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GIRIŞ
Ülkemiz tüm dünyada devam eden COVID-19
salgını nedeniyle oluşan yeni durumlarla mücadele
etmekte, eğitimciler öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını
çevrimiçi platformlar ve uzaktan eğitim çözümleri
aracılığıyla karşılamak için çaba göstermektedir. Milyonlarca öğrenci ve eğitimci salgın nedeniyle okulların kapanması ve diğer sınırlamalardan etkilenmiştir.
Bu çalışmada, Rize’de COVID-19 salgını sürecinde
eğitim hizmetlerinin devam etmesi ve toplumda ihtiyaç duyulan bazı ürünlerin eğitim kurumlarında gerçekleştirilen üretimlerle karşılanması için Rize Millî
Eğitim Müdürlüğü ve öğretmenleri tarafından yürütülen çalışmalar sunulmuştur.
Yapılan güzel çalışmaların herkes tarafından görülmesinin yeni yapılacak çalışmalar için de önemli ve
teşvik edici olacağı düşüncesiyle yayımladığımız bu
bültenin amacına ulaşması temenni ediyorum.
Ülkece eğitimin kalitesini artırdığımız nice çalışmalar üretmek dileğiyle...
Yaşar KOÇAK
Millî Eğitim Müdürü
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“Pandemiden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” şeklinde dile getirilen küresel bir salgın ortamında; evlerimizden çıkamadığımız, iş yerlerimize dönüşümlü gidebildiğimiz, birbirimizle fiziksel teması sıfırladığımız pandemi kuralları ve “yeni normal” denilen
koşullarda tüm kısıtlılıklara rağmen diğer il müdürlüklerince takip edilen, kaliteli ve güzel işler başardık.
Etkinlik ve projeler anlamında eğitim-öğretim yılının hasat dönemi olarak geçmesi beklenen bir sezonu uzaktan eğitim ve evde kal
etkinlikleriyle geçirdik. Kimimiz maske dikti, siperlik yaptı, kimimiz Vefa Sosyal Destek Gruplarında aktif görev aldık.
TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Araştırma Projeleri Yarışmalarında bölgemizde çok iyi bir sıçrama yakaladık. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında başvurabilen okul/ projesi kabul edilen okul oranında
Türkiye genelinde ilk 10’da yer aldık.
Bu dönem yaptığımız en iyi işlerden biri olan öğretmenlerimize yönelik uzaktan eğitim mesleki gelişim webinarlarımızdan bahsetmek istiyorum. Rize Milli Eğitim Müdürlüğü olarak,
öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini 2023 Eğitim Vizyonunun ana bileşeni olarak gördüğümüz için okulların kapalı, öğretmenlerimizin evlerinde olduğu bu dönemi öğretmen eğitimi
için bir fırsat olarak değerlendirdik.
Salgın döneminde Zoom platformu ve Rize Milli Eğitim Müdürlüğü Youtube kanalı(youtube.com/rizemem53) üzerinden
canlı yayınlanan 42 webinar gerçekleştirdik.
Uzaktan eğitim etkinliklerimizle ilgili tüm duyuruların takip
edilebileceği, geçmiş webinarların izlenebileceği ve webinar
dokümanlarının indirilebileceği http://rizeogretmenakademisi.
com web sitesini oluşturduk.
Prof. Dr. Selçuk R. ŞİRİN, Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU, Prof.
Dr. Sinan CANAN, Prof. Dr. Tolga ERDOĞAN, Prof. Dr. Servet
ÖZDEMİR, Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK, Prof. Dr. Ercan YILMAZ,
Prof. Dr. Levent ERASLAN, Prof. Dr. Doç. Dr. Ahmet TEKBIYIK,
Prof. Dr. Ahmet Talât SAYGAÇ, Eğitimci-Yazar Müjdat ATAMAN, Eğitimci Kayhan KARLI, MEB Bakan Danışmanı Dr. Türker
TOKER, Gamfed Türkiye Temsilcisi Ercan Altuğ YILMAZ gibi
pek çok önemli ismi konuk ettik.
42 faaliyette yaklaşık 15.000 canlı izleyiciye ulaştık.
Zoom platformu üzerinden gönderilen mesajlar, Youtube yorumları ve bireysel olarak ulaşan öğretmen arkadaşlardan çok
olumlu dönütler aldık.
İkinci yarısına salgının etkilerinin damga vurduğu farklı bir
sezon geçirdik, değişik bir bülten çıktı ortaya. Emeği geçen ArGe Birimindeki tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim.
Selçuk TORPİL
Strateji Geliştirme Şube Müdürü
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İYİ ÖRNEKLER
Temmuz 2020 bültenimizin kapsamını oluşturan zaman dilimi, yani 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının 2. dönemi, bilindiği üzere Çin’den yayılarak tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınının etkisi altında geçti. Yeni şartlar okullarımızın kaynaklarını eğitimin niteliğini artıracak çalışmalardan çok salgınla mücadele ve salgın şartlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürme
yolunda harcamaya itmiştir. Bu nedenle bültenimizin bu sayısındaki “İyi Örnekler” bölümü salgın
döneminde de özverili çalışmalarına devam eden öğretmenlerimize ayrılmıştır.

Koruyucu Ürün Geliştirme ve Üretim Çalışmaları
Maske ve siperlik gibi koruyucu ürün geliştirme ve üretme kapasitesine sahip pek çok okul
ve kurumumuz kendi altyapı olanakları ve personeliyle COVID-19 virüs salgınına karşı olan mücadeleye destek sağladılar.
Öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimiz yüz siperliklerinin tasarımı, parçalarının üretimi ve
birleştirilmesi ile son olarak dezenfeksiyonu adımlarının tümünde gönüllü çalışarak bu ekipmana
ihtiyaç duyan sağlık personeline ulaştırdılar.
Güneysu Halk Eğitim Merkezi’ne yerleştirilen maske üretim makinesiyle sadece Rize’nin değil çevre illerin de maske ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaşıldı.
Solunum yetmezliği yaşayan hastaların entübasyonunda kullanılan video laringoskop ve kapıların temassız açılmasını sağlayan savegrabber üretimi de Rize’deki öğretmenlerin hastalıkla
mücadeleye sağladıkları katkılar arasında yer aldı.

224				310.000		5.200
Öğretmen ve usta öğreticimiz		
koruyucu ekipman geliştirme
ve üretim çalışmalarına katıldı

Maske üretildi			

Yüz siperliği üretildi
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Uzaktan Eğitime Destek Çalışmaları
Salgın sürecinde okulların kapalı kalması sebebiyle öğrencilerimizin eğitimlerinin aksamaması için Millî
Eğitim Bakanlığı ve TRT işbirliği ile uzaktan eğitim
platformu EBA TV hayata geçirilmiştir. Fakat bilgi
akışının tek taraflı olduğu bu platform eğitim hizmetlerinin okulların açık olduğu süreçteki kalitesine
ulaşabilmesi için yerelde öğretmenler tarafından
desteklenmeye ihtiyaç duymuştur. Bu sebeple öğretmenlerimiz EBA Canlı Ders uygulaması ve çeşitli
video konferans uygulamaları (Zoom, Skype vb.) kullanarak öğrencilerine ulaşmışlardır.
Uzaktan bağlantılar eğitim sürecinin vazgeçilmez
ögelerinden olan sınıf içi etkileşime benzer bir ortam
oluşturarak ders anlatımının yanı sıra veli toplantıları
ve çeşitli diğer etkinlikler amacıyla da öğretmenlerimiz tarafından sıklıkla kullanılmıştır.

2.382

Öğretmenimiz uzaktan eğitim düzenledi
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STRATEJIK PLANLAMA
ÇALIŞMALARI
Rize Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik
Planı 20 Aralık 2019 tarihli onayla uygulamaya konmuştu.
Bu süreçte plana son hali verilmeden önce hazırlanmaya başlanan çevrimiçi izleme modülünün
tamamlanması için son aşamaya gelindi. Müdürlüğümüze bağlı tüm birimlerin stratejik planda sorumlu
oldukları tüm bölümleri izleme dönemleri içerisinde
güncellemelerini ve geriye dönük bilgilerini görebilecekleri modül RİSTA sistemi üzerinde yer alacaktır.
Modülün hayata geçirilmesiyle birlikte Stratejik
Planın uygulanması ile ilgili pek çok avantaj sağlanacaktır. Bu avantajlardan en önemlileri izleme dönemlerinde kolay ve sağlıklı bilgi girişinin sağlanması,
bilgilerin koordinasyon sorunu olmadan tek bir noktada toplanması ve geriye dönük bilgilere hızlı erişim
şeklinde sayılabilir.

15

Birimin bir arada kullanacağı izleme
modülünde son aşamaya gelindi
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YEREL PROJELER VE AB
PROJELERİ
Yerel Projeler
Bu dönemde zamanının çoğunu bilgisayar oyunu
ile geçiren çocukların bu zamanı kendi isteğiyle eğlenerek öğrenmeye ayırması ve bilgisayar karşısında
tüketici olmaktan çıkıp üretici konuma gelmesi amacıyla öğretmenlerimiz KODLARİZE projesi kapsamında online eğitimler ve yarışmalar düzenledi.
Bunun yanında salgın döneminde yürüttüğümüz
ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen bir dizi
etkinlikten oluşan projemizle öğrencilerimizin evde
kalmak zorunda oldukları bu dönemi bir nebze de olsa
eğlenceli ve verimli bir hale getirdik.
#hayalettabağınısüsle
#evdeyizrenklerlesizinleyiz
#binbirevbinbirmani
gibi etiketlerle düzenlenen etkinliklere Rize genelinden pek çok öğrencimiz kendi çalışmalarıyla katıldılar.
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AB Projeleri
Öğretmenlerimiz öğrencileriyle birlikte, uzaktan
eğitim sürecinde de Avrupa’nın farklı ülkelerinden
okullarla ortaklık kurarak farklı alanlarda 185 eTwinning projesinde aktif olarak çalışmaya devam ettiler.
Bunlar içerisinde “Okulum Evde Eğitim Her Yerde” adlı
proje hem geniş katılımı hem de mevcut şartlara cevap veren içeriğiyle öne çıkmaktadır.
Rize Millî Eğitim Müdürlüğü olarak Erasmus+ Okul
Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101) Programına
“Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimi” adlı projemizle başvurduk. Projenin kabul edilmesi halinde eğitimde yeni bir trend
olan okul dışı öğrenme konusunda ilimizde sınıf öğretmenlerinden başlayarak bir bilinçlendirme hareketi
başlatmayı planlıyoruz. Okulum Rize adlı çalışmamıza
da destek olmasını düşündüğümüz projemizden en
az 15 öğretmenimizin İtalya’da okul dışı öğrenme
ortamlarında eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi ile ilgili hem teorik, hem de pratik eğitim alarak doğrudan
faydalanmaları planlanmaktadır. Aldıkları eğitim sonrasında ise bu bilgileri kendi sınıflarında uygulamanın
yanında ilimizdeki diğer meslektaşları ile de çeşitli seminerler yoluyla paylaşmaları beklenmektedir.
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TÜBİTAK PROJELERİ
4006 Bilim Fuarları
4006-TÜBİTAK
Bilim Fuarları Destekleme Programı ile, 5-12.
sınıf ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda
teşvik edilerek, soru ve sorunlara
çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç
becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanması; farklı bilişsel, duyuşsal
ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması;
bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin,
raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılması; öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım çalışması
içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve
olanakların sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu yıl ilimizden başvuru yapabilecek 149 okulumuzdan 87’si bilim fuarı düzenlemek üzere başvuruda bulunmuş, bu başvurulardan 57’si kabul edilmiştir. Program kapsamında okullarımıza hibe edilecek olan yaklaşık 400.000 TL
ile 1 Eylül 2020’den itibaren düzenlenebilecek bilim fuarlarında
öğrencilerin projeleri desteklenecektir.
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Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması
Bu yıl 51.’si düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda önemli başarılar elde ettik. Erzurum’da düzenlenen bölge finaline ilimizden 11 proje katıldı. Kendi
alanındaki diğer projelerle yarışan 2 projemiz birinci, 2 projemiz ikinci ve 3 projemiz de üçüncü
olarak toplam 7 dereceyle ilimize büyük bir gurur yaşattılar. Alanında birincilik elde eden “Günümüzde Evde Doğuma İlgi ve Yönelimin Nedenlerinin Sosyolojik Olarak İncelenmesi” ve “Karadeniz’in Öteki Yakasındaki Türkler: Gagavuz Türkleri Örneği” adlı projeler Temmuz ayı içerisinde
düzenlenecek Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.
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Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması
2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge finaline Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Teknolojik Tasarım ve Türkçe alanlarından 23 proje
göndererek bağlı olduğumuz Erzurum bölgesinden en çok proje gönderen il olmayı başardık.
Erzurum’da düzenlenmesi planlanan bölge finali salgın sebebiyle düzenlenememiş ve ileri bir
tarihe ertelenmiştir.
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DOKA PROJELERİ
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından sağlanan teknik destek programı kapsamında
“Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitmen Eğitimi” adlı projemiz desteklenmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan ÇAKIROĞLU’nun eğitmen olarak yer aldığı ve 15-17 Haziran 2020 tarihlerinde sınıf öğretmenlerimize yönelik düzenlenen
eğitmen eğitimiyle ilimizde önemli bir eksikliğin giderilmesi sağlanmıştır.
DOKA Teknik Destek Programı kapsamında ilçelerimizde de Robotik Kodlama ve STEM&Maker eğitici
eğitimleri ile ilgili projeler yürütüldü.
Yürütülen bu projelerin eğitici eğitimi kapsamında
yapılmış olması, etkilerinin ilimizde katlanarak devam
etmesine ve daha çok öğretmenimizin bu konularla
ilgili yeterlilik elde etmesine katkı sağlayacaktır.

3

Kalkınma ajansı projesi yürütüldü
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WEBİNARLAR
Yüz yüze eğitimlerin mümkün olmadığı salgın döneminde tüm seminerler webinar şeklinde internet
üzerinden gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlere ve okul
idarecilerine yönelik bu webinarların belli bir düzen
dahilinde gerçekleştirilebilmeleri için Rize Öğretmen
Akademisi kurulmuştur.
Bu kapsamda Zoom platformu ve eş zamanlı
Youtube canlı yayını üzerinden seminer, kurs ve canlı
sohbet gibi farklı türlerde 42 faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlerde Prof. Dr. Selçuk R. ŞİRİN, Prof.
Dr. Doğan CÜCELOĞLU, Prof. Dr. Sinan CANAN, Prof.
Dr. Tolga ERDOĞAN, Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR, Prof.
Dr. Mehmet KÜÇÜK, Prof. Dr. Ercan YILMAZ, Prof. Dr.
Levent ERASLAN, Prof. Dr. Doç. Dr. Ahmet TEKBIYIK,
Prof. Dr. Ahmet Talât SAYGAÇ, Eğitimci-Yazar Müjdat
ATAMAN, Eğitimci Kayhan KARLI, MEB Bakan Danışmanı Dr. Türker TOKER, Gamfed Türkiye Temsilcisi
Ercan Altuğ YILMAZ gibi birçok tanınmış isim öğretmenlerimizle buluştu.

						42					 15.000
						Webinar düzenlendi		
					

Canlı izleyici düzenlenen
webinarlara katıldı
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DİĞER ÇALIŞMALAR
Öğretmenlik Anıları Kitabı
Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesindeki okullarımızda çalışan öğretmenlerimizin, meslek
yaşamlarından kesitleri sundukları “Rize’nin Öğretmenlerinden, Öğretmenlik Anıları” kitabını yayımladık. 40 farklı anının yer aldığı kitapta öğretmenlerimiz deneyimlerini, duygularını ve anılarını
bir araya getirip paylaşma imkanı buldular.
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Şehrimiz Rize Ders Kitabı
Öğrencilerimizin yaşadıkları şehrin kültürel değerlerini tanıması, tarih içerisinde şehrin değişim, dönüşüm ve sürekliliğini algılayıp kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasını fark etmesi,
yaşadığı döneme belirli bir tarih bilinciyle bakabilmesi; yaşadığı şehrin üretim, sanat ve coğrafi
kapasitesini keşfetmesi, ülkesini tanıması ve kadim medeniyetlerle bağlantısını kurması amacıyla “Şehrimiz Rize” kitabını hazırladık. Hazırlanan bu kitap 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle 5. sınıflarda seçmeli ders olarak okutulmaya başlayacaktır.
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İLETİŞİM
İl Ar-Ge Yöneticisi
Adı Soyadı

Görevi

Telefon

E-Posta

Selçuk TORPİL

Şube Müdürü

0464 280 53 14

selcuk.torpil@meb.gov.tr

Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Ekibi
Adı Soyadı

Görevi

Telefon

E-Posta

Mustafa GÜVEN

Ar-Ge Koordinatörü

0464 280 53 82

mustafa.guven@meb.gov.tr

Projeler Ekibi
Adı Soyadı

Görevi

Telefon

E-Posta

Onur KASAP

PEK Üyesi

0464 280 53 81

onur.kasap@meb.gov.tr

Özge BEYAZ

PEK Üyesi

0464 280 53 77

ozge.beyaz@meb.gov.tr

“

Öğretmensiz bir toplum,
pusulasız gemiye benzer.

Nereye sürüklendiğini bilmeden
oradan oraya savrulur.

”

Millet olarak öğretmenlerimize değer
vermeli, onlara sahip çıkmalıyız.
Aziz SANCAR
Nobel Ödüllü Türk Kimyager

EĞİTİM EVDE

ÖĞRETMEN HER YERDE

