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SUNUŞ 

Tüm dünya ülkelerini etkileyen Koronavirüs (Covid-19) ülkemize de sıçramış, bu durum hükümetimizi her alanda tedbirler almayı zorun-

lu kılmıştır. Salgın sürecinde Bakanlığımızca alınan tedbirler kapsamında acil eylem planı oluşturulmuş ve çok geçmeden bir plan dâhilinde 

16 Mart 2020 itibariyle örgün eğitime ara verilmiştir. 

Yaklaşık 50 bin öğrencimizin eğitim öğretim süreci ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim olmak üzere üç farklı kademede açılan TV kanallarıy-

la TRT üzerinden ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemiyle internet üzerinden devam etmiştir. 

Yenilikçi eğilimler ışığında yürütülen çalışmaların her geçen gün arttığı, bilgi ve teknolojinin en önemli değerlerden olduğu günümüzde, 

özellikle de dinamik bir sektör olan eğitim kurumlarının bu yenilik ve gelişmelerden uzak durmaması gerektiği bir kez daha çok iyi anlaşıl-

mıştır. 

Koronavirüs salgınıyla ortaya çıkan dijital eğitime öğretmenlerimizin çok rahat adapte olduğu görülmüştür. Müdürlüğümüzün Strateji 

Geliştirme Şubesi Ar-Ge birimi tarafından ilimizde gerçekleştirilen uzaktan eğitim süreciyle de çalışmalarımız devam etmiş, öğretmenlerimi-

zin becerilerinin artırılması noktasında hizmet içi faaliyetlerimiz hız kazanmıştır. 

Yalova Millî Eğitim Müdürlüğü olarak bilim ve teknoloji çağında bütün yeniliklerin kaynağı hâline gelmiş planlı ve sistematik Ar-Ge 

çalışmalarına büyük önem vermekte, değişim faaliyetlerimizi yürütmekte ve hizmet kalitemizi artırmakta kararlıyız. 

Girdi ve çıktısı insan olması münasebetiyle, eğitim-öğretim hizmetlerinin sunumunda, üzerimize düşen görev ve sorumluluğun bilincine 

istinaden Yalova’daki tüm paydaşlarımıza en yüksek katkıyı sağlayacak faaliyet ve projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı titizlik-

le yürütmekteyiz. Bu bağlamda, Müdürlüğümüz Ar-Ge birimi faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duymaktayım. 

Okullarımızdaki projelerimizin takibi, onların daha verimli hale getirilmesi için çalışmalarında öğretmenlerimize yardımcı olduk. Büyük 

başarılara imza atma hedefi ile örnek projeler üreterek yoluna devam eden Yalova Milli Eğitim Ar-Ge birimi yeni projelerle karşınızda olma-

ya devam edecektir. 

İdeallerini gerçekleştirecek yenilikçi çalışmalarına, iş birliklerine ve bilimsel etkinliklerine yer verdiğimiz bültenin hazırlanmasında emeği 

geçen herkese teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. 

Dr. Abdülaziz YENİYOL  

İl Millî Eğitim Müdürü 

BÜLTEN 

BÜLTEN 

HAZİRAN 2020 
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BİRİMİMİZ 

BÜLTEN 
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MEHMET KALKAN (PEK) 

MEVLÜT ERDEM (PEK) 

ARGE EKİBİ 

HAZİRAN 2020 
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BİRİMİMİZ 

BÜLTEN 

 Çağın ve geleceğin gerekliliklerine cevap verebilecek vasıflar-

da, milli ve evrensel değerleri benimsemiş, sürdürülebilir kişisel ve 

sosyal gelişimi ilke edinmiş, bilimsel, sanatsal ve sosyal becerileri 

ile değişime açık, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesi için gerekli 

eğitim-öğretim hizmetlerini sunmak. 

2019-2023 STRATEJİK PLANI; 

MİSYONUMUZ 

VİZYONUMUZ 

Şanlı tarihimizden güç alan; değerleriyle büyüyen; vatan, millet, 

bayrak sevdalısı, çağın gerektirdiği donanıma sahip mutlu bireyler 

yetiştirmek. 

HAZİRAN 2020 
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BÜLTEN 

Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğü E-Twinning 

Programları kapsamında "e-Twinning Okulu" projesi 

çerçevesinde müracaat eden 3 okulumuz da "e-

Twinning Okulu" oldu. 

İl Millî Eğitim Müdürümüz Ali TOSUN; bu süreçte 

Altınova, Armutlu ve Merkez ilçelerimizde bulunan 

okullarımıza teknik destek sağlayan başta İl Koordina-

törü Mevlüt Erdem olmak üzere "e-Twinning Okulu" 

hakkını elde eden Yalova Şaban Temuge Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi, Armutlu Vilayetler Birliği Ha-

fize Sakız Anaokulu ve Altınova Fatih Sultan Mehmet 

İlkokulu yönetici ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, 

ilimize örnek çalışmalarından dolayı teşekkür ediyo-

rum. Gelecek yıllarda "e-Twinning Okulu" olmak için 

çok sayıda okulumuza da örnek teşkil etmesini temenni 

ediyorum. Başarılarımızın artarak sürmesini diliyo-

rum" ifadelerinde bulundu. 

  E-Twinning "   

PROJELER   HAZİRAN 2020 

e-Twinning, iletişim kurmak, işbirliği yapmak, 

projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa'da-

ki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek 

ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ül-

kelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan per-

sonele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler vb.) 

yönelik bir platform sunmaktadır. 

E-Twinning Okulu olmak ise okulların vatandaş-

lık, kültürel farkındalık ve dijital yetkinliğin destek-

lenmesi konusunda uyguladığı yenilikçi çalışmaların 

tanınmasını sağlar. Ayrıca, okulların; kendi okulları, 

yerel toplulukları ve ülkeleri içinde ve ötesinde bir 

işbirliği kültürü geliştirmek için yaptıkları çalışma-

ları da kabul eder. 

E-Twinning Okulu Ne Demek? 
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 2019 

2019/ 2020 eğitim öğretim 

yılında ilimizde Dyned 

‘’Çalışmak Gayretle İngilizce 

Dyned’le’’ Çatı Projesi Altında 

Başlatılan Dyned’le Okullar 

Yarışıyor Ve ‘’Öğrenen Öğret-

menler’’ Projelerine Devam 

BÜLTEN 

OCAK 2019 PROJELER   

“ÇALIŞMAK GAYRETLE İNGİLİZCE DYNED’LE” 

Edilerek İçinde Bulunduğumuz 

Pandemi Sürecinde Öğrencileri-

mizin Evde Geçirdikleri Süreci 

Dyned’le Eğlenerek ve Öğrene-

rek başarılı bir şekilde geçirme-

leri sağlanmıştır. 

HAZİRAN 2020 
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Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi Pandemi 

nedeniyle eğitime ara verilmesi sürecinde "e Twinning Bu-

luşturur" etkinlikleri kapsamında uzaktan eğitimler gerçek-

leştirdi. 

Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN, Milli Eğitim Bakanlığı Ba-

kan Danışmanı Dr. Türker TOKER, Prof. Dr. Fatih ÇETİN-

KAYA, Prof. Dr. Kasım YILDIRIM, Prof. Dr. Erkan 

ÖZERK hocalarımızın yer aldığı konferanslara toplam 929 

öğretmenimiz katıldı. 

Bu programların yanı sıra 25, 26, 27 Mart 2020 tarihinde, 

eTwinning Nedir?, e Twinning Live, Web 2.0 Araçları, Go-

ogle Drive-Forms, Twinspace, İyi Örnekler, Web 2.0 Araçla-

rı, Kalite etiketleri, İyi örnekler, web 2.0 araçları, İnternet 

Etiği, EBA online eğitimler konularında eTwinning webinar-

ları kapsamında Adobe connect programından uzaktan eği-

tim etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Mart ayında gerçekleşti-

rilen uzaktan eğitimlere 196 öğretmenimiz katıldı. 

Nisan ayı süresince Akıl ve Zeka Oyunları, e Twinning 

programı ve web 2.0 araçları konularını kapsayan 8 Nisan - 

29 Nisan tarihleri arasında toplam 11 farklı günde 33 farklı 

uzaktan eğitim programı gerçekleştirildi. Uzaktan eğitim 

programlarına il genelinde toplam 664 öğretmenimiz katıldı. 

Mayıs ayı süresince Evde Kal, Sağlıkla Kal programı kap-

samında Beslenme ve Spor konularında ilimizde görev yapan 

Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenlerimiz ile Beden Eğiti-

mi Öğretmenlerimiz; Evde Kal, Sanatla Kal kapsamında Re-

sim ve Müzik öğretmenlerimiz; Evde Kal, Oyunla Kal kapsa-

mında Akıl ve Zekâ Oyunları eğitimleri ile evlerinde bulunan 

öğretmenlerimize ve dolaylı olarak ta öğrencilerimize faydalı 

olmak için uzaktan eğitimler gerçekleştirildi. Mayıs ayında 

gerçekleştirilen eğitimlerde il genelinde toplam 594 öğretme-

nimize destek sağlandı. Bu eğitimlerin yanı sıra Doç. Dr. Ya-

vuz SAMUR Oyun ve Oyunlaştırma konusunda uzaktan eği-

tim gerçekleştirildi. Bu eğitime program üzerinden 462 kişi 

katılım sağladı. 

Pandemi sürecinde Mart ayında toplam 196, Nisan ayında 

1.789 ve Mayıs ayında ise toplam 1.056 olmak üzere 3.041 

öğretmenimize uzaktan eğitim desteği sağlandı. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerek eTwinning progra-

mı kapsamında gerekse diğer etkinlikler kapsamında Haziran 

ayında da etkinlikler planlanmaktadır. Özellikle eTwinning 

projeleri Kalite Etiketi Başvuru sürecinde yaşanan tereddütle-

rin ortadan kaldırılması, iyi örneklerin paylaşılması, gelecek 

yıllarda eTwinning programına katılım sayılarının artırılması 

ve yapılan projelerin niteliklerinin artırılması konularında da 

uzaktan eğitimlere devam edilecektir. eTwinning programı 

dışında da Akıl ve Zekâ Oyunları, Harezmî Eğitim Mode-

li,Dyned dil eğitim sistemi, Patent Eğitimi gibi eğitimler plan-

lanacaktır.Yaklaşık iki aydan fazla bir sürede gerçekleştirilen, 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali TOSUN' un başkanlığında 

gerçekleştirilen uzaktan eğitim programlarında görev alan tüm 

öğretim üyelerimize, eğitim görevlilerimize ve programlara 

katılan tüm okul yönetici ve öğretmenlerimize de şükranları-

mızı sunarız. 

BÜLTEN 21 

SEMİNER, KONFERANS, PANEL, EĞİTİM  HAZİRAN 2020 
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EVDE KAL  
Öğrencilerimizin Görsel Sanatlar dersinden, derse 

ait bilgiler içeren etkinliklerden, evlerinde de faydala-

nabilmeleri amacıyla "Evde Sanat Var" eTwinning 

projesi Kardelen İlk-Ortaokulu bünyesinde yürütül-

mektedir. 

"Evde Sanat Var" Projesi Türkiye'nin farklı şehirle-

rinden Görsel Sanatlar öğretmenleri; konu anlatımları-

nın yanında evde eğitsel oyun, bireysel çalışma ve 

gösterip-yaptırma yöntemlerine uygun olan etkinlikler 

hazırlayarak bunlarla ilgili bilgiler sunmayı amaçla-

maktadır. 

Son günlerde yaşanan pandemi sürecinde evlerinde 

bulunan öğrencilerimizin eğitimlerini desteklemek için 

eTwinning projesinin ilimizde tüm okullarda uygulan-

maya başladı 

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren İl Millî Eği-

tim Müdürümüz Ali Tosun, "Sanat eğitimi eğitim sis-

temi içerisinde tamamlayıcı bir özelliktedir. Sanat eği-

timi alan birey; fen ve sosyal alanlarda da başarı gös-

terebilmektedir.Bu nedenle, öğrencilerin eğitim öğre-

tim hayatı uzaktan eğitim ile devam ettirilmektedir. 

Öğrencilerimizin akademik alanda aldığı uzaktan eği-

time ek olarak "Evde Sanat Var" projesi sayesinde 

"Görsel Sanatlar" dersinden, derse ait bilgiler içeren 

etkinliklerden, konu anlatımlarından evlerinde de fayda-

lanabilmeleri amaçlanmıştır. Pandemi sürecinde evlerin-

de bulunan öğrencilerimizin gerek akademik gerekse 

psikolojik olarak desteklenmelerinin yanı sıra beceriye 

dönük faaliyetlerle de yönlendirilmeleri büyük önem arz 

etmektedir. 

Öğrencilerimizin bireysel gelişimini her zaman ve her 

yerden desteklemek için yürütülen eTwinning projesinin 

ilimiz genelinde yaygınlaştırılarak tüm öğrencilerimize 

faydalı olmasını temenni ediyorum. Başta projeyi yürü-

ten Kardelen İlk- Ortaokulu yönetici ve öğretmenlerimiz 

olmak üzere ilimiz genelinde bu tür çalışmalara destek 

veren tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Geleceğimizin te-

minatı kıymetli evlatlarımıza, gayretlerini esirgemeden 

her şart ve ortamlarda desteklerini sürdüren tüm eğitim 

camiasına şükranlarımı sunuyorum."  ifadelerinde bulun-

du. 

Proje çalışmalarının uzaktan eğitim faaliyetleri kapsa-

mında değerlendirilerek yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

BÜLTEN 21 

SEMİNER, KONFERANS, PANEL, EĞİTİM  HAZİRAN 2020 
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OCAK 2019 

BÜLTEN 

100 güne 100 kitap e-Twinning projesi 

ekibi Pandemi günlerinde öğrencileri yalnız 

bırakmadı.. İlimizdeki Anaokulu öğretmenle-

rinden Nazan Gül, Esra Ültay Gündüz ve 

Ayşe Çelebi olmak üzere 3 okul öncesi öğ-

retmeninin yer aldığı projeye toplam 150 

okul öncesi öğretmeni destek veriyor. 

Kısa sürede ilgi gören hesaplarıyla 14 bin 

kişiye ulaşan 150 öğretmen "Evde kalın ço-

cuklar biz size kitap okuruz " diyorlar. 

bir diğer amacı da çocuklara küçük yaş-

tan itibaren doğa bilinci kazandırmak. 

Öğretmenlerimiz  
Öğrencilerimize Kitap Okuyor  

Dünya çapında yaşanan korona virüs salgını nedeni ile Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde başlattığı uzaktan eğitime İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü olarak süreci etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmek üzere öğrenci, öğretmen ve velilerimize yönelik 

çevrimiçi eğitim buluşmalarını hayata geçirdi.. Bu sayede yapılan eğitimlerle zamanı, etkin ve verimli bir şekilde kullanırken süre-

cin getirdiği sıkıntılardan bir nebze de olsa uzaklaşmak sağlandı. 

Eğitim Buluşmaları Dijital Platformlarda Devam Ediyor 

SEMİNER, KONFERANS, PANEL, EĞİTİM  HAZİRAN 2020 
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İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Corona 

Virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamın-

da okullardaki eğitime ara verildiği 

süreçte uzaktan eğitim programlarıyla 

öğretmenlerin mesleki ve bireysel ge-

lişimlerinin desteklenmesi için uzak-

tan eğitimlere başladı. 

Öncü Liderler Projesi'nin ilk online 

konuğu Hacettepe Üniversitesi emekli 

Öğretim Üyesi ve İnsan Kaynakları 

Gelişim Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Açı-

kalın oldu. 

Prof. Dr. Aytaç Açıkalın "Uzaktan 

Eğitimin Yakından Yönetimi" adlı su-

numu ve keyifli tarzı ile okul yönetici-

lerine bilgi ve birikiminden kesitler ve-

rerek eğitimin ilk gününe renk kattı. 

"Okul Yöneticilerine Altın Öğütler" 

Gerçekleştirdiği uzaktan eğitimle 

okul yöneticilerine altın öğütler veren, 

okul yöneticiliğine olan sevgisini dile 

getiren Açıkalın;  "Önderler, duygula-

ra hitap eder." dedi. 

Yöneticilere, okulda duygu ustası 

gibi dolaşmalarını söyleyen Açıkalın, 

öğretme eyleminin dayatmak olduğu-

nu, okulların öğrenim ortamı olduğunu 

ifade etti. 

UZAKTAN EĞİTİMİN YAKINDAN YÖNETİMİ 

BÜLTEN 

SEMİNER, KONFERANS, PANEL, EĞİTİM   HAZİRAN 2020 

"Evdeyiz, Eğitimin İçindeyiz" 

Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin bireysel ve 

mesleki gelişimini her zaman ve her yerden destekle-

meye devam edebilmek amacıyla "Corona Virüs tedbir-

leri kapsamında okullarımızdaki eğitime ara vererek 

uzaktan eğitime geçtiğimiz bu süreçte yöneticilerimizin 

ve öğretmenlerimizin mesleki ve bireysel gelişimlerini 

destekliyoruz. Evde olsak da eğitime devam ediyoruz. 

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, okul yöneticilerimiz 

ile öğretmenlerimize yönelik hazırlanan yeni mesleki 

gelişim programlarımızın uzaktan eğitim sistemine uy-

gun yapılandırılmasına yönelik çalışmalarımız ise sürü-

yor. 

"Uzaktan Eğitim Meslekî Gelişim Programı" 

Yöneticilerimize destek olacak uzman eğitimcileri 

buluşturmaya çalışıyoruz. Bu süreçte Yalova eğitim 

camiasında görev alan yöneticilerimize, öğretmenleri-

me şahsınızda teşekkür ediyorum. Gerçekten üst bir 

performans göstererek öğrencilerimizin ve velilerimizin 

yanında oluyorlar. Öğrencilerimizle yaptıkları online 

eğitimlere şahit olan velilerimizden, bizlere teşekkür 

mesajı geliyor. Bu bizleri mutlu ediyor. Bu noktada çok 

daha iyi günlerde bir arada olmayı diliyorum. 

"İlk'i Sizinle Yaşadım. Yalova Bir'dir" 

Prof. Dr. Açıkalın, Katılım gösteren tüm yöneticilere 

teşekkür ederek, "İlki sizinle yaşadım. Yalovamız 

Bir'dir." Diyerek eğitim programı sona erdi. 



 15 

 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün Öncü 

Liderler Projesi kapsamında hazırladığı 

uzaktan eğitim programının "13Nisan -

17 Nisan Haftası Eğitim Takvimi" yine 

dopdolu... 

Öncü Liderler Projesi'nin bu haftaki 

ilk konferansı Milli Eğitim Bakan Danış-

manı Dr. Türker Toker'in 'Pandemi Es-

nasında Eğitimi ve Ölçme Değerlendir-

me Süreçlerini Yeniden Düşünmek' 

konulu konferansı canlı olarak yayın-

landı. 

"Pandemi Esnasında Eğitim Ve Ölç-

meyi Yeniden Düşünmek" adlı konfe-

ransta 'Ölçmek İçin Öğrenmek, Öğren-

mek İçin Ölçmek, Öğrenirken Ölçmek' 

kavramlarına değinen Toker, yüzyüze 

eğitimde kullanılan ölçme yöntemleri ve 

dijital ölçme araçlarıyla bilgilendirmeler-

de bulundu. 

Sınavın, sistemin olağan bir parçası 

olduğunu söyleyen Toker, 

"Öğrencilerin sosyal ve duygusal bece-

rilerini geri plana atılmaması, sınav 

odaklı çalışılmaması konularında öğret-

menlere uyarılarda bulundu. Dijital Ölç-

me Araçları'ndan Quizz, Kahoot, 

Edpuzzle gibi öğrenci verisini biçimlen-

dirici Google Forms, Plickers program-

larıyla ilgili aydınlatıcı bilgi verdi. 

EĞİTİMİ VE ÖLÇMEYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK 
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Konferansa katılan İl Millî Eğitim Müdürümüz Ali To-

sun, "Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin bireysel ve 

mesleki gelişimini her zaman ve her yerden destekle-

meye devam ediyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsa-

mında uzaktan eğitime geçtiğimiz bu süreçte yöneticile-

rimizin ve öğretmenlerimizin mesleki ve bireysel geli-

şimlerini destekliyoruz. 

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında evde olsak da 

eğitime devam edildiğini belirten Müdürümüz, 

"Öğretmenlerimize destek olacak sizler gibi değerli uz-

man eğitimcileri buluşturmaya çalışıyoruz. Elinize eme-

ğinize yüreğinize sağlık diyorum. Siz Değerli Hocaları-

mızın ülkemizin dört yanındaki öğretmenlerle buluşma-

sı gerçekten takdire şayan. Bu süreçler geçecek, yapı-

lanlar ve yapılmayanlar karşımıza çıkacak. Bize düşen 

yaptıklarımızla, ürettiklerimizle öğrencimizin, öğretme-

nimizin yanında olduğumuz konuları da hatırlatmak isti-

yoruz. İlimizdeki en büyük konferans salonumuz 220 

kişilik, bugün yaklaşık 300 öğretmenimiz sizinle bera-

ber oldu. Şahsınızda tüm öğretmenlerimize teşekkür 

ediyorum." dedi. 

Çiçek kenti Yalova'dan çiçek takdim edemediğini 

söyleyen Müdürümüz, "Anılarımızı tazelemek maksa-

dıyla şimdilik eski konferansınızdan bir fotoğraf takdim 

ediyoruz." diyerek teşekkürlerini iletti. 
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İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

sürdürülebilir Öğrenme Atölyeleri Öğretmen Eğitim-

leri resimlik çocuk kitabı kullanımlarına yönelik öne-

riler Prof. Dr. Fatih Çetinkaya ve Prof. Dr. Kasım 

Yıldırım'ın "Ama Hangi Kitap?" adlı sunumlarıyla 

gerçekleştirildi. 

Prof. Dr. Fatih Çetinkaya "Kitap ama hangi ki-

tap?" konulu konuşmasında çocuk kitaplarının kul-

lanımına dikkat çekti. 

Hikâyenin eğitimde kullanılmasını öneren Çetin-

kaya, hem hikâyeleriyle hem de hikâye anlatımdaki 

performansıyla öğretmenleri etkiledi. Konferansa 

katılanların büyük bir merakla dinlediği hikâyeler 

aslında sınıf ortamında hikâye okumanın öğrenciler 

üzerinde ne kadar etkili olduğunu gözler önüne ser-

di.  Anlatım sırasında yazarak konferansa katılanla-

rın da hikâyeye katılması hoşça vakit geçirilmesini 

sağladı. 

Hikâye okumanın düz bir hikâye okumaktan da-

ha öte bir yanının olduğunu öğrencilere disiplinler 

arası bir anlayışla konu, kavram, değer veya bir 

temanın öğretilebileceğini anlatan Çetinka-

ya  ''Küçükken iyi hikâyeler dinleyenlerin büyüdü-

ğünde bilerek yanlış yapmayacağını'' söyledi. 

Bu konuda iddialı olan Prof. Dr. Fatih Çetin Çe-

tinkaya, "Hikâyeler çocuğun gözünden bakarak an-

latılmalı ve kalplerine hitap eden kitaplar seçilmeli-

dir, dedi.   

Prof. Dr. Kasım Yıldırım ise dünyada çok rağbet 

gören Holistik Yaklaşımdan bahsederek, öğretmen-
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lerin ders kitaplarının harici sınıf içi materyalleri, 

renkli hikâye kitaplarını kullanmaları konularında 

önerilerde bulundu.  

Literatürdeki okuma türlerinin 3 türü, Müdahale-

siz Okuma, Performans Okuma ve Etkileşimli Oku-

ma olduğunu dikkat çeken Yıldırım, bilimsel literatü-

rün ve bizlerin etkileşimli okumanın en faydalı oku-

ma olduğu hakkında bilgilendirme yaptı. 

Konferansa katılan İl Millî Eğitim Müdürümüz Ali 

Tosun, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, öğretme-

lerimizin bireysel ve mesleki gelişimini her zaman 

ve her yerden destekçisi olduklarını belirtti. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde olsak 

da eğitime devam edildiğini söyleyen İl Müdürümüz 

Ali Tosun bu süreçte önce siz Değerli Hocalarımıza 

ve sonra Yalova eğitim camiasındaki öğretmenleri-

me şahsınızda teşekkür ediyorum." dedi. 
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İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

Sürdürülebilir Öğrenme Atölyeleri Öğretmen Eği-

timleri "Temel Dil Becerileri ve Öğretmen" konulu 

sunum, Oslo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Kamil Özerk ile devam etti. 

Dinleme olmadan öğrenilmediğinden bahseden 

Prof. Dr. Kamil Özerk, "Temel Dil Becerileri dört 

bölümden oluşmaktadır. Anlayarak Dinleme, Anla-

yarak Okuma, Anlaşılan Bir Şekilde Konuşma, An-

laşılan Bir Şekilde Yazma şeklindedir. Ne kadar 

çok kelime kullanıyorsak o kadar çok sevinelim, 

ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat edelim. 

"Söz Gümüşse Sükut Altındır. Sözcükler Altın-

dır, Konuşmak Pırlantadır" 

6-18 yaş çağında 12 yıllık dönemde çocukların 

kelime hazinesi 10 bin kelime iken dönem sonuna 

doğru 59 bin kelime anlamaya başlıyor. 3 yaşında-

ki çocuk 1200 kelime duyarken 4 yaşındaki çocuk 

45 bin kelime duyuyor. Öğrencilerimizde konuşma 

yasak demeliyiz, bu düşünmeye engel olmak de-

mek, Konuşmak serbest demeliyiz, birbirinizi ra-

hatsız etmeyecek şekilde konuşun demeliyiz. 

"Öğrencilerimizi Tenkit Edici Değil, Teşvik Edici 

Konuşturmalıyız" 

Bilimsel araştırmalar, çocukların bilimsel hazi-

nesini geliştirmek için onlara kitap okumamız ge-

rektiğini söylüyor. Çocuğunun başarılı olmasını 

istiyorsan ona masal anlat, daha üstün olması-
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nı  istiyorsan, ona daha da çok masal anlatılmasını 

gerektiğini ekliyor. Bir öğretmen çocuğa aynı kitabı 

üç kez okuyor, diğer öğretmen bir çocuğa bir kez 

okuyor. Birinci öğretmen çocuğa daha çok katkı 

yapar. 

"Biz Çocuklarımıza İkinci Bir Dili Niçin Öğrete-

miyoruz?" 

Karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden su-

numda bir öğretmenimizin "Biz çocuklarımıza ikin-

ci bir dili niye öğretemiyoruz? Nerede eksiğimiz 

var?" sorusuna 16 yıllık arkadaşım olan ve her 

hafta konuştuğum Ziya hocamıza bu akşam bu 

sorunuzu ileteceğim. Dünyada az ülke bu işi ba-

şardı. Bu işin yolu yöntemi vardır. Eğitim Sistemi-

ne girmesi lazım." ifadelerinde bulundu. 

Prof. Dr. Özerk, 436 den fazla kişinin katılım 

sağladığı, eğitim camiasıyla buluştuğu öğrenme 

ortamını sağlayan İl Müdürü Ali Tosun'a ve dinle-

yen öğretmenlere teşekkür etti. 

İl Millî Eğitim Müdürümüz Ali Tosun, uzaklığın 

gönül birliğinde sıkıntı olmadığını bize gösterdiniz. 

Norveç Oslo'dan dil öğrenimini bize sundunuz. 

Çok güzel bir sinerji oluşturduk. Öğretmenlerimize 

de teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize, yüreği-

nize sağlık... Koronadan sonra sağlıklı bir şekilde, 

sizi Eğitimde Marka Kent hedefi olan Yalova eğitim 

camiasıyla buluşturmak istiyoruz. Öğretmenlerimi-

ze bu noktada motive ettikleri, siz değerli hocaları-

mıza ulaşmamızı sağladıkları için de teşekkür ede-

riz. Sağlıcakla kalın." dedi. 
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Öğrencilerin okullarında olmadığı, eğitime 

uzaktan devam edildiği günlerde Yalova İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü öğrencilere evlerinde ulaş-

maya devam ediyor. 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzen-

lenen sürdürülebilir Öğrenme Atölyeleri öğren-

cilerin Bonus Hoca'sı Süleyman Beledioğlu 

'nun " Evde Öğrenme Keyfi ve Motivasyon?" 

adlı sunumlarıyla gerçekleştirildi. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Türk Eğitim Da-

nışmanı ve 'Bonus Hoca' lakaplı TRT Editörü 

Süleyman Beledioğlu sınav ortamına benze-

yen zorlayıcı ortamlarda soru çözülmesini ge-

rektiğini dile getirerek,  En anlamadığınız der-

se, uyumadan önce çalışın; sabah kalkın soru-

sunu çözün." İfadelerinde bulundu. 

"Başkalarının Düşüncelerinin Hayallerinizi 

Gölgelemesine İzin Vermeyin" 

Düzenli uykunun çok önemli olduğuna dik-

kat çeken Süleyman Beledioğlu, "Her gün aynı 

saate uyuyup aynı saate uyanmak çok önemli. 
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Eğer düzenli uyumazsak biyoritmik saatimizdeki 

değişiklik beynimizin bilişsel fonksiyonlarını ya-

vaşlatır. Öğrenme ve hafızamızı kullanma per-

formansımız biyolojik saat kurgumuzla yakından 

ilgilidir" dedi. En verimli çalışma saatlerini anla-

tan Beledioğlu, "Akşam yatmadan önce çalıştı-

ğımız 2 saat sabah kalktığımızda çalıştığımız 2 

saate göre daha etkilidir. Uyumadan hemen ön-

ce çalışılan konular, uykudan uzun süre önce 

çalışılan konulardan daha iyi hatırlandığı tespit 

edilmiştir. En anlamadığınız konuyu yatmadan 

önce çalışın ve cep telefonu, bilgisayar ve tele-

vizyon ile ilgilenmeden gidip hemen yatın" dedi. 

Sözlerine devam eden Süleyman Beledioğlu, 

"Bir işi yaparken başkalarına sormayın asla pes 

etmeyin ve hayallerinizin peşinden gidin. Başka-

larının düşüncesinin hayallerinizi gölgelemesine 

izin vermeyin" sözlerine yer verdi. 

Yoğun programı içerisinde bizleri kırmayarak 

öğrencilerimize seminer veren  Süleyman Bele-

dioğlu hocamıza teşekkür ediyoruz. 
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2023 Eğitim Vizyonu Sürdürülebilir Öğrenme 

Atölyeleri Çevrimiçi Öğretmen Eğitimleri tema baş-

lığında, çeşitli üniversitelerde görev yapan eğitim 

fakültesi dekanlarımız eğitim yöneticilerimiz ve öğ-

retmenlerimiz ile bir araya geldi. 
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2023 Eğitim Vizyonu Sürdürülebilir Öğrenme 

Atölyeleri Çevrimiçi Öğretmen Eğitimleri tema 

başlığında, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü 

Prof. Dr. Nevzat TARHAN eğitim yöneticilerimiz 

ve öğretmenlerimiz ile bir araya geldi.  

"Pandemi Döneminde Ruh Sağlığı" konu baş-

lığı altında gerçekleşen konferans sonrasında 

Prof. Dr. Nevzat TARHAN; uzaktan da olsa Yalo-

va eğitim camiası ile bir araya gelmekten mutlu-

luk duyduğunu, başta İl Millî Eğitim Müdürü Ali 

TOSUN olmak üzere konferansın hazırlanmasın-

da ve uygulanmasında emeği geçenlere teşek-

kürlerini ifade etti. 
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2023 Eğitim Vizyonu Sürdürülebilir Öğrenme Atölyeleri Çevrimiçi Öğretmen Eğitimleri tema başlı-

ğında, Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ya-

vuz Samur eğitim yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz ile bir araya geldi. 

"Uzaktan Eğitime Yönelik İpuçları ile Oyun ve Oyunlaştırma" konu başlığı altında gerçekleşen kon-

ferans sonrasında Doç. Dr. Yavuz Samur; uzaktan da olsa Yalova eğitim camiası ile bir araya gelmek-

ten mutluluk duyduğunu, konferansın hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür-

lerini ifade etti. 
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2023 Eğitim Vizyonu Sürdürülebilir Öğrenme Atölyeleri Çevrimiçi Öğretmen Eğitimleri tema başlığın-
da, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet KARACA eğitim yöneticilerimiz ve öğretmenleri-
miz ile bir araya geldi. 

  
"21. Yüzyılda İTÜ' lü Olmak" konu başlığı altında gerçekleşen konferans sonrasında Prof. Dr. Mehmet 

KARACA; uzaktan da olsa Yalova eğitim camiası ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu, konferansın 

hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ifade etti. 

Uzaktan Eğitime Yönelik İpuçları ile  

Oyun ve Oyunlaştırma 
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