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GIRIŞ
Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.
Bir tebeşir ve bir kara tahtanın kesişmesi ile başlayan eğitim öğretim teknolojisi, 21.yüzyıla gelindiğinde takibi mümkün olmayan bir hızda kendini ve
etkileşimde bulunduğu tüm unsurları değişime zorlamaktadır. Kaldı ki değişim, eğitim değirmenine su
taşıyan en büyük etkendir.
Bu değişimden payını alan öğrenciden öğretmene, derslerden müfredata, bürokratlardan bakanlıklara her paydaş bu değişime adapte olmak ve yeni
düzende var olmanın mücadelesini kazanmak için var
güçleriyle çalışmaktalar…
Bizler de Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu
değişime ayak uydurma ve 21.yüzyıl eğitim vizyonumuzu gerçekleştirmek üzere öğrenci ve öğretmenlerimizin gelişimine yönelik farklı çalışmalar, etkinlikler
ve projeler yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz.
Ocak 2021 yılına ait bültenimiz işte tüm bu çalışmaların vitrine çıktığı, paydaşlarımızla paylaşıldığı
ve 21.yüzyıla kalıcı bir imza bırakan çalışma olmuştur.
“Marifet iltifata tabidir.” sözünden hareketle başta bu bültene konu olan etkinliklerin gerçekleşmesini
sağlayan öğrenci ve eğitimcilerimiz olmak üzere bültenin hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza da teşekkürlerimi ifade ediyorum.
Engin EMEN
Millî Eğitim Müdürü
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Okulları birlikte açacağız sloganıyla hazırlıklarımızı tamamlayıp kademeli ve seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime geçmeye başladığımız sırada dünyada ve ülkemizde yeniden yükseliş trendine giren salgın nedeniyle sezonun ikinci yarısını yeniden uzaktan eğitim ve
evde kal etkinlikleriyle geçirmek durumunda kaldık.
Pandemi tedbirleri ve “yeni normal” denilen koşullarda tüm kısıtlılıklara rağmen diğer il müdürlüklerince takip edilen, kaliteli ve
güzel işler başardık. Faaliyetlerimizi Zoom ve Youtube gibi dijital platformlara taşıdığımız, sosyal medya hesaplarımızın aktif çalıştığı
bir dönem geçirdik.
Bu dönemde Zoom platformu ve Rize Milli Eğitim Müdürlüğü Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanan; Prof. Dr. Mustafa YAVUZ, Prof. Dr. Sabri SİDEKLİ, Dr. Hakan ÖZAK, Eğitimci
- Yazar Yonca ÖZGÜN başta olmak üzere pek çok önemli ismi
konuk ettiğimiz 21 webinar gerçekleştirdik. Rize Öğretmen
Akademisi web sayfamızı (http://rize.meb.gov.tr/rista/akademi.asp) daha işlevsel hale getirdik.
Salgın nedeniyle sönük geçmesi beklenen ve salon programı gerçekleştiremediğimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü için
çok özel bir video yayın hazırladık.
Salgın nedeniyle final sergileri çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Matematik dalında Türkiye üçüncülüğü, TÜBİTAK
Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında ise Sosyoloji
dalında Türkiye Üçüncülüğü, Tarih dalında teşvik ödülü elde
ettik. Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirilen e-Twining proje sayılarımızda da büyük artış kaydettik.
Bu dönem yaptığımız en iyi işlerden biri olan öğretmenlerimize yönelik Sahne Senin Öğretmenim etkinliğimizden bahsetmek istiyorum:
Uzaktan eğitim sürecinde eğitim üzerine düşünen, araştıran, kafa yoran ve söyleyecek sözü olan öğretmenlerimize
bilgi birikimlerini dijital ortamda paylaşma fırsatı sunmak, etkili
konuşma ve sunum becerileri açısından güçlü öğretmenlerimizi ön plana çıkarmak amacıyla düzenlediğimiz Sahne Senin
Öğretmenim etkinliğimizde, öğretmenlerimize TEDx konuşmalarına benzer kısa ve etkili konuşma videoları çekerek Rize Milli
Eğitim Müdürlüğü Youtube kanalı ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınladık.
Yine salgının etkilerinin damga vurduğu kısıtlı bir sezon
geçirdik ve bu yüzden yine farklı bir bülten çıktı ortaya. Emeği
geçen Ar-Ge Birimindeki tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür
ederim.

Selçuk TORPİL
Strateji Geliştirme Şube Müdürü
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İYİ ÖRNEKLER
TEKNOFEST 2020’de Gururlandıran Başarı
24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020’de İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışmasında ilimiz Hasan Kemal Yardımcı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lises’inin Goshawk Side (Atmaca Tarafı) takımı Türkiye birincisi oldu.
Birinci olan projenin sahibi öğretmenimiz Murat KORKUT ve öğrencilerimiz Ergün Anıl AYDIN,
Ahmet Yiğit CİHAN ve Rıdvan Can SARUHAN’a ödüllerini Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN verdi.
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Materyal ve Etkinlik Yarışmasında Türkiye
Derecesi
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün materyal ve etkinlik yarışmasında
Ömer Halaç İşitme Engelliler Okulları öğretmenleri Ahmet ŞAMLI, Gülçin KARAHAN, Fatma GÜVEN ve Esma GÜNDÜZ tarafından hazırlanan “İşaretin Peşinde” isimli materyal derece alarak
ülke genelinde üretime layık görüldü.
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STRATEJIK PLANLAMA
ÇALIŞMALARI
20 Aralık 2019 tarihli onayla uygulamaya konan
Rize Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik
Planı çerçevesinde izleme faaliyetlerinin gerçekleştirileceği çevrimiçi izleme modülü devreye girdi.
Müdürlüğümüze bağlı tüm birimlerin stratejik
planda sorumlu oldukları tüm bölümleri izleme dönemleri içerisinde güncellemelerine ve geriye dönük
bilgilerini görebilmelerine olanak sağlayan modüle
RİSTA sistemi üzerinden ulaşılabilmektedir.
Modülün izleme dönemlerinde kolay ve sağlıklı bilgi girişinin sağlanması, bilgilerin koordinasyon sorunu
olmadan tek bir noktada toplanması ve geriye dönük
bilgilere hızlı erişim sağlanabilmesi gibi avantajlarının
ilçe milli eğitim müdürlüklerinin de kullanımına açılarak yaygınlaştırılması hedeflenmektedir..

15

Birimin bir arada kullanacağı izleme
modülü devreye girdi
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YEREL PROJELER VE AB
PROJELERİ
Yerel Projeler
Pandemi süreci proje çalışmalarını olumsuz etkilemiş olsa da bu dönemde de gerçekleştirdiğimiz projelerle öğrencilerimize dokunmaya çalıştık.
İlimiz Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor’un furbol takımı formaları Minik Kalpler Okul-Kulüp Projesi kapsamında öğrencilerimize dağıtılmaktadır. Proje kapsamında toplam 36.000 formanın dağıtılması hedeflenmektedir.
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Okul bahçelerimizi toprakla ve yeşille buluşturmak amacıyla hazırladığımız Bahçeler Toprak Olsun, Gençler Yeşile Doysun projesi ile okul bahçelerimize ilk meyve fidanlarını ekmeye
başladık. Proje kapsamında okullarımıza dağıtılan fidanların tamamının dikilmesiyle bahçesinde
müsait alanı bulunan 48 okulumuzun bahçeleri meyve ağaçlarıyla donatılmış olacak.
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AB Projeleri
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ErasmusDays
etkinliklerine ilimizde yürütülen projelerde yer alan
öğretmenlerimizi müdürlüğümüzde ağırlayarak katkıda bulunduk. Öğretmenlerimizin Erasmus+ ile nasıl
tanıştıklarını, projelerinin amaçlarını ve kurumlarına,
kendilerine ve öğrencilerine neler kattıklarını anlattıkları röportajlarımızı bir video haline getirerek yayınladık. Videoya aşağıdaki bağlantıyı kullanarak veya
QR kodu tarayarak ulaşabilirsiniz:

youtu.be/FUZtetKOsY0

2021-2027 yılları için revize edilerek tekrar uygulamaya konulacak olan Erasmus+ programı için
Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Yetişkin Eğitimi alanlarının tümünde Rize Millî Eğitim Müdürlüğü olarak
akreditasyon başvurularımızı tamamladık. Dijital yeterlilikler ve dijital dönüşüme ağırlık vererek hazırladığımız Erasmus planlarımıza dayanarak gerçekleştirdiğimiz başvuruların kabulü halinde Rize’deki pek
çok okul ve kurumumuzun Erasmus+ projelerinden
faydalanabilmelerinin önü açılmış olacak.
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eTwinning
İlimizin eTwinning’e kayıtlı güncel öğretmen sayısı 958, okul sayısı 271, proje sayısı ise 662’dir.
İlimizde eTwinning faaliyetlerini yaygınlaştırmak
adına eski eğitimlerimize ek olarak Yeni Başlayanlar
için Her Yönüyle eTwinning, eTwinning Projelerinde Sık Kullanılan Web 2.0 Araçları, eTwinning
Kalite Etiketine Giden Yollar, eTwinning Projesi
Kurma ve İyi Proje Örnekleri adlarında 4 eğitim verilmiştir.
Ayrıca, ilimizde eTwinning yardım masası etkinlikleri yürütülerek bu şekilde öğretmenlerimizle birebir yüz yüze görüşmeler ve telefon ile görüşmeler
yapılarak kendilerine yardımcı olunmaktadır. İlimizde
eTwinning platformunu hiç bilmeyen, daha önce proje yapmamış her okul kademesinden öğretmenlerle
ayrı ayrı grup kurularak proje süreçleri anlatılmış ve
proje kurmaları, ortak olmaları sağlanmıştır.
eTwinning Okulu şartlarını taşıyan okullarda birer
temsilci görevlendirilerek, başvuru formu doldurma
aşamaları koordineli bir şekilde yürütülmektedir.
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İlimizde 2019 yılında alınan Ulusal Kalite Etiketi Sayısı 7 ve Avrupa Kalite Etiketi Sayısı 6
iken, 2020 yılında alınan Ulusal Kalite Etiketi Sayısı 61 , Avrupa Kalite Etiketi Sayısı ise 27’ye
yükselmiştir. Alınan kalite etiketleri İl Milli Eğitim Müdürümüz Engin Emen’in katılımıyla törenle
öğretmenlerimize takdim edilmiştir.
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TÜBİTAK PROJELERİ
Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Finalinde alanlarında birincilik elde
ederek finale yükselen Günümüzde Evde Doğuma
İlgi ve Yönelimin Nedenlerinin Sosyolojik Olarak
İncelenmesi (Sosyoloji) ve Karadeniz’in Öteki Yakasındaki Türkler: Gagavuz Türkleri Örneği (Tarih)
adlı iki projemiz Türkiye finalinde de önemli başarılar
kazandılar.
Pandemi koşulları altında yüz yüze veya uzaktan
olması katılımcıların tercihine bırakılan final sunumlarının ardından Günümüzde Evde Doğuma İlgi ve
Yönelimin Nedenlerinin Sosyolojik Olarak İncelenmesi adlı Sosyoloji projemiz Türkiye üçüncülüğü,
Karadeniz’in Öteki Yakasındaki Türkler: Gagavuz
Türkleri Örneği adlı Tarih projemiz ise teşvik ödülü
aldılar.
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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. Pandemi sebebiyle uzaktan gerçekleştirilen sunumlarda bölge finalinde 4 projemiz birinci, 5 projemiz
ikinci, 3 projemiz de üçüncülük elde etti.
Bölgede birincilik elde ederek Türkiye finaline giden projelerimizden Pascal Üçgenindeki
Sayıların Asal Sayılarla Bölümüyle Oluşan Fraktal Alanlarının Bulunması adlı Matematik
projemiz Türkiye üçüncülüğü elde etmiştir.
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WEBİNARLAR
Salgın döneminde yüz yüze öğretmen eğitimlerin
askıya alınmıştır. Ayrıca, bu dönemde tüm öğretmenler için salgın öncesi dönemde ihtiyaç duyduklarından
daha farklı konularda bilgi sahibi olmak bir zorunluluk
haline gelmiştir. Ortaya çıkan bu yeni durumla birlikte
artan çevrimiçi eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla
kurulan Rize Öğretmen akademisi, konularında uzman kişileri bir araya getirerek ihtiyaca yönelik sunduğu eğitimlerine devam etmiştir.
Bu dönemde de ilimizdeki öğretmenlerin katıldığı dijital beceriler, kodlama, drama, masal anlatıcılığı, okul dışı öğrenme ve daha birçok farklı konuda
21 webinar düzenlenmiş ve öğretmenlerimizin hem
pandemi şartlarında görevlerini daha verimli bir şekilde yerine getirmelerine, hem de salgın sonrası
döneme daha hazır bir şekilde başlamalarına imkan
sağlanmıştır.

21

Webinar düzenlendi

OCAK 2021 AR-GE BÜLTENİ - SAYI: 14

YARIŞMALAR
Yaşadığımız salgın ve uzaktan eğitim sürecinde ilimizdeki resmi ve özel lise öğrencileri arasında
sanata ilgi duyan, hayal gücü yüksek ve yaratıcılığı
gelişmiş gençleri keşfetmek ve onları gelecekte okulun nasıl bir yer olacağını resmetmeye teşvik etmek
amacıyla Gelecekteki Okul adıyla bir resim yarışması
düzenledik. Birçok güzel eserin katıldığı yarışmaya ait
sanal sergiyi görüntülemek için aşağıdaki bağlantıyı
kullanabilir veya QR kodunu taratabilirsiniz:

twitter.com/i/status/1323933059499151360
Uzaktan eğitim sürecinde ders tasarımı, içerik/
materyal, araç-gereç ve teknoloji, yöntem/teknik,
sınıf yönetimi veya ölçme-değerlendirme boyutunda yenilikçi çalışmalar yapan öğretmenlerimizi
öne çıkarıp ödüllendirmek; ortaya çıkan iyi örnekleri
yaygınlaştırarak uzaktan eğitimin kalitesini artırmak
amacıyla Uzaktan Eğitimde Yenilikçi Öğretmen
Ödülleri yarışmasını başlattık. Yarışma ile ilgili detaylara ulaşmak için rize.meb.gov.tr web adresimizi
ziyaret edebilirsiniz.
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DİĞER ÇALIŞMALAR
Sahne Senin Öğretmenim
Uzaktan eğitim sürecinde eğitim üzerine düşünen, araştıran, kafa yoran ve söyleyecek sözü
olan öğretmenlerimize bilgi birikimlerini dijital ortamda paylaşma fırsatı sunmak, etkili konuşma
ve sunum becerileri açısından güçlü öğretmenlerimizi ön plana çıkarmak amacıyla Sahne Senin
Öğretmenim adında bir sözlü sunum etkinliği düzenledik.
Öğretmenlerimizin birbirinden güzel sunumlarına ulaşmak için YouTube kanalımıza göz atabilir veya aşağıdaki QR kodlarını taratabilirsiniz.
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Öğretmenler Günü Programı
Sahne programı düzenlemenin imkansız olduğu pandemi koşulları altında 24 Kasım Öğretmenler Gününü alışılagelmiş şekilde kutlayamadık. Fakat bu özel günün kutlamasız geçmemesi
için standart bir kutlama programında bulunan tüm bölümleri ve fazlasını içeren özel bir video
yayını hazırlayarak bu eksikliği gidermeye çalıştık. İl protokolünün öğretmenler günü mesajları, göreve yeni başlayan ve emekli olan öğretmenlerimizin konuşmaları, adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin töreni, düzenlenen yarışmalarda verilen ödüller, şiirler ve şarkılardan oluşan
programımıza aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ve QR kodunu taratarak ulaşabilirsiniz.

https://youtu.be/2RqHCfTIOOc
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Gaziler Günü
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü uhdesinde hazırlanan Gaziler Günü
programına Rize Millî Eğitim Müdürlüğü olarak hazırladığımız çalışmalarla destek verdik. İlimizde
yaşamakta olan ve Millî Mücadele Beratı bulunan gazilerimizle yaptığımız görüşmelerin ve sokak röportajlarının yer aldığı çalışmalar 19 Eylül 2020’de düzenlenen Gaziler Günü programında
çevrimiçi ortamlarda yayınlandı. Yayına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilir veya QR
kodunu taratabilirsiniz.

https://youtu.be/-4elUdJ70fc
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Ortaokullar Arası Kitap Okuma ve Paylaşım
Etkinliği
Ortaokul öğrencilerimizin kültür ve medeniyetimize ciddi katkılar sunmuş yazarlarımızın kitaplarını okumasını teşvik ederek kendini, ait olduğu milleti ve değerler dünyasını tanıyan, erdemli, ilkeli, araştıran-sorgulayan, çok yönlü ve donanımlı nesillerin yetişmesine katkıda bulunma
amacı taşıyan Ortaokul Öğrencileri Kitap Okuma ve Paylaşma Etkinliğimiz, 16 okulda, 30
Türkçe öğretmeninin danışmanlığındaki 220 öğrenci ile yürütülmektedir.
Her ay proje kapsamında belirlenen 1 kitap okunarak ayın sonunda belediye başkanımız, il
milli eğitim müdürümüz, şube müdürümüz, etkinlik koordinatörümüz, danışman öğretmenlerimiz
ve öğrencilerimizin katılımı ile online olarak düzelenen etkinlikte paylaşılmaktadır.
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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

“

Zorlu, yorucu bir yıldı ve bir salgınla
sınandık. Tüm sıkıntılara rağmen hiç
unutamayacağım anlar da vardı.

Evlerini birer okula dönüştüren ve
dolaptan, kapıdan yazı tahtası yapan
öğretmenlerimizi...
“Çocuklar dersteler diye sokakta
bağıramaz olduk.” diyen simitçiyi...

Muhtar odasını EBA destek noktasına
çevirip kendisi dışarıda çalışan muhtarı...
Evlerindeki fazla bilgisayarların içini
temizleyerek getirip bize teslim eden
“Evde duracağına çocuklar kullansın.”
diyen binlerce insanı...
Ve daha neler neler... Hiçbirini
unutmayacağım. Bütün zorluklar gibi
umarım bu günleri de gelip geçtiğinde
sadece bize kattıkları, kazandırdıkları,
öğrettikleriyle hatırlayacağız.

”

Ziya SELÇUK
Millî Eğitim Bakanı
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