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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. Mil-
yonlarca öğrenci ve eğitimci salgın nedeniyle okulla-
rın kapanması ve diğer sınırlamalardan etkilenmiştir. 
Bu çalışmada, Rize’de COVID-19 salgını sürecinde 
eğitim hizmetlerinin devam etmesi ve toplumun ih-
tiyaçlarının eğitim kurumlarında gerçekleştirilen üre-
timlerle karşılanması için Rize Millî Eğitim Müdürlüğü 
ve öğretmenleri tarafından yürütülen çalışmalar su-
nulmuştur.

Yapılan çalışmalar; Vefa Sosyal Destek Grubu 
Çalışmaları, Koruyucu Ürün Geliştirme ve Üretim 
Çalışmaları, Psikososyal Destek Çalışmaları, Proje 
Çalışmaları başlıkları altında toparlanmaya çalışılmış, 
bu kategorilerin dışındaki çalışmalar Diğer Çalışmalar 
başlığı altında ele alınmıştır. Bu süreçte yine öğret-
menlerimizin öncülük ettiği birçok faaliyet de bu ça-
lışmanın hacmi nedeniyle kapsam dışında bırakılmıştır.

Yapılan güzel çalışmaların herkes tarafından gö-
rülmesinin yeni yapılacak çalışmalar için de önemli ve 
teşvik edici olacağı düşüncesiyle son bölümde gönül-
lü çalışmaların görünürlüğünün artırılması için neler 
yapılabileceğiyle ilgili örnekler sunulmuş ve bu örnek-
lerin ne derece etkili olduğu açıklanmıştır.
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Uzaktan Eğitime Destek Çalışmaları

Salgın sürecinde okulların kapalı kalması sebebiy-
le 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 hiz-
metlerinin okulların açık olduğu süreçteki kalitesine 
ulaşabilmesi için yerelde öğretmenler tarafından 
desteklenmeye ihtiyaç duymuştur. Bu sebeple öğ-
retmenlerimiz EBA Canlı Ders uygulaması ve çeşitli 
video konferans uygulamaları (Zoom, Skype vb.) kul-
lanarak 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 öğretmenleri-
miz tarafından sıklıkla kullanılmıştır.

2.382
Öğretmenimiz uzaktan eğitim düzenledi
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Psikososyal Destek Çalışmaları
İlimizde psikososyal destek çalışmaları Rize Reh-

berlik ve Araştırma Merkezi ve Pazar Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi koordinatörlüğü ile yürütülmüş-
tür. Çalışmalar kapsamında Bakanlığımız tarafından 
kurulmuş olan MEBİM 444 0 632 hattına yapılan ve 
Rize RAM’a yönlendirilen çağrılar cevaplandırılmış-
tır. Rize RAM ayrıca 3 personelini Rize İl Halk Sağlığı 
Müdürlüğü tarafından kurulan Psikososyal Müda-
hale hattında görevlendirmiştir. Bunların yanında, 
COVID–19 salgınının yetişkin ve çocuklar üzerinde-
ki etkileri ile başa çıkma yolları, özel eğitime muhtaç 
bireyler için evde eğitim çalışmaları üzerine bültenler 
hazırlanarak Rize RAM’a ait internet sitesi üzerinden 
yayımlanmıştır.

Psikososyal destek çalışmalarında toplamda 29 
psikolojik danışmanın yanında farklı kurumlardan 734 
öğretmen görev almış ve Rize halkının bu alandaki ih-
tiyaçlarını karşılamaya gayret etmiştir.

29      763
Psikolojik danışman görev yaptı  Öğretmen psikososyal destek
      çalışmalarına katıldı
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Vefa Sosyal Destek Grubu 
Çalışmaları

Bilindiği üzere bu salgında en büyük risk altındaki 
grup 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bu-
lunan kişilerdir. Bu kişilerin sağlıklarını koruyabilmeleri 
için dış dünyayla temaslarını en aza indirerek temel 
ihtiyaçlarını karşılamaları gerekmektedir.

Öğretmenlerimiz bu sebeple Rize Valiliği ve kay-
makamlıkların bünyesinde 65 yaş ve üstü ile kronik 
rahatsızlığı olan kişilerin mağdur olmaması için kuru-
lan Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alarak risk 
grubunda yer alan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanma-
sında büyük rol oynadılar.

Vefa Sosyal Destek Grubuna bugüne kadar 112, 
155 ve 156 çağrı merkezlerini arayan yaklaşık 2.000 
kişi ulaştı ve her birinin sağlık başta olmak üzere tüm 
temel ihtiyaçları karşılandı.

317
Öğretmenimiz Vefa Sosyal Destek
Grubunda görev aldı
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Koruyucu Ürün Geliştirme ve Üretim 
Çalışmaları

Maske ve siperlik gibi koruyucu ürün geliştirme 
ve üretme kapasitesine sahip pek çok okul ve kuru-
mumuz kendi altyapı olanakları ve personeliyle CO-
VID-19 virüs salgınına karşı olan mücadeleye destek 
sağladılar.

Öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimiz yüz si-
perliklerinin tasarımı, parçalarının üretimi ve birleşti-
rilmesi ile son olarak dezenfeksiyonu adımlarının tü-
münde gönüllü çalışarak bu ekipmana ihtiyaç duyan 
sağlık personeline ulaştırdılar.

Güneysu Halk Eğitim Merkezine yerleştirilen mas-
ke üretim makinesiyle sadece Rize’nin değil çevre il-
lerin de maske ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye 
ulaştık.

Solunum yetmezliği yaşayan hastaların entü-
basyonunda kullanılan video laringoskop ve kapıların 
temassız açılmasını sağlayan savegrabber üretimi de 
Rize’deki öğretmenlerin hastalıkla mücadeleye sağ-
ladıkları katkılar arasında yer aldı.

224    283.000   3.890
Öğretmen ve usta öğreticimiz  Maske üretildi    Yüz siperliği üretildi
koruyucu ekipman geliştirme 
ve üretim çalışmalarına katıldı
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Proje Çalışmaları
Zamanının çoğunu bilgisayar oyunu ile geçiren 

çocukların bu zamanı kendi isteğiyle eğlenerek öğ-
renmeye ayırması ve bilgisayar karşısında tüketici 
olmaktan çıkıp üretici konuma gelmesi amacıyla öğ-
retmenlerimiz KODLARİZE projesi kapsamında online 
eğitimler ve yarışmalar düzenledi.

Öğretmenlerimiz öğrencileriyle birlikte, uzaktan 
eğitim sürecinde de Avrupa’nın farklı ülkelerinden 
okullarla ortaklık kurarak farklı alanlarda 185 eTwin-
ning projesinde aktif olarak çalışmaya devam ettiler. 
Bunlar içerisinde “Okulum Evde Eğitim Her Yerde” adlı 
proje hem geniş katılımı hem de mevcut şartlara ce-
vap veren içeriğiyle öne çıkmaktadır.

Rize Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlerin 
mesleki gelişimini 2023 Eğitim Vizyonunun önemli 
ana bileşeni olarak görüyor ve bu konuya çok değer 
veriyoruz. Bu yüzden okulların kapalı, öğretmenleri-
mizin evlerinde olduğu bu dönemi bir eğitim fırsatı 
olarak değerlendirdik.

Uzaktan eğitim kapsamında Zoom platformu ve 
eş zamanlı Youtube canlı yayını üzerinden seminer, 
kurs ve canlı sohbet gibi farklı türlerde 30 faaliyet 
gerçekleştirdik. Bu faaliyetlerde Prof. Dr. Selçuk R. Şİ-
RİN, Prof. Dr. Sinan CANAN, Prof. Dr. Tolga ERDOĞAN, 
Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR, Prof. Dr. Ercan YILMAZ, 
Doç. Dr. Ahmet TEKBIYIK, Doç. Dr. Tuğrul KAR, Eği-
timci-Yazar Müjdat ATAMAN, MEB Bakan Danışmanı 
Dr. Türker TOKER gibi birçok tanınmış isim öğretmen-
lerimizle buluştu.
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Diğer Çalışmalar
Hem doğum günlerini hem de bayramlarını evde 

geçirmek zorunda kalan 23 Nisan doğumlu çocukla-
rımıza bir sürprizimiz oldu: Doğum günü pastalarıyla 
kapılarını çaldık. Belki en güzeli değildi ama asla unu-
tamayacakları bir doğum günü yaşamalarını sağladık.

Öğrencilere yurt sevgisi, ulusal tarih bilinci, yar-
dımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının ka-
zandırılmasında  önemli roller oynayan belirli gün ve 
haftalar çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleş-
tirilen video, fotoğraf gibi etkinliklerle kutlanmaya 
devam edildi.

Emekli öğretmenlerimizi salgın döneminde de 
unutmadık. Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan bağım-
sız bir şekilde emekli öğretmenlerimizi ziyaret ederek 
her birine maskelerini teslim ettik.

Öğretmenlerimiz salgın sürecinde yaptıkları ör-
nek olabilecek çalışmaları müdürlüğümüze ait RİSTA 
platformunda yayımlayarak hem meslektaşları ile bil-
gi paylaşımında bulunma hem de gördükleri iyi uygu-
lamaları kendi çevrelerinde yayma şansı yakaladılar.

http://rize.meb.gov.tr/rista/

http://rize.meb.gov.tr/rista/
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Kamuoyunda Görünürlüğün 
Sağlanması

Resmî İnternet Sitesi ve Sosyal Medya
Öğretmenlerimizin yürüttüğü bütün özverili çalış-

maları görünür kılmak, bu gönüllü çalışmaların onur-
landırılması ve örnek olması açısından büyük önem 
taşımaktadır. Bu sebeple Rize Millî Eğitim Müdürlüğü 
olarak yapılan hemen her çalışmayı çeşitli kanallar yo-
luyla kamuoyuna duyurduk.

Bu kanallardan ilki, izolasyon koşullarında kulla-
nımı daha da artan internet ortamı ve sosyal medya 
olmuştur.

Müdürlüğümüzün internet sitesinde salgın önce-
sinde her hafta düzenli olarak yayınlanan “Bir Dakika-
da Bir Hafta” videoları salgın döneminde de her haf-
ta farklı bir tema içerecek şekilde devam etti. Video 
içerikleri çoğunlukla öğrencilerin evlerinde yaptıkları 
çalışmalardan oluştu.

Yoğun trafik alan internet sitemizin yanında pek 
çok kişi tarafından takip edilen sosyal medya hesap-
larımız ve YouTube kanalımız vasıtasıyla da Rize hal-
kının yapılan çalışmalardan haberdar olmasını ve dü-
zenlediğimiz çeşitli çevrimiçi etkinliklere katılmalarını 
sağladık. Bunlar içinde en çok:

#hayalettabağınısüsle

#evdeyizrenklerlesizinleyiz

#binbirevbinbirmani 

etiketleriyle düzenlediğimiz etkinlikler ilgi gördü.

rize.meb.gov.tr resmî internet sitesi
Günlük ortalama 1.300 ziyaretçi

@RizeMeM Twittter hesabı
2.369 takipçi

@RizeMEM Facebook sayfası
3.192 takipçi

rizemem İnstagram sayfası
1.858 takipçi

Rize Milli Eğitim Müdürlüğü YouTube kanalı
745 abone
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Kamuoyunda Görünürlüğün 
Sağlanması

Geleneksel Medya
Yapılan çalışmaların daha geniş kitlelere duyurulabilmesi için geleneksel medyayı da en etkili 

şekilde kullanmaya gayret ettik. Bunun için stüdyosu ilimizde bulunan ve ulusal düzeyde yayın 
yapan Çay TV ile yakından çalıştık. Millî eğitim müdürümüzün bizzat yer aldığı canlı programlar 
ve özel günler için alınan stüdyo kayıtları Çay TV kanalı üzerinden yayınlanarak Rize halkına 
ve tüm kanal izleyicilerine yapılan çalışmalar anlatıldı. Ayrıca, öğretmenlerimizin gönüllü yaptığı 
çalışmalardan oluşan videolar da kanalda yayınlanarak salgın sürecinde bile emeklerini esirge-
meyen öğretmenlerin özverili çalışmaları kamuoyuyla paylaşıldı.
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Kamuoyunda Görünürlüğün 
Sağlanması

Reklam Panoları
 Öğretmenlerimizin bu zor süreçte birçok alanda yapmış olduğu gönüllü çalışmaların yer al-

dığı reklam afişleri hazırlanarak şehrimizin farklı noktalarında yer alan reklam panolarında sergi-
lendi. Bu yolla da kamuoyu çalışmalarla ilgili bilgilendirildi ve yapılan çalışmaların takdir görmesi 
sağlandı.
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Sonuç ve Öneriler
Öğretmenlerimizin zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin yapmış olduğu çalışmalar, ül-

kemizin bu zor dönemi atlatmasında önemli rol oynamaktadır. Bu değerli katkıların toplum tara-
fından takdir edilebilmesi, yapılan çalışmaların doğru bir şekilde duyurularak görünür kılınması ile 
mümkündür. Özellikle sosyal medya üzerinden gelen geri dönüşler Rize Millî Eğitim Müdürlüğü 
olarak bu konuda başarılı olduğumuzu göstermektedir. Fakat başarılı da olsa her çalışmanın daha 
da iyileştirilebileceği kanaatiyle aşağıda bazı öneriler sunulmuştur:

• Öğretmenlerimizin yapmış olduğu çalışmaların görünürlüğünü artırmak ve onları onore et-
mek için yapılan çalışmaların yer aldığı  ve sonunda teşekkür içeren kamu spotu şeklinde video-
ların hazırlanarak internet siteleri, ulusal, yerel kanallarda ve sosyal medyada yayınlanması

• Yapılan çalışmaların görselleri eşliğinde sosyal medyada belli gün ve saatlerde eşzamanlı 
#okulevesığar, #uzaktaneğitimsalgını, #iyikivarsınöğretmenim, #öğretmenlerçalışıyor, #öğret-
menimbenimle vb. hashtag çalışması yapılması

• Veli ve öğrencilerimizden öğretmenlerine teşekkürlerini içeren videoların derlenerek il millî 
eğitim müdürlüklerinin iletişim kanallarında yayınlanması

• Öğretmenlerin ders anlatmak için evlerinde oluşturdukları yaratıcı ders ortamları ile ilgili fo-
toğraflardan afişlerin hazırlanarak billboardlara asılması
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