan, 
sıvı sabun ve yüzey 
temizleyicisi üretimine 
başlandı.

AR-GE BÜLTENİ
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13 ERASMUS + 2019 1. Dönem Teklif Çağrısı Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 
kapsamında “İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim için Fablab” projesinin 
sözleşmesi imzalanmış olup, Covid-19 Salgını nedeniyle proje 
hareketlilikleri ileri tarihlerde yapılmak üzere ertelenmiştir. 
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