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    2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı hem öğrencilerimizin, hem velilerimizin hem de bizim
unutamayacağımız bir yıl oldu. Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin harmanlandığı bu yılda
birtakım değerlerimiz  daha çok anlaşıldı ve benimsendi. Hepimiz yüz yüze eğitimin değerini
daha iyi anlamakla birlikte teknolojinin derslerimizi nasıl daha da renklendirdiğini
deneyimledik. Bundan sonrası için eğitimde yeni adımlar atmamız gerektiğini, gelişen
teknolojiye uyum sağlama noktasında hazır olduğumuzu bu yıl ziyadesiyle anlamış
bulunmaktayız. 

     Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu'nda benimsemiş olduğu “öğrenci merkezli”
eğitim anlayışı ile sürekli gelişen ve yeniliklere açık olan, değerlerinin ve erdemlerinin farkında
aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim nesiller yetiştirmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-
Ge birimimiz kapsamlı etkinlikler düzenlemektedir. Uzaktan ve yüz yüze eğitim sürecinde
öğrencilerimize doğrudan ulaşan etkinliklerimizin yanında, öğretmenlerimizin kişisel, sosyal ve
mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen Öğretmen Akademisi sayesinde,
öğretmenlerimiz alanlarında uzman akademisyen ve yazarlarla bir araya getirilmektedir. "Veli
Akademisi" kapsamında eğitim-öğretimde en büyük destekçimiz olan velilerimiz için çevrim içi
konferanslar düzenlenmektedir. "Sanat Akademisi" kapsamında sanatsal faaliyetler ile
öğrencilerimizin ruhuna dokunan etkinlikler düzenlenmektedir.
 
      Okullarımızda öğrencilerimizin yalnızca teorik bilgi ile donatılmasının yanında edindikleri
bilgileri kullanabilmesine de imkan veren Tasarım Beceri Atölyeleri kurarak öğrencilerimizin
uygulama yaparak öğrenmesini sağladık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sanata ve sanatçıya
verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak Batman Sanat Merkezi'ni faaliyete geçirdik.  Batman
ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan özel yetenek alanları ile
ilgili branşlardaki Görsel Sanatlar ve Müzik öğretmenlerin geçmişten gelen kültür ve bilgi
birikimini günümüz anlayışıyla yeniden yorumlayarak gelecek nesillere ışık tutarak deneyim
paylaşımı etkileşimli öğrenme süreçleri, ulusal ve uluslararası ölçekte sempozyum, sanat günleri,
bienal, sergiler, atölye çalışmaları, söyleşiler, projeler gibi konularda bir araya gelerek sürekli
üreten dinamik bir yapıya kavuşmalarını sağlayacak bir ortam hazırlamak amacıyla Ar-ge
binamızda Görsel Sanatlar ve Müzik Öğretmen Atölyeleri kurulmuştur. Batman Sanat
Merkezimizin misyonu sanat eğitimcileri arasında iletişim ve etkileşimi geliştirerek sanat
eğitimcilerinin toplumu sanatla buluşturan genç dimağlara sanat elçileri olabilmeleri yolunda
öğretmenleri desteklemektir. 
 
     Milletimizin geleceği yavrularımızı çağın ve geleceğin becerileriyle donatmak; bilimsel,
teknolojik, sanatsal ve sportif anlamda dünyadaki gelişmeleri etkileyebilecek yeterlilikte, insanî
olarak en güzel hasletlere sahip, ülkesine ve milletine gönülden bağlı gençler olarak yetiştirmek
hedefiyle yürüdüğümüz bu yolda yapılan her çalışmaları kutsal sayıyoruz. Ailesine, vatanına
milletine saygılı ve çağın gerektirdiği yeterliliklere sahip bireyler yetiştirmek için tüm
çalışmalarımızın özenli ve başarılı bir şekilde yürütülmesi gerektiği bilinciyle çalışmakta olan
Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimimizde görev yapan mesai arkadaşlarıma da
teşekkürlerimi sunuyor ve siz değerli paydaşlarımızı selamlıyorum. 
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     Hayat hem uzun ve bir o kadar kısa bir yolculuktur. Yaşlılığımızda geçmişteki güzel anlar
gözlerimizin önünden film şeridi gibi geçiyorsa ömrümüzün kalan kısmında da mutlu olmamız
olasıdır. Yaşadığımız anların ölümsüz olması belki de yaptıklarımızda ve ürettiklerimiz de saklı;
biz yaptıklarımız kadarız...hayatsa insanileştiğimiz 1'lerin yanına eklediğimiz 0'lardan ibarettir.
İnsanların yüreklerine dokunduğumuz kadar insan olduğumuzun farkında oluruz. İnsanlığa
faydamız dokunduğu an bizde bir tebessüm oluşuyorsa biz insanlaşmayı başarmışız demektir.
Yaşadığımız çevreden, ülkeye bir güzellik yaratabiliriz “insan” yetiştirirsek şayet. 
 
     Hoca Ahmet Yesevi “Kitabına eğilmiş çocuk, aşını pişiren kadın, tarlasını süren çiftçi,
tezgahtaki sanatkâr, fenâlık düşünmeye vakit bulamaz.” Derken ne güzel söylemiş. İnsan
yetiştirmek insanlığı tayin etmek oluyor aslında...Öğrencisini seven öğretmen, inşaatlarını
köprülerini sağlam yapan mühendis, hastasına en doğru tedavileri uygulayan doktor olarak
başarabiliriz. Bunun için okuyacak, araştıracak, okuduklarımızı tartışacak ve tartıştıklarımızla da
en doğruya ulaşacağız. Böylece doğru, huzurlu ve mutlu insanlar yetiştirecek, mutlu toplumlar
inşa etmek kolaylaşacaktır. Bir elin nesi var iki elin sesi varı daha güçlü bir sinerjiye
dönüştürebileceğiz. 
 
    Bu bağlamda Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını sosyal yaşamda, kurumsal yaşamda,
özel yaşamda ve birçok alanda köklü değişim ve dönüşümler yarattı. Bu değişim ve
dönüşümlerden etkilenen alanlardan biri de eğitim olmuştur. Salgın süreci meydana gelen
değişim ve dönüşümlerde Ar-Ge birimlerine de büyük görevler düşmüştür. İlimiz Ar-Ge ekibi de
bu kriz durumunu iyi bir şekilde yöneterek yaşanılan ve yaşanılabilecek olumsuzlukları en az
indirecek, teknolojiden maksimum derecede faydalanarak olumsuz süreci fırsata dönüştürecek
projeler ve çalışmalar icra etmiştir. 
 
      Bu minvalde ilimizin araştırma geliştirme ekibi (Ar-Ge) değişen ve gelişen teknolojik
gelişmelerinin hızını yakalamak için inovatif kurum kültürü anlayışıyla yeni ve yaratıcı çalışmalar
yapmakta, sürdürülebilir projeler üretmektedir. 2021 yılının birinci yarısında Batman ilimizde
yaptığımız çalışmaların insanlığa bir katkı sağlaması dileğiyle. Emeği geçen BATMAN eğitim
ailesinin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ederim. Yaşam yolunda yılmadan, tökezlemeden
ilerlemeleri dileğiyle...
         2021 Yılı Ar-Ge Bülteni 1. sayısının Batman eğitim ailesine hayırlı olması temennisiyle…
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    Batman İ l  Mil l î  Eği t im Müdürlüğü 2019-2023 Strate j ik  Planı  Strate j ik  planlarda  yer  a lan amaç
ve hedeflere  ulaşma durumunun tespi t i  i le  amaç ve  hedeflerden sapmaların  önlenmesi  iç in
al ınacak tedbir ler in  bel ir lenmesi  iz leme ve  değerlendirme faal iyet ler i  i le  mümkün olmaktadır .
İz leme ve  değerlendirme faal iyet i  T .C.  Mil l î  Eği t im Bakanlığı  ve  İ l  Mil l î  Eği t im Müdürlükleri
taraf ından 2019-2023 s trate j ik  planlarında yer  a lan performans  göstergelerinin  ve  s trate j i ler inin
gerçekleşme durumlarının tespi t i  iç in  yı lda  iki  kez  yapı lmaktadır .  Müdürlüğümüz 2019-2023
Strate j ik  Plan hedefler inin  gerçekleşme durumlarının tespi t i  ve  önümüzdeki  dönemde gel iş ime
açık  a lanların  bel ir lenmesi  amacıyla ,  Bakanlığımız  taraf ından AR-GE,  Kal i te  ve  İz leme Daire
Başkanı  Sayın Mehmet  Baki  Öztürk önderl iğinde yapı lan Strate j ik  Planda İz leme ve
Değerlendirme toplant ıs ına  AR-GE bir imi  olarak kat ı ldık .  Yönergeler  sonrasında Batman İ l  Mil l î
Eği t im Müdürlüğü’nün İz leme ve  Değerlendirme Raporu AR-GE Bir imi  taraf ından hazır lanmışt ır .
2019-2023 Strate j ik  Planı  2020 Yı l ı  İz leme ve  Değerlendirme Raporu Batman İ l  Mil l î  Eği t im
Müdürlüğü şubeleri  ve  5  İ lçe  Mil l î  Eği t im Müdürlüğünden elde  edi len veri  ve  performans
göstergeleri  i le  hazır lanmışt ır .  2019-2023 s trate j ik  planında yer  a lan performans  göstergelerinin
ve  s trate j i ler in  yı l  sonu gerçekleşme durumlarına  i l i şkin  veri ler  toplanarak gösterge
hedeflerinden sapmalar  ve  bunların  nedenleri  değerlendir i lerek gerekl i  tedbir ler  bel ir lenmiş ,
s trate j ik  planın yı l l ık  iz leme ve  değerlendirme raporu hazır lanmış  ve  şubemiz  taraf ından
Bakanlığımıza  gönderi lmişt ir .
 
 

 2019-2023 STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
HAZIRLAMA SEMİNERİ

   2019-2023 Strate j ik  Plan İz leme ve  Değerlendirme çal ışmaları ,  Batman İ l  Mil l î  Eği t im
Müdürlüğü AR-GE Bir imi  taraf ından düzenlenen 5  i lçemizdeki  İ lçe  Mil l î  Eği t im Müdürlükleri
Strate j i  Gel iş t irme Hizmetleri  Bir imi  şube müdürleri ,  şef ler i  ve  memurlarının  kat ı ldığı  çevrim iç i
toplant ı  i le  baş lamışt ır .  Toplantı  Batman İ l  Mil l î  Eği t im Müdürlüğü Strate j i  Gel iş t irme Hizmetleri
Şube Müdürü Ömer ÇİÇEK’in  açı l ı ş  konuşmalarının  ardından başlamışt ır .  AR-GE Bir imi
öğretmenleri  Bayram EKİNCİ ve  Mustafa  ARSLAN toplantıda  i lk  olarak Strate j ik  Plan İz leme ve
Değerlendirmenin önemi üzerinde durmuş,  sonrasında Strate j ik  Planda İz leme ve  Değerlendirme
rapor  tablosunun nası l  doldurulması  gerekt iğini  anlatmışt ır .  Soru,  öneri  ve  görüşlerinin
al ınmasının ardından toplant ı  iy i  di lek  ve  temenniler le  sonlandır ı lmışt ır .

STRATEJİK PLAN
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    Dicle  Kalkınma Ajansı  (DİKA)  projeler i
kapsamında Temmuz 2020'de  başlayan ve  Haziran
2023 yı l ında  sona erecek olan 'TRC3 Bölgesinde
Genç İs t ihdamının Teşviki  iç in  Teknik  Destek  Proje '
değerlendirme ve  bi lgi lendirme toplant ıs ı  İ l  Mil l i
Eği t im Müdürümüz Sayın Mahmut  KURTARAN
başkanlığında gerçekleşt i .
Toplantıya  İ l  Mil l i  Eği t im Müdürümüz Sayın
Mahmut  KURTARAN,  Proje  Koordinatörleri  Cleofe
Maria  Cris t ina  GUARDİGLİ  i le  Asude ÖZSOY,  DİKA
Temsilc is i ,  proje  kapsamında bulunan Batman
Merkez  Halk  Eği t im Merkezi  Müdürü,  Okul
Müdürleri  i le  Ar-Ge Bir imi  Personel ler i  kat ı ldı .
Toplantıda  'TRC3 Bölgesinde Genç İs t ihdamının
Teşviki  İç in  Teknik  Destek  Projes i '  hakkında
yürütülen çal ışmaların  genel  değerlendirmesi
yapı ldı .
     Avrupa Bir l iğ i 'nin  mali  desteğiyle  hazır lanan,
sözleşme makamı Ai le ,  Çal ışma ve  Sosyal  Hizmetler
Bakanlığı  ve  yararlanıcıs ı  DİKA olan "TRC3
Bölgesi 'nde  Genç İs t ihdamının Teşviki  iç in  Teknik
Destek  Projes i "  Batman,  Mardin,  Şırnak ve  Si ir t
i l ler indeki  er işebi l ir  i s t ihdamı gel iş t irmeyi ,  ça l ı şma
koşul lar ını  iy i leş t irmeyi ,  pol i t ika  gel iş t irmeyi  ve
uygulamayı  art t ırmayı  hedeflemektedir .  Üç  yı l
sürecek olan proje  TRC3 Bölgesi 'ndeki  15-29 yaş
aral ığındaki  genç  i şs iz ler i ,  TRC3 Bölgesindeki
ünivers i te lerde  eği t imine devam eden öğrenci ler i ,
İ şverenler/ işveren temsi lc i ler ini ,  ortaöğret im ve
yükseköğret im seviyesindeki  öğrenci ler  i le  örgün
eğit im s is temi  dış ında kalan grupları
kapsamaktadır .  Ayrıca  projede  eği t ime
kat ı lacakların  en az  %25 ' inin  genç kadınlardan
oluşması  yönünde bir  kota  bel ir lenmişt ir .
     

GENÇ İSTİHDAMININ TEŞVİKİ  İÇİN
TEKNİK DESTEK PROJESİ

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI  YAPILDI
 

 

 

 Proje  kapsamında mesleki  beceri ler inin
iyi leş t ir i lmesi  amacıyla  gençlere  yönel ik  di j i ta l
beceri ler ,  temel  i ş  bulma beceri ler i ,  g ir iş imci l ik
beceri ler i ,  bakım ve  onarım hizmetleri
konularında eği t imler  düzenlenecekt ir .  Bu
eğit imlerin  bir  kısmında,  özel l ikle  mesleki
eği t imlerde ,  Mil l î  Eği t im Bakanlığı  Hayat  Boyu
Öğrenme Genel  Müdürlüğümüz taraf ından
gel iş t ir i len eği t im modülleri  kul lanı lacak ve
eği t imler ,  i l  ve  i lçelerdeki  halk  eği t im merkezleri
i ş  bir l iğ inde veri lecekt ir .  Bu bağlamda,  proje ,  halk
eği t im merkezleriyle  i ş  bir l iğ i  içeris inde veri lecek
eği t imler  sonunda dağı t ı lacak Mil l î  Eği t im  
 Bakanlığı  onayl ı  sert i f ikalar  veri lecekt ir .
     Proje ;  mesleki  eği t imlerin  ve  kariyer  rehberl iği
hizmetlerinin  sunulması  iç in  DİKA i le  MEB ve
İŞKUR'un yanı  s ıra  i l lerdeki  dört  ünivers i te
aras ında i ş  bir l iğ i  protokol ler inin
hazır lanmasında kolaylaşt ır ıc ı  rol  üst lenecekt ir .
Böylece ,  proje  uygulama süresi  boyunca
gerçekleşt ir i lecek çal ışmaların
sürdürülebi l ir l iğ ine  destek  olunacak ve
sürdürülebi l ir l ik  temin edi lecek,  söz  konusu
eğit im programlarının gelecekte  aynı  şeki lde
devam etmesi  sağlanacakt ır .
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   Dicle  Kalkınma Ajansı  taraf ından yürütülen
‘TRC3 Bölgesi ’nde  Genç İs t ihdamının Teşviki  iç in
Teknik  Destek  Projes i ’nin  İkinci  Operasyon
Yönlendirme Komites i  Toplantıs ı  Ş ırnak Val is i  Al i
Hamza PEHLİVAN,   Ş ırnak Ünivers i tes i  Rektörü
Prof .  Dr .  Mehmet  Emin ERKAN,  Si ir t  Ünivers i tes i
Rektörü Prof .  Dr .  Nihat  ŞINDAK,  Avrupa Bir l iğ i
Türkiye  Delegasyonu Sektör  Yönetic is i  Ahmet
KARAN ve  Dicle  Kalkınma Ajansı  Genel  Sekreteri
Dr .  Ahmet  ALANLI ve  Batman İ l  Mil l i  Eği t im
Müdürlüğünde görev  yapan Ar-Ge Bir im
Koordinatörlerinin  kat ı l ımı  i le  Şırnak 'da
gerçekleşt i .
   Genel  Sekreterimiz  Dr .  Ahmet  ALANLI,  İkinci
Operasyon Yönlendirme Komite  Toplantıs ı ’nın
açı l ı ş ını  yaparak proje  kapsamında tamamlanan
eğit imleri  ve  faal iyet ler i  aktararak i ler leyen
dönemde gerçekleşt ir i lmesi  planlanan faal iyet ler
hakkında bi lgi  verdi .  
   Avrupa Bir l iğ i  Türkiye  Delegasyonu Sektör
Yönetic is i  KARAN,  konuşmasında genç i şs iz l iğ ine
ve  bölgeden dışarıya  göç  sorununa dikkat  çekerek,
Proje  i le  bölgedeki  gençlere  mesleki  ve  kiş ise l
beceri ler  kazandırarak i s t ihdam edi lebi l ir l iğ i
art ırmayı  hedeflediklerinin  a l t ını  ç izdi .  Projenin
i lk  yı l ının ,  Dicle  Kalkınma Ajansı  ve  tüm bölgenin
projeyi  sahiplenmesi  sayesinde,  tüm ülkeyi
etki leyen Covid-19  sa lgınına  rağmen başarıyla
tamamlandığını  bundan sonraki  2  yı l l ık  süreçte  de
faal iyet ler in  daha yoğun bir  şeki lde  devam
edeceğini  bel ir t t i .

ŞIRNAK'TA GENÇ İSTİHDAMIN TEŞVİKİ
İÇİN OPERASYON VE YÖNLENDİRME

TOPLANTISI  YAPILDI
 

 

 

  Toplantıya  ev  sahipl iği  yapan Şırnak
Ünivers i tes i  Rektörü Prof .  Dr .  Mehmet  Emin
ERKAN tüm kat ı l ımcı lara  ve  projeye  katkı
sağlayan tüm paydaşlara  teşekkür  ederken,  Si ir t
Ünivers i tes i  Rektörü Prof .  Dr .  Nihat  ŞINDAK
genç is t ihdamı açıs ından TRC3 bölgesinin
özel l ikle  desteklenmesi  gerekl i l iğ inin  a l t ını
çizdi  ve  ‘Tüm kurumların  ortak  çal ışması
net ices inde TRC3 Bölgesi ’nde  Genç İs t ihdamının
Teşviki  iç in  Teknik  Destek  Projes i  i le  güzel
sonuçlar  e lde  edeceğiz  dedi .  
   Toplantıda  Proje  i le  i lg i l i  görüşlerini  i fade
eden Şırnak Val is i  Al i  Hamza PEHLİVAN ise ,
‘Proje  kapsamındaki  tüm paydaşlar  olarak
hepimiz  üzerimize  düşen katkıyı  sağlayacağız  ve
bundan sonraki  süreçte  de  gençlerimiz  ve
bölgemizdeki  genç  i s t ihdamının teşviki  iç in
çal ışmalarımıza  devam edeceğiz ’  dedi .  
‘    TRC3 Bölgesi ’nde  Genç İs t ihdamının Teşviki
iç in  Teknik  Destek ’  Projes i  İkinci  Operasyon
Yönlendirme Komite  Toplantıs ı ,  Proje  Ekip
Lideri  Cleofe  GUARDİGLİ ’nin  gerçekleşt irdiği
sunumun ardından  kat ı l ımcı lardan gelen
soruların  yanıt lanmasıyla  son buldu.  
   Proje ,  bölgedeki  genç  i s t ihdamını  teşvik
etmek,  i ş  gücü piyasas ında ta lep  edi len di j i ta l
beceri ler  ve  teknik  zanaatkârl ık  g ibi  mesleki
beceri ler le ,  gençlerin  i s t ihdam edi lebi l ir l ikler ini
art t ırarak genç gir iş imci ler in  kapasi te ler ini
gel iş t irmeyi  hedeflemekle  bir l ikte ,  Gençlerin
is t ihdamı iç in  e lveriş l i  b ir  ortam yaratmada
önemli  bir  role  sahip  olan ünivers i te ler in
kariyer  merkezlerini  güçlendirmeyi ,
İşverenlerin ,  Sosyal  Ortakların  ve  Yerel
Aktörlerin  kurumsal  kapasi te ler ini  gel iş t irmeye
de odaklanıyor .  
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Dicle  Kalkınma Ajansı  taraf ından kabul  edi len eği t imlerin  planlaması  yapı ldı .

    Batman İ l  Mil l i  Eği t im Müdürlüğü olarak bölgemizdeki  genel  hizmetlerimiz ;
bölgeye  yönel ik  eği t im öğret im faal iyet ler ini  sürdürme,  eği t im öğret im
programlarının uygulanmasını  sağlamak,  eği t ime eriş imi  teşvik  edecek ve  art ıracak
çal ışmalar  yapmak,  eği t im hizmetlerinin  yürütülmesinde verimli l iğ i  sağlamak,
eği t im kurumları  ve  öğrenci lere  yönel ik  araşt ırma gel iş t irme ve  saha  çal ışmaları
yapmak,  insan kaynaklarıyla  i lg i l i  k ısa ,  orta  ve  uzun vadel i  planlamalar  yapmak,
yönet ic i l ik  formasyonunun gel işmesini  sağlayıcı  faal iyet ler  yürütmek,  personel in
eği t imlerine  i l i şkin  i ş  ve  i ş lemleri  yapmak ve  eği t imlere  kat ı lmasını  sağlamak
personel  ve  yönet im hizmetlerini  yerine  get irmektir .  Bu bağlamda İ l imiz  ARGE
Birimi  taraf ından Kasım-Aral ık  döneminde yazı lan Kısa  Sürel i  Çözüm Odaklı
Terapi  Eği t imi  kalkınma a jansı  taraf ından kabul  edi lmişt ir .  Kabul  edi len proje
sayesinde yaklaş ık  olarak 40 öğretmenimizin  eği t im almaları  sağlanacakt ır .

TEKNİK DESTEK EĞİTİMLERİ
PLANLANDI
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GAP YEŞİL  İNOVASYON PROJESİ  KAPSAMINDA
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ  İLLERİNİN

TEMSİLCİLERİYLE BİLGİLENDİRME VE İSTİŞARE
TOPLANTISI  GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 
 

 

GAP YEŞİL  İNOVASYON PROJESİ  İL  TOPLANTISI  GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 

 

    Bu yı l  4 . sü  düzenlenecek olan GAP
Yeşi l  İnovasyon Projes i  Kapsamında
Güneydoğu Anadolu Bölgesi  İ l ler inin
Temsilc i ler iyle  bi lgi lendirme ve  i s t i şare
toplantıs ı  gerçekleşt ir i ldi .

       Bu yı l  dördüncüsü düzenlenen GAP
Yeşi l  İnovasyon Projes i  kapsamında
i l imizdeki  Ortaokul  ve  Liselerde  görev
yapan öğretmenlere  yönel ik  bi lgi lendirme
toplantıs ı  yapı lmışt ır .  Toplantı  Bir imimiz
AR-Ge Bir im Koordinatörü Umran AYMAZ
modaretörlüğünde ve   GAP İdaresi  Başkan
V.  Mehmet  Açıkgöz  başkanl ığında
gerçekleşt ir i lmişt ir .  Şanl ıurfa  Stem Bil im
Merkezinden Ayşe  Subaşı ,  yeni lenebi l ir
enerj i  üret imi  hakkında bi lgi lendirme
yapmışt ır .  Yine  Şanl ıurfa  Stem Bil im
Merkezinden Ersen Doğru Proje  başvuru
süreci  ve  proje  ödül  başvuruları  hakkında
bi lgi  vermişt ir .
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   Bu yı l  dördüncüsü düzenlenen
GAP Yeşi l  İnovasyon Projes i
kapsamında i l imizdeki  Ortaokul
ve  Liselerde  görev  yapan
öğretmenlere  yönel ik
bi lgi lendirme toplantıs ı
yapı lmışt ır .  Toplantı  Bir imimiz
AR-Ge Bir im Koordinatörü Umran
AYMAZ taraf ından yeni lenebi l ir
enerj i  üret imi  hakkında teknik
bi lgi ,  proje  başvuru süreci ,  proje
ödüller i  ve  soru cevap bölümüyle
sona ermişt ir .  

 4 .GAP YEŞİL  İNOVASYON PROJE YARIŞMASI
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI  GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

 



 

   GAP İdaresi  taraf ından bu yı l  4 . sü
düzenlenen GAP Yeşi l  İnovasyon Lise
ve  Ortaokul  Proje  Yarışmasında yer
alan 9  i l  eş  zamanlı  o larak 2  a landa
yarış t ı lar .  Öğrenci ler imiz  GAP Yeşi l
İnovasyon f inal inde 5  projeyle
yarış ıp ,  1  b ir inci l ik ,  2  ikinci l ik
kazanarak bu yı lda  büyük bir  başarıya
imza at t ı lar .                          Yarışmada
dereceye  giren tüm okullar ı  ve
öğrenci ler i  tebrik  eden Batman İ l
Mil l i  Eği t im Müdürümüz Sayın
Mahmut  KURTATRAN:  "Bu yı l  4 . sü
düzenlenen GAP Yeşi l  İnovasyon Lise
ve  Ortaokul  Öğrenci ler i  Araşt ırma
Projeleri  yarışmasına  i l imizden 9
başvuru yapı ldı .  5  projemiz  GAP Yeşi l
İnovasyon Yarışmasında sergi lenmeye
layık  görüldü.  

GAP YEŞİL  İNOVASYON 
PROJE YARIŞMASI  SONUÇLARI

 

  Lise  düzeyinde “Motorlu  ve
Motorsuz  Karayolu Araçlarında Yanal
Rüzgar  Kuvvet inden Enerj i
Verimli l iğ i  Sağlamak”  adl ı  projemiz
“Yenilenebi l ir  Enerj i  ve  Enerj i
Verimli l iğ i”  kategoris inde 1 .o lmuştur .
Aynı  zamanda ortaokul  öğrenci ler i
aras ında “Yeni lenebi l ir  Enerj i  ve
Enerj i  Verimli l iğ i”  kategoris inde
“Güneş  Fır ınlarından Elde  Edi len
Is ıdan Faydalanarak Oluşturulan
Buhar  Basıncı  i le  Rüzgar
Tribünlerinin  Dönmesini  Sağlamak ve
Verimli l iğ i  Art ırmak”  adl ı  projemiz  ve
“Sürdürülebi l ir  Ekoloj i  ve  Çevre”
kategoris inde “Bebek Bezlerinin  Geri
Dönüştürülerek Tarım Alanında
Kullanı lmasının Çevre  ve  Ekonomiye
Katkıs ı ”  adl ı  projeler imiz  ikinci l ik
ödülüne layık  görülmüştür .  Derece
yapan öğrenci ler imizi  ve  rehberl ik
yapan öğretmenlerimizi  tebrik
ediyorum."  diye  konuştu .
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GAP YEŞİL  İNOVASYON

 PROJE YARIŞMASI  SONUÇLARI
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AİLEMLE BİRLİKTE YARIŞIYORUM-İSTİKLAL MARŞI
VE MEHMET AKİF  ERSOY TEMALI  ÇEVRİM İÇİ  BİLGİ

YARIŞMASI
 

 

 

    Müdürlüğümüzce ,  100.  Yı lda  Tek Yürek-İs t ikla lden İs t ikbale  adl ı  projemiz
kapsamında i l imizdeki  i lkokul  ve  ortaokul  öğrenci  ve  vel i ler ine  yönel ik  "Quizizz"
üzerinden çevrimiçi  olarak İs t ikla l  Marşı  ve  Mehmet  Akif  Ersoy temalı  bi lg i
yarışması  düzenlenmişt ir .  Yarışma 2  Nisan Cuma akşamı  saat  20.00'  de
gerçekleşt ir i lmişt ir .  
 " İ s t ikla l  Marşı  ve  Mehmet  Akif  Ersoy"  temalı  çevrim iç i  bi lg i  yarışması  i le
öğrenci ler imiz  ve  a i le ler i  aras ında Mehmet  Akif  Ersoy ve  İs t ikla l  Marşımız
konusunda farkındal ığı  ar t ırmak,  Türk Mil let inin  varoluş  mücadeles i  i le  İ s t ikla l
Marşımız  ve  Mil l i  Şair imiz  Mehmet  Akif  Ersoy 'un önemini  eğlenirken öğretmek ve
bu konuda bir  bi l inç  oluşturmak amaçlanmışt ır .  Dereceye  giren öğrenci lere  ödül ler i
İ l  Mil l i  Eği t im Müdürümüz Sayın Mahmut  KURTARAN taraf ından veri ldi .
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 " İSTİKLAL’ İN 100.  Y IL I "  RESİM YARIŞMASI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

 

 

 İ s t ikla l  Marşı  şa ir imiz  Mehmet  Akif  ERSOY'un yazdığı  mil let imizin  onurlu
mücadeles ini  ve  bağımsızl ığını  vurgulayan,  İ s t ikla l  Marşımızın ,  Türkiye
Büyük Mil let  Mecl is i  taraf ından kabul  edi l i ş inin  100.  Yı ldönümünü
kutluyoruz .  Yurdumuzun birçok yeri  düşman işgal i  a l t ındayken halkımız
kadını ,  erkeği ,  çocuğu ve  askeriyle  ülkesi  iç in  zor  şart lar  a l t ında  bir  karış
toprağını  vermemek iç in  mücadele  verirken,  Mehmet  Akif  ERSOY mil let imize
cesaret  vermek,  duygularını  harekete  geçirmek üzere  İs t ikla l  Marşımızı
yazmışt ır .  "Doğduğumdan beridir  aş ığım is t ikla le"  diyen Mehmet  Akif  ERSOY,
"İs t ikla l  Marşı "  adını  verdiği  ş i ir ini  İ s t ikla l  Harbinde kanının son damlasına
kadar  mücadele  eden Kahraman Ordumuza i thaf  etmişt ir .  12  Mart  İs t ikla l
Marşının  Kabulü Ve Mehmet  Akif  Ersoy 'u  Anma Günü kapsamında Batman İ l
Mil l i  Eği t im Müdürlüğüne bağl ı  tüm resmi  ve  özel  i lkokul ,  ortaokul  ve
ortaöğret im kurumu öğrenci ler ine  yönel ik  olarak “İs t ikla l ’  in  100.  Yı l ı ”  adl ı
res im yarışması  gerçekleşt ir i ldi .

13



 

    Resim yarışmasında dereceye  giren
öğrenci ler i  makamında konuk eden İ l
Mil l i  Eği t im Müdürümüz Sayın Mahmut
KURTARAN,  öğrenci ler le  bir  süre  sohbet
edip  öğrenci ler i  kut ladı  madalya  ve
ödüller ini  verdi .
Dereceye  giren öğrenci ler i  başarı lar ından
dolayı  kut layan,  İ l  Mil l i  Eği t im
Müdürümüz KURTARAN:  "Mil l i  şa ir imiz
Mehmet  Akif  ERSOY'un kaleme aldığı
mil let imizin  bağımsızl ık  mücadeles ini  ve
gösterdikleri  çabayı  vurgulayan İs t ikla l
Marşımızın ,  Türkiye  Büyük Mil let  Mecl is i
taraf ından kabul  edi l i ş inin  100.
Yı ldönümünü kutladık .
Yurdumuz düşman işgal i  a l t ındayken
mil let imiz  kadını ,  erkeği ,  çocuğu ve
askeriyle  bir l ikte  ülkemizin  bağımsızl ığını
korumak amacıyla  en zor  şart lar  a l t ında
dahi  vatanımızın  bir  karış  toprağını
vermemek iç in  mücadele  et t i .  Mil l i
Şair imiz  Mehmet  Akif  ERSOY mil let imizin
bu azimli  mücadeles ini  anlatmak ve
duygularını  harekete  geçirmek amacıyla
İs t ikla l  Marşımızı  kaleme aldı .

İSTİKLAL'  İN  100.YIL I "  KONULU RESİM
YARIŞMASI  ÖDÜLLERİ  VERİLDİ

 

 

"    Doğduğumdan beridir  aş ığım
ist ikla le"  diyen Mehmet  Akif  ERSOY,
"İs t ikla l  Marşı "  adını  verdiği  ş i ir ini ,
İ s t ikla l  Harbinde kanının son
damlasına  kadar  mücadele  eden as i l
mil let imize  ve  kahraman ordumuza
ithaf  etmişt ir .
Hepimiz  iç in  çok önemli  bir  konu olan
İst ikla l  Marşımız  ve  bu önemli
marşımızın  yazarı  Merhum Mehmet
Akif  ERSOY'u anma etkinl ikleri
kapsamında düzenlenen " İs t ikla l '  in
100.  Yı l ı "  adl ı  res im yarışmasında
başarı  sağlayarak dereceye  girdiniz .
Hepinizi  bu gayret inizden ötürü tebrik
ediyorum,  ayrıca  s ize  destek  olan
öğretmenlerinize ,  okul  idareci ler inize
ve  a i le ler inize  teşekkür  ediyorum."
dedi .  İ l  Mil l i  Eği t im Müdürümüz
KURTARAN konuşmasının ardından
yarışmada dereceye  giren öğrenci lere
madalya  ve  ödül ler ini  verdi .
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   Batman İ l  Mil l i  Eği t im Müdürlüğü Ar-Ge Bir imi  olarak  i l imiz  genel i  yediden
yetmişe  herkesin  kat ı labi leceği  "Okumaya Var  Mısın?"  s loganı  i le  "Hafta  sonu
Okumaları "  e tkinl iği  baş lat t ık .  Batman Val is i  Sayın Hulusi  ŞAHİN,  İ l imizin  kurum
müdürleri ,  Organize  Sanayi  Yön.  Kur .  Başkanı  ve  Mil l i  Eği t im Müdürlüğümüzün
yönetic i ler i  de  "Okumaya Var  mısın?"  çağrımıza  destek  verdi ler .  Ki tap  Okuma
Kampanyamıza  destek  veren herkese  teşekkür  ederiz .  

"HAFTA SONU OKUMALARI"  
ETKİNLİĞİ  DÜZENLENDİ
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TASARIM & BECERİTASARIM & BECERİ
VE SANATVE SANAT

ATÖLYELERİMİZATÖLYELERİMİZ



 KOZLUK ŞEHİT  ŞENAY AYBÜKE YALÇIN ANADOLU
LİSESİ -ROBOTİK KODLAMA ATÖLYESİ

 

   Batman i l imizin  Kozluk İ lçes inde Lise  düzeyindeki  öğrenci ler in  inovat if
etkinl ikler le  bir  araya  gelerek bi l i ş im yeteneklerini  keşfedip  gel iş t irebi lecekleri  bir
Robotik  Kodlama atölyesi  kuruldu.

    01 .01 .2021  i t ibariyle  Batman i l imizde yapı lmış  olan atölyeler  aşağıda
l is te lenmişt ir .  Tasarım Ve Beceri  Atölyelerine  uygun alanların  keşf i  iç in  okul
ziyaret ler i  taraf ımızca  devam etmektedir .

TASARIM VE BECERİ  ATÖLYESİ  YAPIMI
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 BATMAN SANAT MERKEZİ  AÇILDI

 

   Bünyesinde güzel  sanat lar
atölyesi  ve  müzik  atölyesi
barındıran Batman Sanat
Merkezinin açı l ı ş ı ,  Val i  Hulusi
Şahin taraf ından
gerçekleşt ir i ldi .
  Sanat  merkezinin açı l ı ş ına
Emniyet  Müdürü Köroğlu
Kıraç ,  Jandarma komutanı
Albay İsa  Parlak ,  Garnizon
Komutanı  İhsan Kaplan,  Mil l i
Eği t im Müdürü Mahmut
Kurtaran,  Özel  ı İdare  Genel
Sekreteri  Abdulkadir  Özer ,
Rektör  Prof .  Dr .  İdris  Demir ,
öğretmenler  ve  öğrenci ler
kat ı ldı .  Val i  Şahin,  iki
atölyedeki  bir imleri  gezdikten
sonra  “Burada hem görsel  sanat
hem de müzik  atölyesi
mevcuttur .  

   Resim öğretmenleri  ve  diğer
görsel  sanat lar  a lanındaki
öğretmenlerimize  hem bir
zümre merkezi  görevi  görecek
hem de yetenekl i  öğrenci ler le
i ler i  eği t imlerin  yapı labi leceği
bir  a tölye  vazifes i  görecek.
Burada yapı lan faal iyet ler  de
heykel ,  res im,  res imlerin  çok
değiş ik  dal lar ı ,  tezhip ,  hat ,  ebru
ve müzik  gibi  dal lar  mevcuttur .
Bunların  hepsinin ürünleri  de
biz  değiş ik  platformlarda
Batman’ ın  tanıt ımında
kullanmayı  düşünüyoruz”  dedi .  
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    Batman i l inde bulunan Mil l i  Eği t im Bakanlığına  bağl ı  okul larda  görev
yapan özel  yetenek alanları  i le  i lg i l i  branşlardaki  görsel  sanat lar  ve
müzik  öğretmenlerin  geçmişten gelen kültür  ve  bi lgi  bir ikimini
günümüz anlayış ıyla  yeniden yorumlayarak gelecek nesi l lere  ı ş ık  tutarak
deneyim paylaş ımı  etki leş imli  öğrenme süreçleri ,  ulusal  ve  uluslararası
ölçekte  sempozyum,  sanat  günleri ,  b ienal ,  sergi ler ,  a tölye  çal ışmaları ,
söyleş i ler ,  projeler  g ibi  konularda  bir  araya  gelerek sürekl i  üreten
dinamik bir  yapıya  kavuşmalarını  sağlayacak bir  ortam hazır lamak
amacıyla  Ar-ge  binasının gir iş  kat ı  ve  1 .  kat lar ında bir  Görsel  sanat lar  ve
Müzik  Öğretmen atölyeleri  kurulmuştur .
   Batman Sanat  Merkezimizin misyonu sanat  eği t imci leri  aras ında
i let iş im ve  etki leş imi  gel iş t irerek sanat  eği t imci lerinin toplumu sanat la
buluşturan genç dimağlara  zevk-i  se l im duygusunu kazandıran sanat
elçi ler i  o labi lmeleri  yolunda öğretmenleri  desteklemektir .

  BATMAN SANAT MERKEZİ
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 GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ
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 MÜZİK ATÖLYESİ

 

   Batman İ l  Mil l i  Eği t im Müdürlüğü Ar-Ge Bir iminde i ldeki  tüm
öğretmenlerin  müzikle  buluşması  ve  kendilerini  gel iş t irmeleri  iç in
müzik  atölyesi  kurulmuştur .  Müzik  öğretmenlerin  geçmişten gelen kültür
ve  bi lgi  bir ikimini  günümüz anlayış ıyla  yeniden yorumlayarak gelecek
nesi l lere  ı ş ık  tutarak deneyim paylaş ımı  etki leş imli  öğrenme süreçleri
ulusal  ve  uluslararası  ö lçekte  sempozyum,  sanat  günleri ,  a tölyeye
çal ışmaları  ve  projelere  ev  sahipl iği  yapacakt ır .  Ayrıca  enstrüman
kurslarıyla  öğretmenlere  hizmet  verecekt ir .   

20



 

21



 

   Bu projenin amacı ,  Cumhuriyet imizin  100.  Yı l  kut lamalarına  öğrenci lerden
oluşan büyük bir  orkestrayla  kat ı l ım sağlamak,  ülkemizde sanat  kültürünün
yaygınlaşmasını  ve  farkındal ığının artmasını  okul  aracı l ığ ıyla  desteklemek ve
sanat  yoluyla  öğrenci ler imizin  eği t im ve  gündel ik  yaşamlarını  dönüştürmek
olarak bel ir lenmişt ir .  Proje ,  MEB taraf ından yürütülen üst  bir  projenin parçası
olarak hayata  geçir i lmektedir .  Projenin pi lot  ve  koordinatör  i l i  Ankara ’dır .  İ lk
etapta  pi lot lama sonuçlarından elde  edi lecek veri ler  doğrultusunda 20 farkl ı  i le
yaygınlaşt ır ı lması  planlanmaktadır .  100.  Yı l  Enstrüman Eğit imi  Projes ine
Batman İ l  Mil l i  Eği t im Müdürlüğü olarak 20 yaygınlaşt ırma i l l inden bir i
olmuştur .  Bu proje  kapsamında Batman İ l  Mil l i  Eği t im Müdürlüğü Arge  bir imi
görevl is i  Emine El i f  Şahin Karadeniz  taraf ından yüz yüze  ve  onl ine
bi lgi lendir i lme toplantı lar ı  yapı lmışt ır .

MİLLİ  EĞİTİM BAKANLIĞI  100.  Y IL  MÜZİK
PROJESİ  ENSTRÜMAN EĞİTİMİ  
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 MİLLİ  EĞİTİM BAKANLIĞI  100.  Y IL  MÜZİK
PROJESİ  ENSTRÜMAN EĞİTİMİ  

 

 

Projenin en önemli  amaçlarından bir i  öğrenci ler imizde sanat  kültürünü
gel iş t irmek ve  sanat  aracı l ığ ıyla  eği t im-öğret im yaşantı lar ına  katkı  sunmaktır .
Bu bağlamda,  özel l ikle  sanat  ve  kültür  ortamlarına  ve  malzemelerine  er iş im
sıkınt ı lar ı  o lan öğrenci ler in  öncel ikl i  o larak projeye  dahi l  edi lmesi
amaçlanmaktadır .  Diğer  yandan,  Cumhuriyet imizin  100.  Yı l ı  o lan 2023 yı l ında
yapı lacak etkinl iklere  öğrenci ler imizin  kat ı l ımını  sağlamak iç in  proje  bu yı l
i t ibariyle  ortaokul  5 .  ve  6 . ;  l i se  9 .  ve  10 .  S ınıf lara  devam eden öğrenci ler in
kat ı l ımıyla  s ınır landır ı lmışt ır .  
Proje  kapsamında dahi l  o lmak is teyen öğretmenlerle  planlamalar  yapı larak
eği t im faal iyet i  baş lat ı lmışt ır .  Keman,  piyano,  perküsyon,  bağlama,  ukulele  ve
gi tar  branşlarında öğretmenler  eği t im almak is teyen öğrenci lere  enstrüman
eğit imi  vermişt ir .  Projenin salgın  sürecinde olmasına  rağmen 25  öğretmen ve
yaklaş ık  300 öğrenci  enstrüman i le  tanış t ır ı lmış  ve  eği t im f ırsat ı  sunulmuştur .   
   Proje  öğretmenleriyle  ayl ık  bi lgi lendirme ve  değerlendirme toplant ı lar ı
yapı lmış  olup,  Haziran ayında dönem sonu değerlendir i lme toplant ıs ı  yapı larak
öğretmenlerin  görev  yapt ığı  okul lara  proje  kapsamında enstrüman veri lmişt ir
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 MİLLİ  EĞİTİM BAKANLIĞI  100.  Y IL  MÜZİK
PROJESİ  ENSTRÜMAN EĞİTİMİ  
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 MİLLİ  EĞİTİM BAKANLIĞI  100.  Y IL  MÜZİK
PROJESİ  ENSTRÜMAN EĞİTİMİ  
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2023 BATMAN2023 BATMAN  
EĞİTİM AKADEMİLERİEĞİTİM AKADEMİLERİ

ÇALIŞMALARIÇALIŞMALARI



 

   İ l  Mil l i  Eği t im Müdürlüğümüzün
'2023 Batman Eğit im Akademileri '
bünyesinde yer  a lan 'Öğretmen
Akademisi '  kapsamında i l imizde görev
yapan öğretmenlere  yönel ik  
 'Öğretmenlikte  Kas-  İskelet  Ağrıs ı  ve
Korunma'  konulu eği t imi  çevrim iç i
bir  şeki lde  veri ldi .
'2023 Batman Eğit im Akademileri '
bünyesinde yer  a lan 'Öğretmen
Akademisi '  kapsamında i l imiz
genel indeki  öğretmenlere  yönel ik
"Öğretmenlikte  Kas-İskelet  Ağrıs ı  ve
Korunma"  konulu eği t imi ,  Bahçeşehir
Ünivers i tes i 'nde  görevl i  Uzman
Fizyoterapis t  Mirsad ALKAN
taraf ından canl ı  v ideo konferans
yöntemiyle  veri ldi .

  'TEKNOLOJİ  BAĞIMLILIĞI '  EĞİTİMİ  VERİLDİ
 

 
   İ l  Mil l i  Eği t im Müdürlüğümüzün '2023
Batman Eğit im Akademileri '  bünyesinde
yer  a lan 'Özel  Eği t im Akademisi '
kapsamında i l imizdeki  okul larda  öğrenim
gören öğrenci  ve  vel i ler ine  yönel ik  
 'Teknoloj i  Bağımlı l ığ ı '  konulu eği t imi
çevrim iç i  bir  şeki lde  veri ldi .  '2023
Batman Eğit im Akademileri '  bünyesinde
yer  a lan 'Özel  Eği t im Akademisi '
kapsamında i l imizdeki  okul larda  öğrenim
gören öğrenci  ve  vel i ler ine  yönel ik
"Teknoloj i  Bağımlı l ığ ı "  konulu eği t imi ,
Yeşi lay  Teknoloj i  Akademisyeni  Dr .
Mehmet  BÜYÜKÇOLAK taraf ından canl ı
video konferans  yöntemiyle  veri ldi .

  ‘ÖĞRETMENLİKTE KAS- İSKELET AĞRISI  VE KORUNMA’
EĞİTİMİ  VERİLDİ
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   İ l  Mil l i  Eği t im Müdürlüğümüzün
'2023 Batman Eğit im Akademileri '
bünyesinde yer  a lan 'Öğretmen
Akademisi '  kapsamında i l imizde görev
yapan öğretmenlere  yönel ik  'Haçl ı
Seferler inde Müslüman Önderler '
konulu eği t imi  çevrim iç i  bir  şeki lde
veri ldi .
'2023 Batman Eğit im Akademileri '
bünyesinde yer  a lan 'Öğretmen
Akademisi '  kapsamında i l imiz
genel indeki  öğretmenlere  yönel ik
"Haçl ı  Seferler inde Müslüman
Önderler"  konulu konferans ,  Şarkın
Kalkanı  Baybars ,  Şarkın Kartal ı
Selahaddin ve  Şarkın Kandil i  Nureddin
Zengi  i s imli  ki tapların  yazarı  şa ir-
yazar  Al i  EMRE taraf ından canl ı  v ideo
konferans  yöntemiyle  veri ldi .
Konferans ,  Batman İ l  Mil l i  Eği t im
Müdürü Mahmut  KURTARAN’ın   açı l ı ş
konuşması  i le  baş ladı .  

 ‘HAÇLI  SEFERLERİNDE MÜSLÜMAN ÖNDERLER’
KONULU KONFERANS ÇEVRİM İÇİ  OLARAK VERİLDİ  

 

 

   Şair-yazar  Al i  EMRE tarihin  önemine
değinerek konuşmasında şu  i fadelere
yer  verdi :  ‘ ’  Şark ’ ın  kartal ı  Selahaddin;
yı l larca  çöl ler in ,  ovaların ,  dağların
üstünde süzülen,  Kudüs  semalarına
yükselen sevinç  nidalarına  eş l ik  eden,
deniz  kıyıs ına  Yecüc ve  Mecüc gibi
yığı lan i s t i lacı lar ı  şaşkına  çeviren,  kan
ve çamur iç inde ç ırpınan evlat lar ını
sabır  ve  cesaret  g ıdasıyla  besleyen,  en
zor  durumlarda  bi le  yet imleri  ve
mazlumları  koruyup kol layan,  şeref  ve
muhabbet le  büyüyen çocukları
selamlayan ve  art ık  ağrıdan s ız ıdan
kıpırdayamaz hâle  gelen yorgun
kanat lar ını  sabaha doğru usulca
kapatt ı .  Bir  çocuk kuyudan çıkt ı ,  b ir
del ikanl ı  z indandan kurtuldu,  bir  baba
yuvadan ayrı ldı . ’ ’  
  İ l  Mil l i  Eği t im Müdürü Sayın
Mahmut  KURTARAN da dinleyici ler
olarak çok faydal ı  bir  program
geçirdiklerini  söyleyerek şair-yazar
Ali  EMRE’ye  ve  tüm kat ı l ımcı lara
teşekkür  et t i .  
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   İ l  Mil l i  Eği t im Müdürlüğümüzün
'2023 Batman Eğit im Akademileri '
bünyesinde yer  a lan 'Öğretmen
Akademisi '  kapsamında i l imizde görev
yapan öğretmenlere  yönel ik  ' İkl im
Değiş ikl iği '  konulu eği t im çevrim iç i
bir  şeki lde  veri ldi .
   '2023 Batman Eğit im Akademileri '
bünyesinde yer  a lan 'Öğretmen
Akademisi '  kapsamında i l imiz
genel indeki  öğretmenlere  yönel ik
"Öğretmenlikte  Kas-İskelet  Ağrıs ı  ve
Korunma"  konulu eği t imi ,  Boğaziçi
Ünivers i tes i 'nde  görevl i  akademisyen
Prof .  Dr .  Mehmet  Levent  KURNAZ
taraf ından canl ı  v ideo konferans
yöntemiyle  veri ldi .

 ‘ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ’  EĞİTİMİ  VERİLDİ
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   2023 Batman Eğit im Akademileri '
kapsamında uzaktan ve  yüz  yüze
eği t im sürecinde
öğretmenlerimizin  kiş isel ,  sosyal
ve  mesleki  gel iş imlerine  katkıda
bulunmak amacıyla  yürütülen
Öğretmen Akademisi  sayesinde,
öğretmenlerimiz  a lanlarında
uzman akademisyen ve  yazarlar la
bir  araya  get ir i l iyor .  Bu
kapsamdaProf .  Dr .  Nevzat  Tarhan
taraf ından "Eği t imde Yeni
Doğrular  ve  21 .  Yy  Beceri ler i "
konulu çevrim iç i  konferans
veri ldi .
   2023 Batman Eğit im Akademileri '
bünyesinde yer  a lan 'Öğretmen
Akademisi '  kapsamında i l imiz
genel indeki  öğretmenlere  yönel ik  "
Eği t imde Yeni  Doğrular  ve  21 .  Yy
Beceri ler i  "  konulu konferans ,
Üsküdar  Ünivers i tes i  Kurucu
Rektörü Prof .  Dr .  Nevzat  TARHAN
taraf ından veri ldi .  Konferans ,  İ l
Mil l i  Eği t im Müdürü Mahmut
KURTARAN'ın  açı l ı ş  konuşması  i le
başladı .

Prof .  Dr .  Nevzat  TARHAN,  Bat ı
dünyasında art ık  materyal izmin
anlamsızl ığının  net  olarak kabul
edi ldiğini ,  kapita l izmin tüm
değersiz l iğ i  i le  çökmek üzere
olduğunu,  bat ı  gençl iğinin  anlam
aradığını  ve  bunun iç in  İs lam'  ın
değerlerini  farkl ı  i s im ve
programlarla  kabul  et t irmeye
çal ış t ıklar ını  bel ir t t i .  Harvard ve
Yale  ünivers i tes i  başta  olmak üzere
Bat ı l ı  ünivers i te ler in  pozi t i f
psikoloj i  a lanında farkı  i s imlerle
manevi  değerler  öğreten bölümler
açt ığını  ve  bu bölümlere  müthiş
ta lep olduğunu çünkü art ık
Hedonizm yani  vur  pat las ın  çal
oynasın  mental i tes inin  gençl iği
daha büyük bunal ımlara  i t t iğ inin
art ık  uzmanlarca  da  kabul
edi ldiğini  bel ir t t i .  "Eğer  biz ler
değerlerimize  sahip  ç ıkabi l irsek ,
sorgulayıcı  bir  eği t im anlayış ı  i le
gençlerimizi  buluşturabi l irsek
dünyaya tekrar  iyi l iğe  doğru yön
verebi l ir iz .  Z  kuşağı  çocukları  daha
konformist  daha ben merkezl i  ama
çok sevimli  çocuklar .  Onları
kaybetmeden 21 .  yy  beceri ler i  i le
donatabi l ir iz .  "dedi .

"EĞİTİMDE YENİ  DOĞRULAR & 21 .  YY BECERİLERİ"
KONULU KONFERANS VERİLDİ
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   Prof .  Dr .  Necat i  CEMALOĞLU
konuşmasında Fark  Yaratan
Başarı l ı  Okul  Müdürünün
özel l iklerini  anlat t ı :  "Sorunlar
ortaya  ç ıkmadan çözen müdür,  fark
yaratan müdürdür .  Kaç  çocuğun
hayat  hikayesini  bi l iyoruz .  Kaç
çocuk s iz i  tanıdıktan sonra
hedeflerini  değiş t irdi .  Dersi
kendimize  anlatacağız  anlayış ıyla
derse  gir in .  Öğrenciye  forma
veremezsek öğrenci  kendi
formasını  diker .  Vatanımızı
seviyorsak i ş imizi  en iyi
yapmalıyız .  Okumadan
araşt ırmadan fark  yaratan okul
müdürü olunmaz.  Öğrencimizi  iy i
tanımazsak ona ulaşamayız .
Sonucu deği l  süreci  övün. "  dedi .

   2023 Batman Eğit im Akademileri
kapsamında uzaktan ve  yüz  yüze
eği t im sürecinde
öğretmenlerimizin  kiş isel ,  sosyal
ve  mesleki  gel iş imlerine  katkıda
bulunmak amacıyla  yürütülen
Öğretmen Akademisi  sayesinde,
öğretmenlerimiz  a lanlarında
uzman akademisyen ve  yazarlar la
bir  araya  get ir i l iyor .  Bu
kapsamdaProf .  Dr .  Necat i
CEMALOĞLU taraf ından "Fark
Yaratan Başarı l ı  Okul  Müdürleri "
konulu çevrim iç i  konferans
veri ldi .

 "FARK YARATAN BAŞARILI  OKUL MÜDÜRLERİ"
KONULU KONFERANS VERİLDİ
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   2023 Batman Eğit im Akademileri
kapsamında uzaktan ve  yüz  yüze
eği t im sürecinde öğretmenlerimizin
kiş isel ,  sosyal  ve  mesleki
gel iş imlerine  katkıda  bulunmak
amacıyla  yürütülen Öğretmen
Akademisi  i le ,  öğretmenlerimiz
alanlarında uzman akademisyen ve
yazarlar la  bir  araya  get ir i l iyor .  Bu
kapsamda Öğretmen Akademisi
Vakfı  Eği t imci ler inden Seyhan
YILMAM ONGUN taraf ından "Sorun
Çözücü Yaklaş ım i le  Hikaye  ve
Masal  Anlat ıc ı l ığ ı "  konulu çevrim
içi  eği t im veri ldi .
   2023 Batman Eğit im Akademileri
Öğretmen Akademisi  kapsamında
Batman İ l  Mil l i  Eği t im Müdürlüğü
Ar-Ge Bir imi  ve  Öğretmen
Akademisi  Vakfı  (ÖRAV)  i ş  bir l iğ i
i le  i l imizde bulunan gönüllü
öğretmenlere  yönel ik  "Sorun
Çözücü Yaklaş ım i le  Hikaye  ve
Masal  Anlat ıc ı l ığ ı "  konulu eği t im
Seyhan YILMAM ONGUN
taraf ından çevrim iç i  o larak veri ldi .  

   2023 Batman Eğit im Akademileri
kapsamında uzaktan ve  yüz  yüze
eği t im sürecinde öğrenci  ve
vel i ler imizin  kiş isel ,  sosyal  ve
akademik gel iş imlerine  katkıda
bulunmak amacıyla  yürütülen Vel i
Akademisi  sayesinde,  öğrenci ler imiz
alanlarında uzman akademisyen ve
yazarlar la  bir  araya  get ir i l iyor .
Eği t im Danışmanı  Hüseyin
ASLANTÜRK taraf ından "Sınavlara
Hazır l ık  ve  Motivasyon Semineri "
çevrim iç i  konferans  veri ldi .

 ‘ ’S INAVLARA HAZIRLIK VE MOTİVASYON SEMİNERİ ’ ’
ÇEVRİM İÇİ  OLARAK VERİLDİ

 

 

 ‘ ’SORUN ÇÖZÜCÜ YAKLAŞIM İLE HİKAYE VE MASAL
ANLATICIL IĞI ’ ’  EĞİTİMİ  VERİLDİ
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    2023 Batman Eğit im Akademileri
kapsamında uzaktan ve  yüz  yüze
eği t im sürecinde öğretmenlerimizin
kiş isel ,  sosyal  ve  mesleki
gel iş imlerine  katkıda  bulunmak
amacıyla  yürütülen Öğretmen
Akademisi  vas ı tas ıyla ,
öğretmenlerimiz  a lanlarında uzman
akademisyen ve  yazarlar la  bir  araya
get ir i l iyor .  İ s t ikla l  Marşı ’mızın
kabulünün 100.  Yı l ı  o lmasından
dolayı  ve  Mil l i  Şair imiz  Mehmet  Akif
Ersoy ’u  anmak amacıyla  İ l  Mil l i
Eği t im Müdürlüğümüz taraf ından
‘ ’Çanakkale ’den İs t ikla l ’e :  Mehmet
Akif  Ersoy Panel i ’ ’  düzenlendi .

‘ ’ÇANAKKALE’DEN İSTİKLAL’E :  MEHMET AKİF  ERSOY
PANELİ ’ ’  YAPILDI

 

 

 
    2023 Batman Eğit im Akademileri
bünyesinde yer  a lan 'Öğretmen
Akademisi '  kapsamında i l imiz
genel indeki  öğretmenlere  yönel ik
‘ ’Çanakkale ’den İs t ikla l ’e :  Mehmet
Akif  Ersoy Panel i ’ ’  konulu panel  ,
Hacet tepe  Ünivers i tes i ’nden Prof .  Dr .
S .  Di lek  YALÇIN ÇELİK,  Yüzüncü Yı l
Ünivers i tes i ’nden Prof .  Dr .  Zeki
TAŞTAN ve  19  dokuz Mayıs
Ünivers i tes i ’nden Prof .  Dr .  Selçuk
ÇIKLA taraf ından canl ı  v ideo
konferans  yöntemiyle  veri ldi .
Konferans ,  Batman İ l  Mil l i  Eği t im
Müdürü Mahmut  KURTARAN’ın  açı l ı ş
konuşmasıyla  baş ladı .   Panelde  Prof .
Dr .  S .  Di lek  YALÇIN ÇELİK
‘ ’Çanakkale  Şehit ler ini ’ ’ ,  Prof .  Dr .
Zeki  TAŞTAN ‘ ’Mehmet  Akif
ERSOY’un şahsiyet i ’ ’  ve  Prof .  Dr .
Selçuk ÇIKLA da  ‘ ’ İ s t ikla l  Marşı ’na
Farkl ı  Bakış ’ ’  konulu konuşmalar
gerçekleşt irdi ler .  
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    2023 Batman Eğit im Akademileri  kapsamında uzaktan ve  yüz  yüze  eği t im
sürecinde öğrenci  ve  vel i ler imizin  kiş isel ,  sosyal  ve  akademik gel iş imlerine
katkıda  bulunmak amacıyla  yürütülen Vel i  Akademisi  sayesinde,  vel i ler imiz
i l imize  bağl ı  okul larda  görev  yapan rehber  öğretmenlerle  bir  araya  get ir i l iyor .  Bu
bağlamda Mart  ayı  boyunca rehber  öğretmenlerimiz  taraf ından vel i ler imize
teknoloj i  bağımlı l ığ ı ,  madde bağımlı l ığ ı  ve  tütün bağımlı l ığ ı  g ibi  a lanlarda
seminerler  düzenlendi .  Bu seminerlerde  vel i ler in  öğrenci lere  bağımlı l ıkla  i lg i l i
konularda  nası l  yaklaş ı lması  gerekt iğine  i l i şkin  eği t im veri ldi .

 ‘ ’BAĞIMLILIKLA MÜCADELE’ ’  VELİ  EĞİTİM GÜNLERİ
DÜZENLENDİ
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     2023 Batman Eğit im Akademileri  kapsamında uzaktan ve  yüz  yüze  eği t im
sürecinde öğrenci  ve  vel i ler imizin  kiş isel ,  sosyal  ve  akademik gel iş imlerine
katkıda  bulunmak amacıyla  yürütülen Vel i  Akademisi  sayesinde,  öğrenci ler imiz
i l imize  bağl ı  okul larda  görev  yapan rehber  öğretmenlerle  bir  araya  get ir i l iyor .
Bu bağlamda Nisan ayı  boyunca rehber  öğretmenlerimiz  taraf ından
öğrenci ler imize  ‘ ’Bi l inçl i  Teknoloj i  Kul lanımı ’ ’  S iber  Zorbal ık  gibi  a lanlarda
seminerler  düzenlendi .  Bu seminerlerde  öğrenci lere  teknoloj iyi  nası l
kul lanmaları  gerekt iği  ve  s iber  zorbal ık  karş ıs ında neler  yapmaları  gerekt iğine
i l i şkin  eği t imler  veri ldi .  

‘ ’B İL İNÇLİ  TEKNOLOJİ  KULLANIMI ’ ’  S İBER ZORBALIK
ÇEVRİMİÇİ  EĞİTİM GÜNLERİ  DÜZENLENDİ
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    2023 Batman Eğit im Akademileri  bünyesinde yer  a lan 'Yönet ic i  Akademisi '
kapsamında i l imiz  genel indeki  eği t im yönet ic i ler ine  yönel ik  "Yeni  Normalde
Eğit im Liderl iği "  konulu konferans ,  Bahçeşehir  Ünivers i tes i  Rektörü Prof .  Dr .
Şir in  KARADENİZ taraf ından canl ı  v ideo konferans  yöntemiyle  veri ldi .

    2023 Batman Eğit im Akademileri  kapsamında uzaktan ve  yüz  yüze  eği t im
sürecinde öğrenci  ve  vel i ler  kiş ise l ,  sosyal  ve  mesleki  gel iş imlerine  katkıda
bulunmak amacıyla  yürütülen Ölçme ve  Değerlendirme Akademisi  sayesinde,
öğrenci  ve  vel i ler imiz  a lanlarında uzman akademisyen ve  yazarlar la  bir  araya
get ir i l iyor .  Yaklaşan LGS s ınavı  dolayıs ıyla  bu kapsamda Öğrenci  Koçu Ceyda
TEZEL taraf ından "Sınava  Doğru Moralve  Motivasyon "  konulu çevrimiçi  eği t im
düzenlendi

 ‘ ’YENİ  NORMALDE EĞİTİM LİDERLİĞİ ’ ’  KONULU
ÇEVRİMİÇİ  KONFERANS VERİLDİ

 

 

 ‘ ’S INAVA DOĞRU MORAL VE MOTİVASYON’ ’  KONULU
EĞİTİM DÜZENLENDİ .
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    İ l  Mil l i  Eği t im Müdürlüğümüzün '2023 Batman Eğit im Akademileri '
bünyesinde yer  a lan 'Öğretmen Akademisi '  kapsamında Biruni  Ünivers i tes i
taraf ından "Öğrenmenin 38  Saniyesi "  konulu çevrim iç i  v izyon söyleş i ler i
yapı ldı .

 ÖĞRETMEN AKADEMİSİ  KAPSAMINDA 
ÇEVRİM İÇİ  VİZYON SÖYLEŞİLERİ  YAPILDI

 

 

 

   İ l  Mil l i  Eği t im Müdürlüğümüz
taraf ından yürütülen "2023 Batman
Eğit im Akademileri ' '  bünyesinde
bulunan Öğretmen Akademisi
kapsamında Müdürlüğümüz ve
Biruni  Ünivers i tes i  i ş  bir l iğ iyle
'Çevrim İçi  Vizyon Söyleş i ler i '
düzenlendi .

   Çevrim iç i  o larak düzenlenen
söyleş iye ,  İ l  Mil l i  Eği t im
Müdürümüz Sayın Mahmut
KURTARAN,  Biruni  Ünivers i tes i
Rektörü Prof .  Dr .  Sayın Adnan
YÜKSEL,  Biruni  Ünivers i tes i
öğret im üyeleri  ve  öğretmenler
kat ı ldı .

   İ l  Mil l i  Eği t im Müdürümüz Sayın
Mahmut  KURTARAN'ın  açış
konuşmasıyla  baş layan söyleş i
Biruni  Ünivers i tes i  Rektörü Prof .
Dr .  Sayın Adnan YÜKSEL' in
'Öğrenmenin Üzerine  Düşünmenin
Etkis i '  konulu konuşmasıyla  devam
ett i .

 Söyleş i  Rektör  YÜKSEL' in  konuşmasının ardından Biruni  Ünivers i tes i  Eczacı l ık
Fakültes i  Dekanı  Prof .  Dr .  İ smail  Tuncer  DEĞİM'in  'Öğrenme Üzerine  38  Saniye ' ,
Fizyoterapi  ve  Rehabi l i tasyon Bölüm Başkanı  Prof .  Dr .  Arzu Razak ÖZDİNÇLER' in
"Öğrenme Üzerine  Fiziksel  Akt ivi te ler in  Etkis i " ,  Beslenme ve  Diyetet ik  Bölüm
Başkanı  Prof .  Dr .  Fatma ÇELİK' in  "Öğrenmenin Üzerine  Beslenmenin Etkis i "  ve  Tıp
Fakültes i  Öğret im Üyesi  Dr .  Burak ÖNAL' ın  "Öğrenme Motivasyonu"  konularında
yapı lan konuşmalarıyla  devam et t i .  
Söyleş i ,  soru cevap bölümüyle  sona erdi .
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      2023 Batman Eğit im Akademileri  bünyesinde yer  a lan 'Vel i  Akademisi '
kapsamında i l imiz  genel indeki  öğrenci  ve  vel i ler ine  yönel ik  "Yol  Ayrımındaki
Gençl ik"  konulu konferans ,  Gazi  Ünivers i tes i ,  Gazi  Eği t im Fakültes i ,  Eği t im
Bil imleri  Bölümü,  Eği t im Yönetimi  Anabi l im dal ında akademisyen olarak görev
yapmakta  olan Prof .  Dr .  Necat i  CEMALOĞLU taraf ından canl ı  v ideo konferans
yöntemiyle  veri ldi .

 ‘ ’S INAVA DOĞRU HATIRLA(T)MALAR VE MOTİVASYON’ ’
KONULU EĞİTİM DÜZENLENDİ .

 

     2023 Batman Eğit im Akademileri  kapsamında uzaktan ve  yüz  yüze  eği t im
sürecinde öğrenci  ve  vel i ler  kiş ise l ,  sosyal  ve  mesleki  gel iş imlerine  katkıda
bulunmak amacıyla  yürütülen Ölçme ve  Değerlendirme Akademisi  sayesinde,
öğrenci  ve  vel i ler imiz  a lanlarında uzman akademisyen ve  yazarlar la  bir  araya
get ir i l iyor .  Yaklaşan LGS s ınavı  dolayıs ıyla  bu kapsamda Eğit im Danışmanı
Hüseyin ASLANTÜRK taraf ından "Sınava  Doğru Hatır la ( t )malar  ve  Motivasyon "
konulu çevrimiçi  eği t im düzenlendi .

’YOL AYRIMINDAKİ  GENÇLİK’ ’  KONULU 
KONFERANS VERİLDİ
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    2023 Batman Eğit im Akademileri  kapsamında uzaktan ve  yüz  yüze  eği t im
sürecinde öğrenci  ve  vel i ler  kiş ise l ,  sosyal  ve  mesleki  gel iş imlerine  katkıda
bulunmak amacıyla  yürütülen Ölçme ve  Değerlendirme Akademisi  sayesinde,
öğrenci  ve  vel i ler imiz  a lanlarında uzman akademisyen ve  yazarlar la  bir  araya
get ir i l iyor .  Yaklaşan LGS s ınavı  dolayıs ıyla  bu kapsamda Batman İ l  Mil l i  Eği t im
Müdürlüğü Ölçme ve  Değerlendirme Merkezinde görev  yapan öğretmenler
taraf ından "LGS Serüveninde Son Viraj  Başarı  Takt ikleri  "  konulu çevrimiçi
eği t imler  veri ldi .

‘ ’ LGS SERÜVENİNDE SON VİRAJ
 BAŞARI  TAKTİKLERİ ’ ’  KONULU EĞİTİMLER VERİLDİ

 

 

    2023 Batman Eğit im Akademileri  bünyesinde yer  a lan 'Ölçme ve
Değerlendirme Akademisi '  kapsamında i l imiz  genel indeki  öğrenci  ve  vel i ler ine
yönel ik  "LGS Serüveninde Son Viraj  Başarı  Takt ikleri "  konulu konferans ,
Batman İ l  Mil l i  Eği t im Müdürlüğü Ölçme ve  Değerlendirme Bir imine görev
yapmakta  olan öğretmenler  taraf ından canl ı  v ideo konferans  yöntemiyle  veri ldi .
Yoğun kat ı l ımın olduğu program,  soru cevap yöntemiyle  sona erdi .
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‘ ’ LGS SERÜVENİNDE SON VİRAJ BAŞARI
TAKTİKLERİ ’ ’  KONULU EĞİTİMLER VERİLDİ

 

 

    2023 Batman Eğit im Akademileri  bünyesinde yer  a lan 'Ölçme ve
Değerlendirme Akademisi '  kapsamında i l imiz  genel indeki  öğrenci  ve  vel i ler ine
yönel ik  "LGS Serüveninde Son Viraj  Başarı  Takt ikleri "  konulu konferans ,
Batman İ l  Mil l i  Eği t im Müdürlüğü Ölçme ve  Değerlendirme Bir imine görev
yapmakta  olan öğretmenler  taraf ından canl ı  v ideo konferans  yöntemiyle  veri ldi .
Yoğun kat ı l ımın olduğu program,  soru cevap yöntemiyle  sona erdi .
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    İ lk  olarak 6  Ocak 2021  tar ihinde Hasankeyf  i lçes indeki  40 öğretmenimize
Erasmus projeler i  konusunda atölye  gerçekleşt irdik .  Atölyemiz  Erkan
ALKAN’nın sunumu i le  ve  soru cevaplar  şekl inde gerçekleşt i .  ECAS s is temine
gir iş  yapma,  proje  yazma detayları ,  erasmus nedir  g ibi  a lanlar  detaylandır ı larak
öğretmenlerimize  örek projeler  üzerinden çal ışmalar  ve  sunumlar  yapı ldı .

 

    2021  yı l ında  ERASMUS proje  rehberi  ve  programı  2021-2027  vers iyonu i le
güncel lenmesinin beklenmesi  ve  sa lgın  nedeniyle  yüz  yüze  atölye  ve
çal ış taylarımız  daha çok çevrim iç i  ve  seyrek olarak yapı ldı .

 ‘ ’ERASMUS+ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ’ ’  YAPILDI
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    İ l  Mil l i  Eği t im Müdürlüğümüzün '2023 Batman Eğit im Akademileri '
bünyesinde yer  a lan 'Öğretmen Akademisi '  kapsamında i l imizde görev  yapan
öğretmenlere  yönel ik  'Erasmus+  Bi lgi lendirme Toplantıs ı '  çevrim iç i  bir  şeki lde
veri ldi .

   '2023 Batman Eğit im Akademileri '  bünyesinde yer  a lan 'Öğretmen Akademisi '
kapsamında i l imiz  genel indeki  öğretmenlere  yönel ik  "Erasmus+  Bi lgi lendirme
Toplantıs ı "  çevrimiçi  eği t imi ,  Batman İ l  Mil l i  Eği t im Müdürlüğü AR-GE
biriminde görevl i  öğretmen Erkan ALKAN ve  Sinan ÖNEL taraf ından canl ı  v ideo
konferans  yöntemiyle  veri ldi .  Program kapsamında 2021-2027  dönemini
kapsayan yeni  program rehberi  incelendi .  Program K122-SCH Okul  Eği t imi
formunun incelenmesi  ve  proje  yazma eği t imi  i le  devam et t i .  İ l imiz
Öğretmenlerinin kat ı l ım sağladığı  program soru cevap bölümü i le  sona erdi .

 ‘ ’ERASMUS+ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ’ ’  YAPILDI
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     Yeni  program i le  bir l ikte  7  y ı l l ık
akredite  süreci  baş ladı .  İ l  Mil l i  Eği t im
Müdürlüğü olarak okul  eği t imi ,  mesleki
eği t im ve  yet işkin  eği t imi  a lanlarında
akredite  olmak iç in  proje
başvurularımızın  sonuçları  Mart  2021
de açıklandı .
   Batman İ l  Mil l i  Eği t im Müdürlüğü
olarak TÜRKIYE ULUSAL AJANSI
taraf ından 7  yı l l ık  akredite  imkânı
sunulacak olan Erasmus+  Programı
Akreditasyonuna Yet işkin  Eği t imi
Alanında yapı lan 98  başvuruda i lk  20 ye
girerek seçi ldik .  Ayrıca  Türkiye  Ulusal
Ajansı  taraf ından 2020 yı l ında  tekl i fe
açı lan Okul  Eği t imi  Akredite
Programına 240 başvuru içeris inden i lk
80 kurum arasına  gir ip  7  yı l  boyunca
geçerl i  o lacak şeki lde  akredite  olduk.

 İ l imiz  okul lar ını  akredite  süreci  ve
konsorsiyum kri ter ler i  konusunda
bi lgi lendirecek çevrim iç i  toplant ı lar
yaptık .  Başvuru yapabi lmeleri  iç in
formlar  oluşturarak okul  bi lg i ler ine
göre  puanlama sonucunda
okullar ımızın  başvurularını  a ldık .

 ‘ ’ERASMUS+ AKREDİTASYONU OKUL EĞİTİMİ
KONSORSİYUM BAŞVURULARI  ALINDI
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 ht tps ://batmanarge .meb.gov. tr/  web
si temizde hazır ladığımız  başvuru
süreçleri ,  seçim kri ter ler i ,  akreditasyon
yönergesi  ve  başvuru rehberini
kurumlarımızla  paylaşt ık .  

BATMAN  ‘ ’ERASMUS+ AKREDİTASYON
PROGRAMI YAYINLANDI
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 Konsorsiyum için  yapı lan başvurular  sonucunda i l imizde 52  kurumumuz
konsorsiyuma dâhi l  o ldu.  İ lk  yı l  iç in  24  kurumumuzun projemizde
bel ir t t iğ imiz  hedefleri  geçekleşt irmek üzere  hareket l i l ik  gerçekleşt irmesini
planl ıyoruz .

 ‘ ’ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ  ALANINDA KONSORSİYUM
ÜYESİ  OLAN KURUMLARIMIZ
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 Her  yı l  o lduğu gibi  bu yı l  da
bakanlığımızın  2023 Eğit im Vizyonu
doğrultusunda ülkemizin  küresel
rekabet  gücünün artması  iç in ,
gençlerimizin  takım hal inde
çal ışmalarını ,  toplumsal  ve  kültürel
değerlerimizi  korumalarını ,  b i l imsel
et ik  kural lar ını  göz  ardı  e tmemelerini ,
hayal  gücü,  yarat ıc ı l ık ,  mühendis l ik ,
problem çözme ve  entelektüel
beceri ler ini  gel iş t irmeleri  g ibi
imkânları  sunmak adına  şehrimizdeki
tüm kurumlarımızı  TÜBİTAK projeleri
konusunda bi l inçlendirme ve  teşvik
etme konusunda gerekl i  adımları  a tarak
çal ışmalarımızı  gerçekleşt irdik .
  Ocak ayında yeni  bir  solukla
başladığımız  TÜBİTAK yolculuğuna
i l imiz  öğretmenlerini  bir  araya
get irecek i lk  seminerimizi  çevrim iç i
olarak gerçekleşt irdik .

     Önceki  yı l larda  dereceleri  i le
i l imizi  gururla  temsi l  eden tecrübel i
danışman öğretmenlerimiz  Yusuf
ŞENSES,  Bedirhan DOĞAN ve
öğrenci ler inin  kat ı l ımlarıyla
i l imizdeki  yaklaş ık  250 öğretmene
ulaşt ık .
Danışman öğretmenlerimiz  proje
örneklerini ,  deneyimlerini  ve  anı lar ını
meslektaş lar ıyla  paylaş ırken projeler in
sahipleri  o lan öğrenci ler  de
öğretmenlerine  duygu ve
düşüncelerini ,  başarı lar ını  anlat t ı lar .     

ORTAOKUL VE L İSELER ARASI  TÜBİTAK 2204
YARIŞMALARI
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  Yolculuğumuza Batman Ünivers i tes inde akademisyen olan Doç.Dr .Ömer Faruk
ERTUĞRUL i le  devam et t ik .  Öğretmenlerimize  proje  yazımı  konusunda çevrim
içi  olarak bir  a tölye  gerçekleşt irdik .  Projeler in  yazım aşaması ,  değerlendirme
süreçleri  ve  öğrenci ler in  projeler ini  nası l  sergi lemeleri  gerekt iği  g ibi  konularda
örnek olaylar  anlat ı larak  bi lgi lendirmeler  yapı ldı .  Öğretmenlerimizin  soruları
detayl ı  o larak cevaplandır ı larak  kafalar ındaki  birçok soru işaret i  g ideri ldi .

 Daha önce  TÜBİTAK dereceleri  i le  i l imizi  gururlandıran Batman Fen Lises i
öğretmenlerinden Metin  SAMSA l iderl iğinde şubat  ayında çevrim iç i  proje  yazma
atölyesi  gerçekleşt irdik .  Bu atölyede öğretmenlerimiz  doğru anket  yapımı ,  proje
raporunun yazım şablonu,  düzeni ,  kaynakça  gösterimi ,  anal iz  yapma gibi  teknik
detaylar  sayesinde proje  raporu yazma konusunda bi lgi  ve  donanımlarını
art t ırdı lar .  

 

ORTAOKUL VE L İSELER ARASI  TÜBİTAK 2204
YARIŞMALARI
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Bu yı l  sa lgın  nedeniyle  Van Bölge  Sergis i  ve  Ulusal  Bölge  Sergis i  çevrim iç i
olarak yapı ldı .  

 2204-A Lise  Yarışmalarında i l imizi  temsi len 33  proje  bölge  sergis ine  seçi lmiş
olup,  yapı lan bölge  sergis i  sonucunda 7  bir inci l ik ,  1  ik inci l ik  1  üçüncülük elde
edi lmişt ir .  Ulusal  yarışmada bölgemizi  temsi len 7  f inal is t  yer  a ldı .  
           İ l  Mil l i  Eği t im Müdürümüz Mahmut  KURTARAN derece  a lan öğrenci ler i  i le
bir  araya  gelerek kendiler ini  ödül lendir ip  başarı  di leklerini  i le t t i .  

ORTAOKUL VE L İSELER ARASI  TÜBİTAK 2204
YARIŞMALARI

 

 

Bölge serg�s�n� gerçekleşt�ren bazı öğrenc�ler�m�z
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 Ulusal  yarışma sonucunda l i se ler  aras ı  kategoride  danışman öğretmenleri
Zeynep ASLAN rehberl iğinde,  Ahmedi  Hani  Anadolu İmam Hatip  Lises i
Öğrenci ler i  Furkan ACAR,  Muhammed YÜKSELTEN adl ı  öğrenci ler imiz
HAYALİMDEKİ MASALLARA DOKUN adl ı  proje  i le  Türkiye  2 ’c i l iğ i  e lde
etmişlerdir .  Batman Val is i  Hulusi  ŞAHİN öğrenci ler i  ve  danışman öğretmenlerini
kendi  makamında ağır layarak tebrik  etmişt ir .

ORTAOKUL VE L İSELER ARASI  TÜBİTAK 2204
YARIŞMALARI
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ORTAOKUL VE L İSELER ARASI  TÜBİTAK 2204

YARIŞMALARI
 

 

 

   Ortaokul yarışmalarında 2 okulumuz bölge b�r�nc�l�ğ� elde ederek bölgem�z�
tems�len Türk�ye F�naller�ne katılmaya hak kazanmıştır.
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TÜBİTAK 4006 BİL İM FUARLARI
 

 

    Bu yıl 73 okulumuz TÜBİTAK 4006 b�l�m fuarları �ç�n başvuruda
bulunmuştur.

         2021 yılında gerçekleşt�r�len b�l�m fuarlarından görüntüler
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 TEKNOFEST
 
      2021 Yılı �ç�n �l�m�zde

öğrenc�ler�m�z�n yen� yen�
tanımaya başladığı fest�val olan
TEKNOFEST �le öğrenc�ler�m�z
b�l�m ve mühend�sl�k alanlarında
hayaller�n� gerçekleşt�rmek �ç�n
çeş�tl� d�s�pl�n ve kategor�lerde
teknoloj� yarışmalarına katılarak
projeler� �ç�n madd� ve ayn�
desteler alırken b�r yandan da
uzman k�ş�lerden çeş�tl� eğ�t�mler
alab�lmekted�rler. 

      Bu doğrultuda �l�m�zde daha önce fest�vale takımıyla katılmış BİLSEM de görevl�
öğretmen�m�z Ercan SOYSAL �le öğretmenler�m�ze yönel�k söyleş� havasında b�lg�lend�rme
toplantısı düzenled�k. Hemen ardından şubat ayında T3Vakfı Yönet�m Kurulu Üyes� Ömer
KÖKÇAM �le �l�m�z öğretmenler�ne yönel�k b�lg�lend�rme sem�ner� gerçekleşt�rd�k.
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ETWINNING

 

     Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde
yürütülen eTwinning faaliyetleri hakkında, ilimizde geniş katılımlı yüz yüze eğitimler
yapılmıştır. Mart aynın 16’i itibari ile uzaktan eğitime geçildiği için eTwinning faaliyetleri de
bu tarihten itibaren online olarak devam etmiş ve geniş öğretmen kitlesine ulaşılmıştır.
       Öğretmen ve öğrencilerimizin Avrupa ülkeleriyle iletişim ve işbirliği fırsatı sunarak proje
yapmalarına imkan sağlayan eTwinning portalinin ilimizde aktif kullanımı hedeflenmektedir.
Yapılan eğitimlerimiz sayesinde ilimizde eTwinning portaline katılan okul ve öğretmen
sayımız gün geçtikçe artmaktadır. 

ETWINNING BATMAN İSTATİSTİKLERİ 

Yıllara Göre eTwinning Portaline Kayıtlı Okul ve Öğretmen Sayıları

OKUL

öĞRETMEN

2017 2018 2019 2020 2021(İlk 6 ay)

34 36 80 162 370

75 86 269 648 1447
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 ETWINNING

 

BATMAN 

ETWINNING OKULLARI

eTwinning Okulu olmaya hak kazanan okullarımız

    Avrupa düzeyinde yüksek seviyede görünürlük elde ederek portalde okul
isimlerini özel bir alana taşıyan, ilham veren ve Avrupa düzeyinde eTwinning için
rol model olmaya hak kazanan okullara eTwinning Okulu levhası ve bayrağı
verilmektedir. eTwinning okulu olmaya hak kazanan okullarımız;

      Avrupa Kalite Etiketi ve Ulusal Kalite Etiketi alan okullarımız ile eTwinning
Okulu olmaya hak kazanan tüm okullarımızı tebrik eder, başarılarının devamını
dileriz.
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  İlimizde bulunan aday

öğretmenlerimize yönelikçevrim

içi  eTwinning eğitimi verilmiştir.

eTwinning tanıtım toplantısında,

eTwinning sistemine kaydolma,

projelere katılma, Ortak Bulma

Forumları, eTwinning Portal,

Twinspace gibi konularda detaylı

bilgi verildi.

ADAY ÖĞRETMENLERE YÖNELİK  ÇEVRİM İÇİ  ETWINNING
EĞİTİMİ YAPILDI .

6 GÜN SÜREN ETWINNING TÜRKİYE ÇALIŞTAYI  YAPILDI 

BATMAN-BİNGÖL-GAZİANTEP-HATAY-KAHRAMANMARAŞ-KARAMAN-

OSMANİYE  İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİ İLE ETWINNING TÜRKİYE

ÇALIŞTAYI  YAPILDI .TOPLAMDA 5493 ÖĞRETMEN VE İDARECİYE EĞİTİM

VERİLDİ.
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13 İL 1000 ETWINNER ÇALIŞTAYI  YAPILDI 

   13 İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 14 eTwinning İl Koordinatörü'nün
organizasyonu ile 2 gün süren çalıştay düzenlendi. YEĞİTEK Daire Başkanı
Sayın Mustafa Hakan BÜCÜk,  Ulusal Destek Servisi Türkiye Koordinatörü
Mehmet Fatih DÖĞER ve Dr. Hülya BAL ve 13 İl Milli Eğitim Müdürlerinin
açılış konuşması ile başlayan çalıştayımızda 88 nitelikli proje kurulmuştur.
İlimizden 40 öğretmenimizin katılım sağladığı çalıştayımızda İl Koordinatörü
Nagehan Rüzgar eTwinning Live eğitimi vermiştir.
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 8 İL TEK YÜREK ÇALIŞTAYI  YAPILDI 

   8 İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 8 eTwinning İl Koordinatörü'nün
organizasyonu ile 4 gün süren çalıştay düzenlendi. 'Türkiye Özel Ödül Kategorilerine'
yönelik projeler hazırlamak amacıyla yapılan çalıştayımızda ilimizden 44 öğretmen
katılımcı 4 öğretmenimiz de mentör olarak yer almıştır.  
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KALİTE ETİKETİ BAŞVURU SÜRECİ ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM DÜZENLENDİ

  Son başvuru tarihi 15 Haziran 2021 olan 'Kalite Etiketi' başvurusuna yönelik eTwinning İl
Koordinatörü Nagehan RÜZGAR tarafından çevrim içi eğitim düzenlenmiştir. Eğitimde
başvuru formunun doldurulması detaylı bir şekilde anlatılmıştır.Başvuruda bulunacak
öğretmenlerimizin projeleri incelenmiş ve gerekli destek sunulmuştur.

İLİMİZDE PROJE YAPAN ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK
WEBİNAR DÜZENLENDİ.
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KALİTE ETİKETİ BAŞVURU SÜRECİNDE SON KONTROLLER
KONULU EĞİTİM DÜZENLENDİ

   İlimizde eTwinning projeleri yürüten öğretmenlerimize yönelik daha önce
düzenlemiş olduğumuz 'Kalite Etiketi Başvuru Süreci' konulu eğitimin devamı
niteliğinde düzenlenen eğitimimizde Kalite Geliştirme Ekip Üyesi Çiğdem
YETER'i ağırladık.
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2021 YILI  ÇEVRİM İÇİ PROJE TANITIM GÜNLERİ

 

 

  İlimizde eTwinning projeleri yürüten öğretmenlerimizin projelerini
yaygınlaştırmak amacıyla proje tanıtım günleri yapılmış ve öğretmenlerimize
projelerini tanıtma fırsatı sunulmuştur.
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9 MAYIS ETWINNING GÜNÜ 
 

 

     9 Mayıs eTwinning Günü kapsamında Türkiye Ulusal Destek Servisi'nin
düzenlemiş olduğu 10 İl Koordinatörü ve ekip üyerlerinin dahil olduğu
programa İl Koordinatörümüz Nagehan RÜZGAR'da katılmıştır.
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13 İL 1000 ETWINNER ÇALIŞTAYI KALİTE
ETİKETİ BAŞVURUSU

 

    13 İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 14 eTwinning İl Koordinatörü'nün
organizasyonu ile gerçekleştirilen çalıştayımızda kalite etiketi başvurusu
yapacak öğretmenlerimize yönelik çevrim içi eğitim düzenlendi. UDS Mesleki
ve Pedagojik Sorumlusu Dr. Hülya BAL'ın açılış konuşması ile başlayan
eğitimde İl Koordinatörümüz Nagehan RÜZGAR kalite etiketi başvuru
formunun doldurulmasına yönelik eğitim vermiştir.
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    2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında proje yaparak Ulusal, Avrupa Kalite Etiketi,
Okul Levhaları ve eTwinning Okulu Levhalarını almaya hak kazanan öğretmen ve
idarecilermiz için düzenlenen ödül töreni 24 Haziran tarihinde İl Milli Eğitim
Müdürümüz Sayın Mahmut KURTARAN, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ulusal Destek Servisi'nden Dr. Hülya Bal, Ertan
KOCABAŞ, Zühal KAZANCI, Rumeysa CRIST, Şube Müdürleri Abdurrahim
KUSEN, Ahmet ÇIN, eTwinning İl Koordinatörü Nagehan RÜZGAR, okul
müdürleri ve öğretmenler katılımı ile gerçekleşti. 
     Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açış
konuşmasıyla başladı. Yapılan konuşmaların ardından 2019-2020 Kalite Etiketi ödül
töreni, Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri ve Levhaları ile eTwinning Okulu
Levhaları takdim edildi.
     Program, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ulusal Destek Servisi
tarafından İl Müdürümüz Sayın Mahmut KURTARAN'a ve İl Koordinatörü
Nagehan RÜZGAR'a plaket takdimi ile sona erdi.

KALİTE ETİKETİ ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI
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    Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ulusal Destek Servisi 'nin işbirliği ile organize edilen
ilimizden 50 öğretmenin katıldığı 2 günlük eğitim düzenlendi. Eğitim İl Milli Eğitim
Müdürümüz Sayın Mahmut KURTARAN, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ulusal Destek Servisi'nden Dr. Hülya Bal, Ertan KOCABAŞ,
Zühal KAZANCI, Rumeysa CRIST, Şube Müdürleri Abdurrahim KUSEN, Ahmet ÇIN,
eTwinning İl Koordinatörü Nagehan RÜZGAR, okul müdürleri ve öğretmenler katılımı ile
saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açış konuşmasıyla başladı.
     Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ulusal Destek Servisi üyeleri, İl
Koordinatörünün sunumları ile devam etti. İlk günün sonunda 22 proje grubu oluşturularak
öğretmenlerimizin nitelikli projeler oluşturması sağlanmıştır. Ayrıca 2020-2021 Eğitim
-Öğretim Yılında öğretmenlerimiz  uyguladıkları projelerin tanıtımını yapmak amacıyla stant
açtılar.
    eTwinning Batman Bilgilendirme Toplantısı'nın 2. Günü örnek proje sunumları ile başladı.
3 Proje sunumu gerçekleştirildi.  Ardından Yenilikçi ve Etkili Web 2.0 araçları sunumları
yapıldı. Web 2.0 araçlarının ardından toplantıda kurulmuş olan projeler tanıtıldı. Kapanış
konuşmalarının ardından toplantı Dr. Hülya Bal, Ertan KOCABAŞ, Zühal KAZANCI, Rumeysa
CRIST ve Şube Müdürü Ahmet ÇIN tarafından katılımcılara Katılım sertifikası verilmesiyle
sona erdi. 

 
     

24-25 HAZİRAN 
ETWINNING BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
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 Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ulusal Destek

Servisi'nden Dr. Hülya Bal, Ertan KOCABAŞ, Zühal KAZANCI, Rumeysa CRIST ve

Şube Müdürü Ahmet ÇIN eTwinning Okulu olan Batman İMKB İlkokulu ve Yağmur

Anaokulu'nu ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde incelediler.

 

     

ULUSAL DESTEK SERVİSİ İLİMİZDE 
ETWINNING OKULLARINI ZİYARET ETTİ

 

 

71



 

BATMAN 
ÖRNEK ETWINNING PROJELERİ
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    2023 Eğitim vizyonunu benimseyerek oluşturulan DR MATH eTwinning projesi 9. Matematik
müfredatını baz alarak dijital içerikli , akran öğretimini destekleyen , uzaktan eğitim ve yüz yüze
eğitim süreçlerinde kullanılabilecek, öğretmen ve öğrenci işbirliğinin yüksek düzeyde olduğu , 21. yy
eğitim standartlarına uygun bir öğretim materyali olacak şekilde etkileşimli bir matematik kitabı
oluşturmayı hedeflemektedir. Toplamda 9 modülden oluşacak etkileşimli kitabın ilk modülü dijital
ortamda yayınlandı. Projenin kurucuları Halil Hamidi Anadolu İmam Hatip Lisesi Matematik
Öğretmeni Gamze Öztürk ile Lankaran 7 Nomreli Tam Orta Mekteb Matematik öğretmeni Arzu
Malikova'dır. Türkiye ,Azerbaycan, Romanya, Portekiz, Moldova Cumhuriyeti ve Ürdün ortaklığında
yürütülen projenin toplam 18 rehber öğretmeni bulunmaktadır.Proje Eylül-Haziran ayları arasında 1
(bir) eğitim-öğretim yılı boyunca devam etmiştir.
 Proje kurucusu öğretmenimiz Gamze ÖZTÜRK ve proje ekibine teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. 
Projenin ilk modülü :

 İlimizden TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu Sınıf Öğretmeni Havva COŞGUN'un ortağı olduğu Çocuk
Oyunu (Kid Game) projesinde Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Gürcistan, Hırvatistan, İspanya,
İtalya, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya ve Türkiye'den toplam 35 ortak yer alıyor. Oyun çocuğun
doğumundan başlayarak onu hayata hazırlayan kuralları tecrübe etmesini, hayatı öğrenmesini sağlayan bir
etkinliktir. Bu kapsamda proje farklı kültürlerdeki oyunları, akıl ve zekâ oyunlarını, derslerinde oyunla
öğretim tekniklerini kullanarak çocuk için vazgeçilmez olan oyunu, yaparak yaşayarak ve dokunarak, oyun
kurmalarını sağlayarak sosyalleşmelerini, sorumluluk almalarını ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi
ve dersleri eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor.
Projenin diğer hedefleri;
1. Derslere ve okula karşı olumlu tutumlar geliştirerek, öğrenme süreçlerini eğlenceli ve kolay yapabilmek
2. Öğrencilerin bedensel, sosyal, zihinsel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayabilmek,
3. Dikkat ve hafıza becerilerini arttırarak, problem çözme yeteneklerini, öz güvenlerini geliştirerek
sorumluluk almalarını sağlamak,
4. Kültürler arsındaki oyunları öğrenmek,
5. Yaratıcılıklarını ve hayal dünyalarını geliştirmek,
6. Zekâ oyunlarının öğrenilmesini sağlamak.
7. Bilgisayar okur, yazarı olmalarını sağlamak,
8. Arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek,
9. 21.yy becerilerinin gelişmesini sağlayarak kodlama web 2 araçları ile oyun oynamak.

Projeye Batman'dan katılan Havva COŞGUN öğretmenimize ve tüm proje ekibine teşekkür ediyor,
başarılarının devamını diliyoruz.

DR. MATH

ÇOCUK OYUNU (KID GAME)
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       Kuruculuğunu Batman Kozluk Bekirhan İlkokulu'ndan Okul Müdürü Şehmus EROL ve Batman
Merkez Sakarya İlkokulu'ndan Sınıf Öğretmeni Nimet ERGÜL'ün yaptığı "Anne ve Babamın Oyunları
İle Öğreniyorum" projesinde, evlerin dört duvarı arasına sıkışmış, tamamen teknolojik ve sanal
oyunlara bağımlı olup asosyal bireyler haline gelen çocuklarımızın geçmişte anne ve babalarının
sokakta, bahçede oynadığı oyunları onlardan dinleyip öğrendikten sonra beraber oynamaları
hedeflenmektedir. Aynı zamanda aile bireyleri arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve çocukların geçmiş
ile bir köprü kurarak geleneksel çocuk oyunlarını öğrenmelerini hedefleyen proje Türkiye ve
Azerbaycan'dan toplam 10 öğretmenin ortaklığıyla Ekim-Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanmıştır.
Proje 7-11 yaş arası öğrencileri kapsamaktadır.
Proje kurucusu öğretmenlerimiz Nimet ERGÜL, Şehmus EROL ve proje ekibine teşekkür ediyor,
başarılar diliyoruz. 
 

ANNE VE BABAMIN
 OYUNLARI İLE BÜYÜYORUM

     İlimizden Yağmur Anaokulu Öğretmeni Derya ARPACIK'ın ortağı olduğu Oyun Kutusu (Game Box)
projesinde Arnavutluk, Azerbaycan, Hırvatistan, Polonya,Romanya, Ukrayna,Yunanistan ve Türkiye' den
olmak üzere toplam 8 ülke ve 27 ortak yer almaktadır.
  Çocukların en temel ihtiyaclarından biri oyundur. Çocuğun olduğu her yerde oyun vardır diyebiliriz. 3-
6 yaş grubu ile öğrencilerine farklı oyunları sunarak onların tüm gelişim alanlarını destekler. Çocuğa
çevresini araştırma, objeleri tanıma ve problem çözme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca web 2 araçlarının
kullanımıyla teknoloji deneyimlerini çeşitlendirmişlerdir.
Projenin Hedefleri;
-Çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak
-Öğrencilerimize duygularını ifade etme ve enerjilerini olumlu kullanma fırsatı vermek
-Okula yönelik olumlu duygularını pekiştirmek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak
-Web 2 araçlarını ve teknolojiyietkin ve amacına uygun kullanmalarını sağlamak
-Öğrencilerimizin farklı okullarla ortaklık kurması ve ortak bir amaca birlikte ilerleme duygularını
geliştirmek. 
Projeye Batman'dan katılan Derya ARPACIK öğretmenimize ve tüm proje ekibine teşekkür ediyor,
başarılarının devamını diliyoruz.

GAME BOX (OYUN KUTUSU)

74



 

        Kuruculuğunu ilimizden Toki Kazım Karabekir İlkokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Nursema Nergiz KARA ve Demiryol İlkokulu Sınıf Öğretmeni Enes BULUT'un yaptığı "Gelenekten
Geleceğe (From Tradition to the Future)" projesinde 10 farklı ili temsilen 10 Türk ortak ve 1 Azeri
ortak bulunmaktadır. İstanbul, Bursa, Muğla , Konya, Adana, Gaziantep, Batman(2), Van, Trabzon ve
Lenkeran illerinden ortakların katılımı ile yürütülen proje ile öğrenciler geleneklerimizden olan
yöresel kıyafetlerimizi, yöresel yemeklerimizi, yöresel türkülerimizi, yöresel efsanelerimizi ve
hikâyelerimizi, tarihi mekânlarımızı, halk oyunlarımızı, yöresel çocuk oyunlarımızı ve yöresel
ürünlerimizi geleceğimize yani öğrencilerimize ve çevremizdeki diğer insanlara aktarıp, onlara
bunun önemini hatırlatmış oldular.
 Gelenekten Geleceğe / From Tradition To The Future proje ekibi geleneklerini önemseyip buna
sahip çıkan ve bunu diğer nesillere aktarmak için istekli olan bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Ayrıca
proje; teknolojiyi amaçsızca kullanabilen yeni nesle, teknolojinin ve geleneklerimizin harmanlandığı
yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. 
   Proje kurucuları Nursema Nergiz KARA ile Enes BULUT öğretmenlerimize ve tüm proje ekibine
teşekkür eder, başarılar dileriz. 

GELENEKTEN GELECEĞE 
(FROM TRADITION TO THE FUTURE)

    Giderek dijitalleşen bir dünyada yaşıyoruz ve insanlar olarak sağlıklı bir refahı sürdürmemiz
gerekiyor. İnsanlar olarak doğal dünyadaki rolümüz nedir? İnsanlığımızın beklentilerini nasıl
karşılayabiliriz?
  Kurucuları Batman Fatma Aliye Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Zehra KAYAALP ve Polony Escola
Secundaria D. Dinis, Coimbra okulundan Maria de Lurdes Lourerio olan projede öğrenciler, kimlik
(insan), aşk, yaşam, özgürlük, mutluluk, ölüm, kaygı, anlam arayışı, umut gibi kavramları keşfettiler.
 4 Türk ve 8 yabancı (Batman, Gaziantep, Polonya, Ukrayna, Yunanistan, Romanya, Arnavutluk,
Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti) ortaklı 3 bölümlük eTwinning projesinin ilk bölümünde Homer'in
Odyssey kitabı okunup ilgili aktiviteler yapılmıştır. İkinci bölümde ise öğrenciler kimlik, hayat, sevme;
üçüncü bölümde ise kaygı, ölüm, anlam arayışı ve umut üzerine çalışmışlardır.
 Proje öğrencilerin bir yaşam felsefesi geliştirmelerini ve insan doğasına yolculuğun ve kendini
gerçekleştirmenin önemini anlamalarını amaçlamaktadır. Bunlara ek olarak, projede öğrenciler
İngilizce ve BİT becerilerini geliştirecek ve takım çalışması, iletişim, estetik zevk, karar verme, yaratıcı
düşünme, problem çözme vb. becerilerini de geliştirmişlerdir.
 Proje kurucusu Zehra KAYAALP öğretmenimize ve tüm proje ekibine teşekkür ediyor, başarılar
diliyoruz.

HUMAN ODYSSEY, THE PATH TO
EXISTENTIALISM (HOPE)
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       Batman Kültür İlkokulu İngilizce öğretmeni Pakize KOCA ve öğrencileri ; Türkiye'den 9 ortağı ve
Romanya'dan, Azerbaycan'dan, İtalya'dan ve Romanya'dan ortaklarıyla beraber "Benim Şehrim Benim
Hikayem / My City My Story" isimli etwinning projesi yapmaya başlamışlardır. Proje kurucuları
Karaman'dan Belgin EREL ve Romanya'dan Alina MIHAILESCU'dur. 
 Proje, katılan tüm ortakların yaşadığı şehrin doğal ve tarihi güzelliklerini, yöresel ve kültürel
özelliklerini, oyunları ve geleneksel etkinliklerini tanıtmayı hedeflemektedir. Proje sayesinde
öğrenciler hem farklı şehirlerimizi tanıdılar hem de kendi şehrimiz olan Batman'ı ve bölgemiz olan
Güneydoğu Anadolu Bölgesini tanıtmışlardır. Proje eylülde başlayıp Haziran'da sona ermiştir.
 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılını kapsamaktadır.
Pakize KOCA öğretmenlerimize ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz.  
 

BENİM ŞEHRİM BENİM HİKAYEM 
( MY CITY MY STORY)

       Batman İMKB Belde İlkokulu Müdür Yardımcısı Süleyman ANIK'ın kurucu ortağı olduğu Türkiye
ve Azerbaycan'dan ortakların yer aldığı akran zorbalığı konulu "Eller Birleşsin Arkadaşlık Güçlensin-
EBAg" isimli uluslararası eTwinning projesi Kasım-2020 tarihi itibariyle başlamıştır.
 Proje, Okul öncesi ve ilkokuldaki olumlu akran ilişkileri çocuğun yaşamı boyunca sosyal kabulünü ve
yeterliliğini etkilemektedir. Bu süreçte olumlu davranışlar kazanması bu bağlamda önemlidir. Zorbalık
gibi olumsuz davranışların, karşısındaki kişileri ve ilişkileri nasıl olumsuz etkilediğini fark ederek
bunun yerine kazanacak, olumlu davranışların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
 Proje kurucuları Batman'dan Süleyman ANIK ve Diyarbakır'dan Nesrin ŞAHİNOĞULLARI
BALIKÇI'dır. Proje Kasım -2020'de başlayıp Mart 2021'de sona ermiştir. 2020-2021 Eğitim-Öğretim
yılını kapsamaktadır. 
Proje kurucusu Süleyman ANIK ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz.  

ELLER BİRLEŞSİN ARKADAŞLIK GÜÇLENSİN-
EBAG
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     Kuruculuğunu Batman Gültepe Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Kevser SEVİNÇ ve İspanya Barselona
Escola Pompeu Fabra Yabancı Dil Öğretmeni Aitana SEREROLS'un yaptığı, ayrıca Batman Bilim ve
Sanat Merkezi İngilizce Öğretmeni Murat Çelik'in de ortakları arasında yer aldığı Enjoyable Language
Teaching (ELT) projesi ile öğrenciler hem eğleniyor hem de İngilizceyi etkileşimli bir şekilde
öğreniyorlar. Projede İspanya, Fransa, Azerbaycan, Romanya, Türkiye, Arnavutluk, Gürcistan ve
İtalya'dan toplam 26 ortak öğretmen bulunmaktadır.
  İngilizce, yeni şeyler kullanarak ve yaratarak öğrenilir. En kalıcı bilgi, deneyim yoluyla öğrenilen
bilgidir. Bu fikir ile bu proje, öğrencilerin dört temel beceride kendi materyalleri aracılığıyla İngilizce
öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Her beceri için öğrenciler farklı işbirlikçi ve yaratıcı web 2.0
araçları kullanarak öğrendiklerini pekiştirmektedirler.
  Böylece öğrenciler teknoloji yardımıyla hem İngilizce öğreniyorlar hem de pratik yapıyorlar. Ayrıca
dijital beceriler kazanıyorlar. Farklı okullardan öğrencilerle dijital ortamda görüşerek iş birliği yaparak
sosyalleşiyorlar.
  Proje kurucusu Kevser SEVİNÇ'e, ilimizden projenin ortağı olan Murat ÇELİK'e ve tüm proje ekibine
teşekkür eder, başarılar dileriz.
 

ENJOYABLE  LANGUAGE  TEACHING (ELT) 

 Oyun oynamak her yaş grubu için eğlenceli bir aktivitedir ve internetin kullanımının dünyanın her
yerinde yaygınlaşmasıyla birlikte günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. 2020
yılında meydana gelen Pandemi nedeniyle de geleneksel oyunlar yerini dijital oyunlara bırakmıştır. İyi
tasarlanmış oyunlar öğrenciler için bir motivasyon kaynağıdır aynı zamanda. Bu sebeple eğitimde
oyunlaştırma kavramı son zamanlarda eğitimcilerin ve araştırmacıların ilgisini çekmeye başlamıştır.
  Learn Science eTwinning projesi uzaktan eğitim sürecinde öğrencileri motive ederek, akranlarıyla
işbirlikçi çalışmalar yapmalarını sağlayarak, içerik üretmelerini isteyerek bu süreçte karşılaşacakları
psikolojik problemlerle başa çıkmaları amacıyla oyunlaştırma yöntemini araç olarak kullanmıştır.
Kuruculuğunu Batman Fen Lisesi (Türkiye) İngilizce öğretmeni Selen Soylu ve Lyceè Polyvalent Louise
Michel, Gisors Lisesi (Fransa) Fen bilimleri öğretmeni Cathy Angibaud üstlenmiştir ve proje ortağı okul
olarak da 2nd GEL Ierapetra Lisesi'nden (Yunanistan) Fen Bilimleri öğretmeni Maria Koufaki birlikte
yürütmektedirler.
  Projeye dâhil olan öğrenciler, bu proje ile Kimya ve Fizik gibi derslere olan ilgiyi arttırmak için
uluslararası takımlar kurarak çeşitli web 2.0 araçlarıyla içerikler üretmişlerdir. Proje sonunda ortak
ülkeler ile geliştirdikleri bu oyunları e-book haline getirip bir öğretim materyali elde etmişlerdir. 
Proje kurucusu Selen SOYLU'ya ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz

�Learn Sc�ence
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      Hemen hemen her yerde gün içerisinde fark ettiğimiz ya da fark etmediğimiz doğal afetler oluyor.
Bu afetlerin şiddetinin büyüklüğü ne denli olursa olsun öncesinde gerekli önlemler alınmalı ve en kısa
zamanda iyileştirmeler yapılmalıdır. Depremin, Yangının, Selin giderek arttığı şu zamanlarda çocuklar
bu durumdan nasıl etkileniyor? Okul öncesi dönemde bu konuda ne kadar farkındalık ve algı
geliştirebiliriz? Çocuklara doğa olayları nasıl anlatılmalı? En az zararla nasıl atlatabiliriz?
   Kurucuları Batman Merkez Çamlıtepe Anaokulu Öğretmeni Keriman KÖKTEN EVCEN ve Kocaeli
Körfez Özel Rengin Anaokulu Öğretmeni Ece LENÇPER olan ÖĞREN, ÖĞRET, UYGULA, KURTUL
Projesinin Konya, Şırnak, Kocaelinden katılan 7 ortağı vardır.
  Okul öncesi dönem çocukların doğal afetlere ilişkin bilgi ve farkındalıklarını artırarak, çocukların bu
korkuyla yüzleşip gerekli önlemler alındığı takdirde çok az zararla bu doğal afeti atlatabileceklerini
öğrenmeleri yönünde çalışmalar yapılmıştır.
BEKLENEN SONUÇLAR
Farklı bölgelerdeki öğrencilerle iletişim kurmaları.
Deprem, Yangın, sel konusunda çocukların ve ailelerin bilinçlenmesi.
Duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri.
Travma yaşanabilecek olası durumları en iyi şekilde atlatabilmeleri.
Çevrelerini bilinçlendirmeleri."  
 Proje kurucusu Keriman KÖKTEN EVCEN ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz.  

ÖĞREN, ÖĞRET, UYGULA, KURTUL 

        Batman Beşiri Eskihamur İlkokulu 2-A sınıf öğretmeni Bahar Aytekin'in kurucu ortağı olduğu
Türkiye'den 9 ortağın yer aldığı 'RESFEBE YAZARLARI' isimli ulusal eTwinning projesi Ocak 2021
tarihi ile başlamıştır. Batman (2), Diyarbakır, Van, Mersin, Kastamonu ve Ankara(4) illerinden
ortakların katılımı ile yürütülen proje ile öğrenciler bir akıl-zekâ oyunu olan Resfebe ile yaratıcılığın
ön planda olduğu masal yazma çalışmalarını birleştirmeyi hedeflemiştir.
   Proje resfebeyi öğrencilere öğretmek ve resfebe çalışmaları ile öğrencilerin kendi masal ya da hikâye
çalışmalarını yazmayı kapsamaktadır. Dikkat ve hayal gücünün ön planda olduğu bu proje ile
öğrenciler hem yaratıcı yazarlık çalışmalarına resfebeyi dâhil ettiler hem de Türkçeyi etkin kullanma
becerilerini geliştirebildiler.
    Proje kurucuları Batman'dan Bahar AYTEKİN ve Ankara'dan Ruveyda Avşar'dır. Proje Ocak 2021'de
başlayıp Mart 2021'de sona ermiştir.
    Proje kurucusu Bahar AYTEKİN'e ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz.

RESFEBE YAZARLARI
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      Batman Gercüş Tepecik İlkokulu 4/A Sınıfı Öğretmeni Serdar ADLI ve öğrencileri ; Türkiye'den 10
ve Azerbaycan'dan 1 ortaklarıyla beraber "Benimle Paylaşır Mısın ? (Can You Share With Me?)" adında
bir eTwinning projesine başlamışlardır. Proje kurucuları Ankara Mamak Naşide Halil Gelendost
İlkokulu Sınıf Öğretmeni Banu FİNAL ve Ankara Polatlı İnkılap İlkokulu Sınıf Öğretmeni Sevda
ÇINGIL 'dır.
 PROJE HAKKINDA: Paylaşma doğuştan gelen bir davranış değildir. Sonradan öğrenilir. Bir çocuğun
paylaşmayı öğrenmesi ve kendi hayatında uygulaması önemli bir sosyal beceridir. Çocuğun
sorumluluk alması ve paylaşmayı bilmesi önemli bir erdemdir. Çocuklar paylaşmanın anlamını
deneyimleyerek yaşamalıdır. Çocuklar paylaşımda bulunduğu kişinin yüzündeki mutluluğu gördükçe
daha çok mutlu olur. Bu da toplumun mutluluğu anlamına gelir. Proje, web 2.0 araçlarını kullanarak
müfredata uygun öğrenme sağlamayı hedefliyor.
 Proje; Ocak 2021- Mayıs 2021 dönemini kapsayacak şekilde planlanmıştır.
Serdar ADLI öğretmenimize ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz. 

BENİMLE PAYLAŞIR MISIN ?
 (CAN YOU SHARE WITH ME?)

 Kültür İlkokulu öğretmenlerinden Fetiye Kubat KİZİROĞLU, Pakize KOCA ve öğrencileri
Türkiye'den 8 ortağı, Azerbaycan'dan ,Gürcistan'dan ve İtalya'dan yabancı ortaklarıyla birlikte Zeka ve
Beceri Oyunları adında bir eTwinning projesi yaptılar. Proje Aralık ayının sonunda başladı ve Mayıs
ayında sona ermiştir.
  Projedeki amaç, çeşitli zeka oyunlarını tasarlamak ve öğretmektir. Bu şekilde öğrencilerin hem maddi
olarak zorlanmadan hem de geri dönüştürerek zeka oyunlarına ulaşmalarını sağlamıştır. Projede bu
oyunlar dışında zeka gelişimlerine faydalı olacak kağıt- kalem oyunları ve eğlenceli, becerilerini
geliştiren oyunlar da oynamalarını sağlanmıştır.
Fetiye Kubat KİZİROĞLU ve  Pakize KOCA öğretmenlerimize ve tüm proje ekibine teşekkür eder,
başarılar dileriz. 

ZEKA VE BECERİ OYUNLARI 
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      Kuruculuğunu ilimizden Petrol Anadolu Lisesi Coğrafya öğretmeni Dilara Lale TURANLI ve
İstanbul Küçükçekmece Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi, coğrafya öğretmeni Hatice
ÇİFTÇİ'nin yaptığı Dijital Öğrenme Günlüğü/ Digital Learning Diary  proje, ARNAVUTLUK (4),
AZERBAYCAN (1), ESTONYA (2), FRANSA (1), HOLLANDA (1), PORTEKIZ (1), ROMANYA (2),
TÜRKIYE (9), YUNANISTAN (1) ülkelerinden eTwinnerların katılımı ile 8 Ekim 2020'de onaylanmış,
Aralık ayında çalışmalara başlanmış, Mart ayında çalışmaların tamamlanması planlanmıştır.
     Proje fikri, özellikle Covid-19 salgın dönemindeki uzaktan eğitim sürecinde yaşanan ve web2.0
araçlarının kullanılma ihtiyacından doğmuş olup, web2.0 araçlarını tanıyan öğretmenlerin, uzaktan
eğitimler konusunda öğrencilerine online eğitimler vererek, öğrencilerin bilişim araçlarını güvenli ve
yararlı kullanmasını sağlamak, öğrencilerin web2.0 araçlarını kullanmasını öğrenerek derslerde sunum
hazırlamalarını sağlamak, İngilizce dili konusunda ilerlemelerini sağlamak gibi amaçları
bulunmaktadır.
Proje Hedefleri
 Web2.0 araçları konusunda bilgi ve deneyime sahip olan öğretmenlerin, öğrencilerine uzaktan eğitim
ve web2.0 araçları konusunda online eğitimler vermek,
Bu eğitimlerle öğrencilerin bilgi, teknoloji , dil ve sunum becerilerini geliştirmek.
Web2.0 araçları konusunda öğrencilerin gelişimini sağlamak.
Öğrencilerin dil becerilerinin gelişimini sağlamak.
Öğrencilerin derslerine hazırlık yaparken proje tabanlı öğrenmeyi oyunlaştırma yöntemi ile
öğrenmelerini sağlamak.
Farklı okullardaki öğrencilerin işbirliği yaparak ortak ürünler çıkarmalarını sağlamak.
 Proje kurucusu Dilara Lale TURANLI ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz.  

DİJİTAL ÖĞRENME GÜNLÜĞÜ
(DIGITAL LEARNING DIARY)

      İlimizden Gazi MTAL Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Aynur OĞUZ ve Sağlık Hizmetleri alanı

11.sınıf öğrencileri, Batman, Bursa, Ankara ve Ordu proje ortakları ile birlikte "GEL BİZİMLE İLK

YARDIMIN HİKAYESİNİ YAZ! " adında etwining projesi yürütmektedirler. Proje Şubat ayının

ortasında başlamış olup Mayıs ayında sona ermiştir.

Projedeki amaç;

  İlk Yardım Eğitimi Seferberliği ile Web 2.0 araçlarını derslere entegre ederek mevcut durumu

avantaja çevirmek ve özellikle pandemi sürecinde öğretmen-öğrenci etkileşimini artırmaktır. Daha

önce Web 2.0 aracı hakkında bilgisi olmayan öğrenciler 2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde

avatarları oluşturmayı ve logo poster tasarlamayı öğrendiler. 

https://twinspace.etwinning.net/154291/home

    Aynur OĞUZ öğretmenimize ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz. 

GEL BİZİMLE İLK YARDIMIN HİKAYESİNİ YAZ
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Proje Hakkında
    Batman Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Selen Soylu ve öğrencileri Türkiye'den ve Avrupa'dan
(Almanya, Hırvatistan, Lübnan, Polonya, Romanya, Slovakya ve Yunanistan) çeşitli okullarla birlikte bir
eTwinning projesine ortak olmuştur. Earthlings projesi dünyaya nasıl özen göstermemiz gerektiğinin
farkındalığını arttırmayı amaçlayan bir projedir. Bu projede öğrencilerimiz çevre sorunlarına yönelik
sürdürülebilir gelişmeleri öğrenecekler ve bu sorunlara çözüm ürettiler. Projede aynı zamanda web 2.0
araçları gibi, yeni pedogojik yöntemleri kullanarak posterler, hikayeler, kavram haritaları ve anketler
oluşturdular. Öğrencilerin hayat boyu tecrübe edeceği deneyleri ve donanımları onlara bu projeyle
kazandırdılar. Her ay bir çevre sorununu ele alıp ona çözümler ürettiler. Projenin Ekim 2020 de başlayıp
Mayıs 2021'de bitmiştir.
            Projenin Amacı
·    Çevre sorunlarına ve bunların çözümüne yönelik sürdürülebilir gelişmelere karşı farkındalık
oluşturmak
·      Çevre sorunlarının sebepleri ve etkilerini anlamak
·      Farklı medya araçlarını kullanarak medya okuryazarlığı geliştirmek
·    Araştırma, eleştiri, yaratıcı düşünce, özerklik, takım çalışması, problem çözme ve yabacı dilde iletişim
sağlama gibi önemli müfredatlar arası becerileri geliştirmek
·  Yabancı ülkelerden akranlarıyla görüşmeler yapma ve arkadaş edinmeyi desteklemek ve arttırmak
Selen SOYLU öğretmenimize ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz. 

EARTHLINGS

     Batman İMKB Belde İlkokulu Müdür Yardımcısı Süleyman ANIK'ın kurucu ortağı olduğu Türkiye
ve Azerbaycan'dan ortakların yer aldığı Doğa, Geri Dönüşüm ve İklim konulu "Doğaya Geri Dönüşüm-
üz" isimli uluslararası eTwinning projesi Mart-2021 tarihi itibariyle başlamıştır.
DOĞAYA GERİ DÖNÜŞÜM-ÜZ eTwinning Projesi
  Dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün doğal
kaynaklarımız azalmaktadır. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük sorunlarından
biri olan küresel ısınma ve buna bağlı olarak gelişen küresel iklim değişikliğinin farkına varıp doğa
dostu alışkanlıklar kazandırma ve doğal kaynakların verimli olarak kullanılması konusunda adımlar
atarak, hem doğayı, hem kaynakları korumak, enerji tasrrufu sağlamak, atık miktarını azaltmak vs...
Etkinliklerin yanısıra çere kirliliğini azaltmak amacıyla atık malzemeleri geri dönüştürecekleri
etkinlikler de yaparak öğrencilere çevre bilinci kazandırıp tasarruflu olma farkındalığını
amaçlamaktadırlar.
  Proje kurucuları Batman'dan Süleyman ANIK ve Diyarbakır'dan Nesrin ŞAHİNOĞULLARI
BALIKÇI'dır. Proje Mart -2021'de başlayıp Mayıs- 2021'de sona ermiştir. 2020-2021 Eğitim-Öğretim
yılı 2. dönemini kapsamaktadır.
Proje kurucusu Süleyman ANIK ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz. 

DOĞAYA GERİ DÖNÜŞÜM-ÜZ
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     Batman Gültepe Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Kevser SEVİNÇ ve Erzincan Cumhuriyet Ortaokulu
Türkçe Öğretmeni Çiğdem YETER'in kuruculuğunu yaptığı projede ayrıca Arnavutluk, Azerbaycan,
İspanya, Fransa, Romanya, Kuzey Makedonya, Gürcistan ve Hırvatistan ülkelerinden de ortaklar vardır.
Proje yaş grubu 12-15'tir. Proje 2020 yılının Ekim ayında başlamış olup 2021 yılının Mayıs ayında
sonlanmıştır.
   Mitoloji ve efsaneler bir dünya mirasıdır, insanlığın doğum hikayesidir. Bu projede öğrencilerin
kültürel miraslarını korumaları hedeflenmiştir. Bu projenin amacı, kendi kültürümüzün mitlerini ve
efsanelerini öğrenmek, onlar hakkında araştırma yapmaktır. Öğrenilen hikayeler diğer Avrupa
ülkelerinden ortaklarla paylaşılmakta ve bunlar karşılaştırılıp benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır.
İkinci amaç, çok kültürlü anlayışı ve karşılıklı hoşgörüyü mitler ve dört ana tema (Sempati, Barış, Adalet
ve Eşitlik ve Dürüstlük) üzerinde farkındalık yoluyla teşvik etmektir. Ayrıca bu temalar değerler eğitimi
konularıdır ve her temada öğrencilerle birlikte uzman buluşmaları yapılmıştır.
Proje kurucusu Kevser SEVİNÇ ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz.

MYTHICISE YOUR THEMATIC HISTORY (MYTH)

     Batman Gültepe Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Kevser SEVİNÇ ve Mersin Turgut Özal Ortaokulu
İngilizce Öğretmeni Emel GÜNDOĞAN'ın kuruculuğunu yaptığı projede ayrıca Azerbaycan, Hırvatistan,
İtalya ve Romanya ülkelerinden de partnerler bulunmaktadır. Proje yaş grubu 12-15'tir. Proje 2021 yılının
Ocak ayında başlamış olup Mayıs ayında sonlanmıştır.
   Projedeki macera her ülkeden farklı masallarla başladı. İlk duraktan son durağa kadar birçok masal
toplandı ve web2 araçları kullanılarak farklı aktiviteler yapıldı. Ayrıca öğrencilerin İngilizce okuma,
konuşma, yazma ve dinleme becerileri de geliştirildi. Masal otobüsü ile çıkılan yolculukta toplam 3
durakta farklı işbirlikçi ürünler yapıldı ve her ülkeden öğretmenlerin okuduğu masallar ile "Kültürel
Gala" isimli yarışma geceleri düzenlendi. Bu sayede öğrenciler hem kendi kültürlerindeki masalları hem
de farklı kültürlerin masallarını tanıdı ve kültürel etkileşim sağlandı.
 Proje kurucusu Kevser SEVİNÇ ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz.

MY FAIRY TALE BUS
 (MASAL OTOBÜSÜM)
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     Batman Beşiri Nasreddin Hoca Anaokulu Müdürü Metin AVŞAR ve Yağmur Anaokulu Müdür
Yardımcısı Derya ARPACIK ın kuruculuğunu yaptığı 'Puppet Fest( Kukla Festivali)' Projesi 4-11 yaş
öğrencilerini kapsamaktadır. Türkiye, Romanya, Ukrayna, Polonya, Ermenistan ve Bulgaristan
ülkelerinin katılımıyla uluslar arası bir projedir. 18 ortakla yürütülen proje Şubat ayında başlamış olup
Mayıs ayında sona ermiştir.
 Kuklalarla öğrencilerin sohbete katılımını ve dil gelişimlerini desteklemekte önemli bir etkiye sahiptir.
Kuklalarla çocukların kendilerini daha rahat ifade edecekleri bir ortam yaratmayı ve onların sosyal,
duygusal ve dil gelişimlerinde önemli bir etkiye sahip olacağını amaçlamaktadır. Kuklalarla daha çok
duyuya hitap edilebiliyor. Bu da çocukların öğrenmelerini hem zevkli hem de kolay hale getiriyor.
Projenin en temel hedefi çocukların dil becerilerini geliştirirken doğaya karşı da sorumluluk
kazanmalarıdır. Çocuklarda yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine, ayrıca; atık materyalleri
kullanarak yaratıcı düşünme ve girişimcilik becerilerine katkı sağlamayı amaç edinmektedir. Etkili bir
öğrenme ortamı oluşturmayı sağlamaktadır. Ses tonunu ve beden dilini doğru kullanmasına ve
çocuğun sosyalleşmesinde de büyük bir paya sahiptir.
  Proje kurucuları Derya ARPACIK ve Metin AVŞAR'a ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar
dileriz.

PUPPET FEST (KUKLA FESTİVALİ)

     Batman Kozluk İlçesi Bekirhan İlkokulu müdürü Şehmus EROL'un ortağı olduğu proje Türkiye'den
9  ,İspanya'dan 1 ve Ukrayna'dan 3  olmak üzere toplam 13 ortak ile yürütülmektedir.
       Proje ile beraber öğrencilerimizin yaşadıkları çevreyi tanıyıp, geri dönüşümle ilgili sorumluluğun
farkına vararak doğayı korumakla beraber temizliğe dikkat ederek kendisinin ve toplumun sağlığını
korumaları, aynı zamanda sınıflarının ve okullarının her zaman temiz kalması için neler
yapabileceklerini düşünmeleri amaçlanmıştır.
  Şehmus EROL ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz.

OKULUM TEMİZ ÇEVREM SAĞLIKLI
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     Gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde kodlama büyük önem taşımaktadır. "Scratch ile Matematik
Öğreniyorum" e-twinning projesi ile öğrencilerin kodlama becerilerini kullanarak teknolojiye uyum
sağlayıp matematiği kodlamayla daha eğlenceli hale getirerek öğrenmeleri planlandı.
  Batman Kültür Ortaokulu Matematik Öğretmeni Aslı ERCAN ve Konya 23 Nisan İmam Hatip
Ortaokulu Matematik Öğretmeni Begüm KARAASLAN'ın kuruculuğunu yaptığı projenin yaş grubu 12-
15'tir. Proje 2020 yılının Eylül ayında başlamış olup 2021 yılının Mayıs ayında sonlanmıştır.
  Projede toplam on okul yer almaktadır. (Kültür Ortaokulu, 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu, Ayşe Sak
Ortaokulu, Gölcük Yatılı Bölge Ortaokulu, Hasan Çelebi Ortaokulu, Boztoprak Ali Yorulmaz
Ortaokulu, Tezeren 4.Boğaziçi Ortaokulu, Yıldızkent Ortaokulu ve Yeşilyenice Ortaokulu)
Proje boyunca öğrencilerle birlikte Scratch ile ilgili etkinlikler yapıldı. Ayrıca web2 araçları da etkin bir
şekilde kullanıldı.
 Aslı ERCAN ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz.

SCRATCH İLE MATEMATİK ÖĞRENİYORUM

     Batman Halide Edip Adıvar Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Seher ÖZBEK' in ortak okul

olarak katıldığı projeyi 6 farklı şehir ve okuldan 9 öğretmen işbirliği içerisinde yürütmektedir.

Proje 5 yaş grubu okul öncesi öğrencilerini kapsamaktadır.

  Yıllardır süregelen ve kuşaktan kuşağa aktarılan kültürümüzün en önemli ögesi olan

masallarımızdan en az faydalanan bir nesille karşı karşıyayız. Bu nedenle çocuklarımızın

masallarımızla yeniden buluşması ve Anadolu geleneklerini tanımaları, Anadolu masallarını

dinlemeleri ve öğrenmeleri adına geliştirilen bu proje ile çocukların kendilerini en iyi ifade etme

şekli olan oyun ve oyuncaklarla masalları bütünleştirerek onların masallarla bir araya gelmelerini,

eğlenmelerini, hoşça vakit geçirmelerini isteyen proje ekibi bu yönde uygulamalar

gerçekleştirmişlerdir. Günümüz çocuklarının sosyal medya ve bilgisayardan uzaklaşarak canlı bir

iletişim kurmalarını sağlama, masal kahramanı ve masaldaki olaylar ile hayal güçlerini

destekleme, kültürümüzün önemli değerlerini masallar ile aktarma gibi birçok özellik bu proje

sayesinde çocukların gelişimine katkıda bulunmuştur. Bu proje salgın sebebiyle evlerinde daha

fazla vakit geçiren çocuklara Anadolu Masallarını gerek kendi yaptığı oyuncağıyla gerek en

sevdiği oyuncağıyla anlatarak bütünleştirilmiş etkinliklerle hayal dünyalarını hareketlendirmeyi

amaçlayan proje ekibi; çeşitli web 2. 0 araçlarını da kullanarak çeşitli etkinliklere yer vermişlerdir.

    Seher ÖZBEK ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz.

OYUNCAĞIMIN MASALLARI
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     Kuruculuğunu Batman Yunus Emre İlkokulu Öğretmenlerinden Binali Sever ve Trabzon Zehra
Kitapçıoğlu İlkokulu öğretmenlerinden Zeki KÜÇÜK'ün yaptığı proje ülkemizden 9 ve Sırbistan'dan 1
okul ile yürütülmüştür.
 Bu proje ile; 6-11 yaş aralığındaki öğrenciler arasında öğrenme güçlükleri, akranlar arası iletişim,
sosyal beceri ve kişisel niteliklerin gelişimi açısından dezavantajları en aza indirmek amaçlanmaktadır.
Bu amaç ile farklı sınıf düzeyinde yer alan öğrencilerin farklı gereksinimlerine, onların eğitime,
kültüre ve topluma katılımını artırarak ve eğitim sisteminin içindeki ayrımcılığı azaltarak sınıf
içerisinde yer alan dezavantajlı öğrencilerin (yaratıcı) drama etkinlikleriyle eğitim öğretim sürecine
aktif olarak katılmaları sağlanmıştır. Ayrıca bu proje ile öğrencilere bilişim teknolojilerinin kullanımını
da kazandırmak da amaçlanmıştır. 
  Binali SEVER ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz.

DRAMA ATÖLYEM

       Batman Selahaddin Eyyübi Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Arda Dılovan IŞIK'ın ortak okul olarak
yürüttüğü Wordwinning projesi ülkemizden 10 okul ile birlikte yürütülmektedir. Proje Mart 2021'den
bu yana devam etmektedir. Proje 11-14 yaş arası ortaokul öğrencilerini kapsamaktadır.
   Projede öğrencilerin, günlük hayatta kullanacakları ingilizce kelimeleri farklı etkinlik ve araçlar
kullanarak kolay ve etkili öğrenmeleri amaçlanmaktadır.Öğrencilerin ingilizce iletişim becerilerini
artırmak, farklı kültürleri tanımasını sağlamak, kalıcı ve etkin öğrenmenin sağlanması, bilgi ve İletişim
teknolojileri kullanıımı konusunda beceri kazanması, sunuş ve kendini ifade etme becerileri
kazanılması, dil becerilerini geliştirmesi, öğrencilerin ingilizce kelime dağarcığını artırmak,
kelimelerin İngilizce telaffuzlarının geliştirilmesi bu projede hedeflenen ana amaçlardır.
Arda Dılovan IŞIK ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz.

WORDWINNING
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        Bilindiği gibi dünyada evrensel dil İngilizce kabul edilmekte ve herhangi bir konuda evrensel bir
literatür taraması yapmak istediğimizde bu dile hakimiyetimiz başarımızla doğru orantılıdır. Bu
düşünceden yola çıkarak, meslek liselerinde okuyan öğrencilerin eğitim gördükleri alanlarda
kendilerini geliştirebilmelerinin önünü açmak için İngilizce konusunda alanlarına yönelik bazı temel
kelime, cümlecik vb. hakim olmaları gerektiği fikri ile proje başlatılmıştır. 
    Belirli bir noktaya odaklanabilmek adına okullarımızda öğrencilerimizin meslek alanlarıyla ilgili
İngilizce kelimeler ve onların gerçek anlamları üzerine dayalı bir proje yürütüldü. Bunun yanı sıra
meslek alanlarında kullanılan yaygın İngilizce terimlerin tespiti ve diğer okullarla paylaşılması
üzerinde de duruldu. Proje final ürünü olarak alanlardaki terimlerin İngilizce sözlüğü storyjumper
web2.0 aracı ile yapılmıştır.
Muradiye BULUT öğretmenimize ve tüm proje ekibine teşekkür eder başarılar dileriz.

MESLEĞİM VE EVRENSELLİĞİ  
(MY PROFESSION AND ITS UNIVERSALITY)

    Kuruculuğunu Bolu Yunus Emre Ortaokulu öğretmenlerinden Güler ERDEN ve Batman/Hasankeyf
Ortaokulu öğretmenlerinden Mine ALOĞLU 'nun yaptığı "Siber Zorbalığa Karşı Bir Nesil" adlı proje
farklı illerden okullarla yürütülmüştür.
   App kuşağı da denilen şu anki neslin sanal dünya kaçınılmaz bir gerçeğidir. Ayrıca neredeyse tüm
çocuklar akıllı telefon veya tabletlere sahip. Çocukların, bir kişi veya grubun bilişim teknoloji araçlarını
kullanarak bir başka kişi veya gruba zarar vermek maksadıyla tekrarlayan eylemler gerçekleştirmesi
olarak tanımlanan siber zorbalığa maruz kalmaları ihtimalinin oldukça yüksek oranda olduğu
biliniyor. Projenin amacı teknolojinin aktif bir şekilde kullanıldığı bu çağda siber zorbalık kavramını
anlama, siber zorbalığa karşılaşıldığında ne yapacağını bilme , herkes için farkındalık yaratma, çağın
vazgeçilmezi olan web 2 araçlarını kullanma , yazma becerilerini geliştirme ve bunları işbirliği
içerisinde çalışan bireyler olmalarını sağlamaktır.
Mine ALOĞLU ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz.

A GENERATION FOR CYBER BULLYING
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PROJE AMACI
Öğrencilerin okuma becerisini geliştirerek, hayal güçlerini zenginleştirmek, düşüncelerini sözlü ve
yazılı olarak doğru ifade edebilmeleri amaçlandı. Öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri doğrultusunda dile
ve edebiyata karşı bakış açılarını değiştirerek onlara eleştirel okuma becerisi kazandırmak istenmiştir.
 HEDEFLER
-Öğrencilere;
-Okuma alışkanlığı kazandırmak.
-Yazma alışkanlığı kazandırmak.
-Öğrencilerin beyin fırtınası yapmalarını sağlamak.
-Hayal gücü ve yaratıcılık becerilerini geliştirmek.
-Öğrencilerin kendilerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerilerini geliştirmek.
-Öğrencilerin eleştirel okuma becerilerini ve öz yeterlilik algılarını arttırma.
-İş birliği ve iletişim kurabilme becerisini geliştirme.
-Teknolojiyi bilinçli kullanma ve web 2.0 araçlarını kullanabilme becerilerini geliştirmek.
-Bilinçli medya okuryazarlığı konusunda öğrencilere rehberlik etmek.
-Öğrencilerin kelime dağarcığını geliştirmek.
Nuran AY öğretmenimize ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz.

OKU VE HAYAL ET

Batman Selahaddin Eyyübi Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Arda Dılovan IŞIK'ın ortak okul olarak
yürüttüğü Everyday Actions projesi ülkemizden 9, yurtdışından da 3 okul ile birlikte yürütülmektedir.
Proje Mart 2021'den bu yana devam etmektedir. Proje 11-14 yaş arası ortaokul öğrencilerini
kapsamaktadır.
  Öğrencilerimizin kendilerini ingilizce ifade edebilme becerilerini geliştirmek ve bu becerilerini
kullanabilmeleri amacıyla oluşturulan projede, öğrenciler yurtiçi ve yurtdısından ortaklarla ingilizce
etkileşimde bulunarak günlük aktiviteleri üzerine konuşmaktadırlar. Proje sürecinde çeşitli web 2.0
araçlarını kullanarak öğrencilerin günlük aktivitelerini ingilizce ifade edebilme becerisini geliştirmek
amaçlanmaktadır.
 
Facebook https://www.facebook.com/groups/1542506199282056
Blog: https://everydayactions1.blogspot.com/ 
Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/159243/home
Arda Dılovan IŞIK ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz. 

EVERYDAY ACTIONS
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     Batman 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Filiz ÖRNEK in kurucu ortağı
olduğu Türkiye'den 8 Ortağın yer aldığı "Güvenli Medyam" isimli ulusal eTwinning projesi Ocak 2021
tarihi ile başlamıştır.
 Güvenli Medyam Projesi ile; günümüz çocukları medyanın, teknolojinin içine doğmaktadırlar. Bu
medya araçlarıyla sürekli etkileşimde olduklarından dolayı olumlu veya olumsuz birçok mesaja maruz
kalabilmektedirler. Çocuklar maruz kaldıkları bu bilgileri doğrudan, sorgulamadan zihinlerine
alabilmektedir. Proje ortakları okul öncesi öğretmenleri olarak bu medya araçlarına yasaklar,
kısıtlamalar koymak yerine medya kullanımıyla ilgili bilinçlendirme ve doğru yönlendirmeler yaparak
çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilmeyi, aktif ve sorgulayan, maruz kalınan mesajlar
karşısında eleştirel bir bakış açısı edinen, mesajları doğru bir şekilde süzgeçten geçiren bireyleri
yetiştirmeyi amaçlamaktadırlar.
 Proje Kurucuları Batmandan Filiz ÖRNEK ve 16 Mayıs İlkokulundan Neslihan TAŞ'tır.Proje 4-6 yaş
çocuklarına yönelik olup Mayıs 2021 de son bulmuştur.
 Proje Kurucuları Filiz ÖRNEK'e, Neslihan TAŞ'a ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz.

GÜVENLİ MEDYAM

   Gültepe Anaokulu Okul Öncesi öğretmenlerinden Yağmur Deniz Özen Ertekin'in kurucusu olduğu
ve öğrencileriyle birlikte yürüttüğü bu projede, Türkiye'den 5 ve Letonya'dan bir ortağı bulunmakta
olup, kurucu ortağı İzmir'den Başak Şen'dir. Leton Ortağı ise Jelena Miropolska , Samsun Ortağı
Merve Ergüden , Tokat ortağı Sümeyye Karataş ,İzmir ortağı Çiler Tokkal , Ordu ortağı Elif
Türkmenoğlu Usta'dır. Proje, Türkiye ve Letonya işbirliği ile Batman ,İzmir ,Samsun,Tokat, Ordu ve
Daugavpils şehirlerindeki okul öncesi öğretmenleri ve öğrencilerinin işbirlikçi çalışmalarıyla
gerçekleşen ; çevreye olan duyarlılığın artması amacıyla ; geri dönüşümle, su tasarrufuyla, nesli
tükenen hayvanları korumayla, dünyamızın bozulan ekolojik dengesine yeniden kavuşmasını
hedeflemekte ve bununla ilgili etkinlikleri içermektedir.
   Çocukların okul öncesi dönemde oluşturacakları çevre bilinci ; gençlik ,yetişkinlik dönemlerinde
çevreye olan katkılarını arttıracaktır. Bu nedenle amaç ; bilinçlerinin şekillendiği bu evrede , birer eko
çocuk olmalarını sağlamaktır. Yapılan bu projeyle , çevresini temiz tutan , onu koruyan bireyler
yetiştirmek hedeflenmiştir.
  Aynı zamanda farklı kültürler ve geleneklerle tanışıp , kendi şehrimiz olan Batman'ın ulusal ve
uluslararası tanıtımını yapmak diğer hedeflerdendir. Bu hedefleri gerçekleştirirken , çocukların
eğlenerek öğreneceği kukla yapımı , akrostiş oluşturma, slogan hazırlama, deney yapma gibi etkili
yöntemler kullanmak planlanıyor ve bu proje sonunda ortak ürünler oluşturmak hedeflenmektedir.
Proje Ocak ayında başlamış olup , Mayıs ayında sona ermiştir.
Yağmur Deniz ÖZEN ERTEKİN ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz. 

1 WORLD SOLUTION TO 4 GLOBAL PROBLEMS
(4 KÜRESEL SORUNA 1 DÜNYA ÇÖZÜM)

88



 

   Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Fikret OKALİN'in ortak okul olarak
yürüttüğü WateRangers projesi ülkemizden 8, yurtdışından da 2 okul ile birlikte yürütülmektedir.
Proje Ocak 2021'den bu yana devam etmektedir. Proje 13-15 yaş arası lise öğrencilerini kapsamaktadır.
  Kentleşme ile birlikte ortaya çıkan nüfus artışı, yanlış tarımsal uygulamalar, artan endüstrileşme ve
tüm dünyayı etkileyen salgın hastalıklar gibi nedenlerle su ihtiyacı ve atık su miktarı giderek artmakta,
su kaynakları ise zamanla azalmaktadır. Bu durum sınırlı kaynakları maksimum verimlilikle
kullanmamızı gerektirmektedir. Dolayısıyla proje ekibi bu konuda her bireyin üzerine bir sorumluluk
düştüğünü düşünüyor. Proje sürecinde çeşitli web 2.0 araçlarını kullanarak öğrencilerde su bilinci
oluşturmak için çalışmışlardır.
  Fikret OKALİN ve tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz.

WATERANGERS

PULSE : PURSUING LEARNING SEQUENCES IN
MEDIA LITERACY AND DISINFORMATION

     Kuruculuğunu Batman Bilim ve Sanat Merkezi İngilizce Öğretmeni Murat ÇELİK'in ve İtalya'dan
Carmelita IUVARA'nın yaptığı, ayrıca Batman Gültepe Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Kevser SEVİNÇ
ve Manisa Bilim ve Sanat Merkezinden Selçuk GÜRLEKOĞLU'nun da ortakları arasında yer aldığı
PULSE: Pursuing Learning Sequences in Media Literacy and Disinformation projesi ile öğrenciler hem
medya okuryazarlığını hem de İngilizceyi uygulamalı olarak ve etkileşimli bir şekilde öğreniyorlar.
Projede Türkiye ve İtalya'dan toplam 4 öğretmen ve 35 öğrenci yer almaktadır.
   PULSE projesi bu senenin eTwinning teması olan Medya okuryazarlığı ve dezenformasyon üzerine
ortak çalıştay ve konferanslar yapılması üzerine inşa edilmiştir. Her etkinlik için öğrenciler farklı
işbirlikçi ve yaratıcı web 2.0 araçları kullanarak üretim içerisindedir. Ayrıca proje dili İngilizce olduğu
için öğrenciler bütün süreç boyunca İngilizce kullanmaktadır.
  Böylece öğrenciler teknoloji yardımıyla hem Medya okuryazarlığı ve dezenformasyon becerilerini
geliştirirken diğer yandan bu alanda İngilizce terminolojisine de hakim oluyorlar. Üstelik öğrenciler
farklı okullardan öğrencilerle dijital ortamda görüşerek iş birliği yaparak sosyalleşiyorlar.
  Proje kurucusu Murat ÇELİK'e, ilimizden projenin ortağı olan Kevser SEVİNÇ'e ve tüm proje
ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz.
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