
ÇORUM 
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AR-GE BÜLTENİ

/corum.mem
/corummem.arge19

@corum.mem
@CorumMemARGE

@corummilliegitim
@corum.etwinning

/corummem corum.meb.gov.tr
corumarge.meb.gov.tr

0 364 224 02 01

SAYI : 13TEMMUZ 2020



ÇORUM
AR-GE BÜLTENİ
TEMMUZ 2020

İmtiyaz Sahibi

YAKUP SARI

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Adres :

Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi No : 8

Merkez / ÇORUM



 İçindekiler

SUNUŞ............................................................................................................ 4

STRATEJİK PLAN............................................................................................ 5

YEREL PROJELER .......................................................................................... 8

ETWİNNİNG................................................................................................... 17

OKA PROJELERİ............................................................................................ 23

KONFERANS, SEMİNER,   TÖREN................................................................. 27 

ERASMUS+................................................................................................... 30

PANDEMİ SÜRECİNDE YAPILAN ETKİNLİKLER .......................................... 38



 Eğitimiyle, medeniyetiyle, insan haklarıyla, huzuruyla, ileri teknolojisiyle asırlarca 
dünyaya hükmetmiş, pek şanlı bir geçmişe sahip bu millet, bugün de Cumhuriyetimizle, 
çalışarak, inanarak, azmederek o muazzam güce şüphesiz yine erişecektir. Ancak bunun 
yolu, gençlerimizin alacakları iyi eğitimden geçmektedir. Her geçen gün gerek nicelik gerekse 
nitelik bakımından gelişen ve büyüyen eğitim-öğretim camiamızla bu hedef doğrultusunda 
elbirliğiyle çalıştığımızda aydınlık yarınları çok daha erken yakalayacağımız aşikârdır. 

 Sadece ülkemizi değil bütün dünyayı etkisi altına alan Korona pandemisi nedeniyle  
hayatımızdaki her alanda muhakkak aksaklıklar yaşanmıştır. Ancak hem Milli 
Eğitim Bakanlığımızın aldığı yerinde kararlar hem de değerli eğitim-öğretim 
kadrolarımızın fedakârca uğraşları neticesinde, pandeminin yaşandığı ilk günden 
bugüne kadar sürecin olabilecek en zararsız şekilde geçildiğine inanıyorum. 
 
 Bu süreçte bile, internet üzerinden videolar veya anlık görüntülü sohbetler ile dersler 
yaparak, üniversite gibi çeşitli kurumlardan yöneticilerle gençlerimizi buluşturarak, hatta konserler 
düzenleyerek öğrencilerimize eğitimin yanında moral vermeyi amaçlayan ve yavrularımızın umut 
dolu bir gelecek kurmaları düşünü taşıyan bütün eğitim-öğretim camiamıza teşekkür ederek,  
2020 -Temmuz AR-GE Bülteni’ni bütün okurlara saygılarımla takdim ederim.

      Yakup SARI
      İl Milli Eğitim Müdürü

SUNUŞ
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“2019 - 2023 YILI STRATEJİK PLAN YAYINLANDI”
 

Stratejik planı görüntülemek için tıklayınız.

 http://corumarge.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_01/02141547_CORUM_IL_MEM_2019_-_2023_STRATEJIK_PLANI.pdf
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“ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ ” 
 Çalışan memnuniyeti anketinden elde edilecek veriler doğrultusunda 
“Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Çalışanların Memnuniyet Düzeyi” 
belirlenerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Gelişim Planı çalışmalarında 
kullanılacaktır.
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“ GENÇLERLE BAŞ BAŞA ” 
 İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yakup SARI;  “Gençlerle Başbaşa 
Projesi” ile kitap okumanın önemine dikkat çekmeye devam ediyor.

 Pandemi sürecinden önce proje kapsamında  9. sınıf  öğrencilerimizden 
seçilen 15 kişi ve 1 edebiyat öğretmenimizin olduğu okuma guruplarından 
oluşan 10 okulumuz her hafta önceden belirlenen kitapları okuyup, 
Müdürlüğümüz toplantı salonunda İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yakup 
SARI ile bir araya gelerek okunan kitabı mütalaa edeceklerdir. 

 Projeye Ali Fuat BAŞGİL’ in “GENÇLERLE BAŞ BAŞA” adlı kitabı ile 
başlandı.
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“ YEŞİL ROZET ” 
 Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşilay Derneği Çorum Şube 
Başkanlığı ve İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yeşil rozet projesi gönüllü 
olan tüm okullarımızda uygulanmaya başlandı. Projeye dahil olan tüm 
okullarımızdaki çalışanlarımız okul ve çevresinde sigara içmemektedir. 

 Pedagojik olarak yetişkin davranışlarının çocuklar için “rol-model” 
olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle öğrencilerin 
okul yaşantısında, gözlem alanında bulunan çevre ve mekânların her 
türlü olumsuz davranıştan titizlikle arındırılması gerekmektedir. Bu 
konuda öncelikli sorumluluk okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimize 
düşmektedir. Eğitimcilerin meslek etiği, eğitim hedeflerine uygun 
olarak davranışlarının öğrenci üzerindeki etkilerini göz ardı etmeyerek 
öğrencilerine iyi bir rol model olmak ve Türk gençliğinin sağlıklı gelişimine 
katkı sunmaktır. 
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“ OKUMA SAATİ ” 
 Öğrencilerimize düzenli olarak okuma alışkanlığı kazandırarak okuma 
oranlarını artırmak, okuduklarını arkadaşlarıyla ya da sınıf ortamında 
değerlendirmek, analitik düşünme, düşündüğünü doğru ve açık bir 
şekilde ifade edebilme, algılama, yorum ve sentez yapabilme becerisi 
kazandırmak, bütün bu sürecin ilerleyiş aşamalarında kazandıkları genel 
kültür ve bilgiye bağlı olarak artan özgüvenleri öğrencilerin duygularını, 
söylemek istediklerini anlamlı bir bütünlük içinde yazarak ifade  
edebilmeleri yönünden gelişimlerine destek olmak maksadıyla kitap 
okuma saatinin uygulaması tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde  yapıldı.
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9-10 Mart 2020 tarihlerinde 45 lisenin katılımıyla 12. sınıf öğrencilerine 
yönelik Üniversite Tanıtım ve Tercih günleri düzenlendi. 
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“ BTK İnternetin Güvenli ve 
Bilinçli Kullanımı Eğitimi ” 

 10--11-12-13-14 Şubat tarihlerinde Teknik Uzman Hasan TOPRAK ve 
Bilişim Uzmanı Ali Kâmil NAYIR tarafından İnternetin Güvenli ve Bilinçli 
Kullanımı ile ilgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize,  ve Milli 
Eğitim Müdürlüğü personeline seminerler verildi.
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“ Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası ” 
 Türkiye geneli resmi tüm ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören 
öğrencilerimize yönelik Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası düzenlendi. 
Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı yarışmada 
heyecanlı anlar yaşandı. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimiz çeşitli 
hediyelerle ödüllendirildi.
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“ Liseler Arası Münazara Yarışması ” 
 İl geneli düzenlenen “Liseler Arası Münazara Yarismasi” nda renkli 
sahneler ortaya çıktı. Öğrencilerimiz kendine güvenen, fikirlerini rahatça 
ifade edebilen, farklı görüşleri yaşatabilecek olgunluk sergileyen, kanıtlar 
ve bilgiler yoluyla mantık yürüterek fikirlerini savunabilen bireyler olarak 
bizleri gururlandırdılar.

 Jüri üyeliğini Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. 
Öğr. Üyesi Erol KIYMA, Antropoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç.Dr. Mustafa 
Tolga ÇIRAK, Biyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Faruk MARAŞLIOĞLU, Türkçe 
öğretmeni Özlem EKER ve Şükriye GÖKGÖZ’ün yaptığı oturumlar sabah 
8.30 da başlayıp 16.00 da sona erdi.

 Finalde Şehit Abdullah Tayyip Olcok And. Lisesi 1.’lik kupasını almaya 
hak kazanırken, Mehmetçik Anadolu lisesi 2. Ada Anadolu Lisesi 3. oldu.
Yarışmaya katılan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.
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“eTwinning Okul Etiketi” Alan Okullarımız 
Belli Oldu

        
 44 ülkede yürütülen eTwinning faaliyeti kapsamında toplam 2177 
okul eTwinning okulu olmak için başvuru yapmış olup, ülkemizden 950 
okul bu etiketi alarak Avrupa’ da birinci oldu.

     2019-2020 eğitim-öğretim yılında ise 19 başvuru yapılmış olup,  
19 okulumuzun tamamı eTwinning shool etiketi aldı.

 eTwinning Okul Etiketi Alan Okullarımız
•Sungurlu Şehit Yasin Keyvanoğlu 
Anaokulu
•Sevgi Anaokulu
•İpekli Bağlar Anaokulu
•Laçin Atatürk İlkokulu
•Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
•Sungurlu Yavuz Selim İlkokulu
•İkbalevler Anaokulu
•Osmancık 75.Yıl Cumhuriyet 
İlkokulu
•Buharaevler Anaokulu

•Cumhuriyet Anadolu Lisesi
•Mimar Sinan Anaokulu
•75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu
•Çorum Bilim ve Sanat Merkezi
•15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi
•Sungurlu Mustafa Kemal İlkokulu
•Sungurlu Demirşeyh Köyü İlkokulu
•Alaca Hüseyin Gazi İlkokulu
•Kargı Atatürk İlkokulu
•Bahçelievler İlkokulu
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eTwinning Çalıştayı

 15.01.2020-16.01.2020 tarihleri arasında 21 ortaokuldan 42 öğretmenin 
katılımıyla eTwinning  çalıştayı yapıldı.

 Katılan Öğretmenlerimize; eTwinning live tanıtımı ve üye olma, ortak 
bulma kitleri, neden eTwinning projesi yapılmalı, proje nasıl hazırlanır, 
kaliteli proje nasıl olur, proje ödülleri nelerdir, eTwinnig projeleri Erasmus+ 
projelerine nasıl dönüştürülür, Web2.0 araçları nedir? konuları hakkında 
eğitim verildi.
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SEVİMLİ DOSTLARIMIZ SOĞUKTA AÇ KALMASIN

 Etwinning, Doğa Dostu Çocuklar Gülümsesin Ağaçlar projesi 
kapsamında kış mevsiminde sokak hayvanlarının aç kalmamaları adına 
SEVİMLİ DOSTLARIMIZ SOĞUKTA AÇ KALMASIN kampanyamız başladı.

 Beşi Bulgaristan olmak üzere 37 öğretmen ile yürütülen projede 
doğa ve hayvan sevgisi ele alınmaktadır. “Sevimli Dostlarımız Soğukta Aç 
Kalmasın” etkinlik afişlerini Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ayhan GEYLANİ, 
ARGE eTwinning sorumlusu Sümeyra Tozlu, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 
müdürü Mustafa Ergüleç, Buharaevler Anaokulu müdürü Ali Kabasakal, 
İkbalevler Anaokulu Müdür yardımcısı ve proje ortağı Leyla Külcü eşliğinde 
proje kurucuları Yıldız Madak ve Elif Murat otobüs durakları ve otobüslere 
asarak kampanyayı başlattılar.
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eTwinning WEBINARLARI

 



 ETWINNING

22

eTwinning WEBINARLARI
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“Ortaokul Öğretmenlerimize
(PCM) Proje Döngüsü Eğitimi ”

 İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile 
birlikte; ortaokullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin proje fikirlerini 
hayata geçirmek amacıyla 24-25 şubat tarihlerinde Ticaret ve Sanayi 
Odası toplantı salonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Uzmanı Tuğba 
PURTUL tarafından Proje Döngüsü Eğitimi verildi. 
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“İlkokul Öğretmenlerimize
(PCM) Proje Döngüsü Eğitimi ”

 İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 
(OKA) ortaklığında, ilkokullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin 
proje fikirlerini hayat geçirmek amacıyla hazırlanan P.C.M Eğitimi (Proje 
Döngüsü Eğitimi) düzenlendi.
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“ Okul Öncesinde STEM Eğitimi ”

 Çorum Buharaevler Anaokulu tarafından hazırlanan Orta 
Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Teknik Destek kapsamında 
desteklenmesi uygun görülen “Okul Öncesinde STEM Eğitimi” projesi  
02-06 Mart 2020 tarihleri arasında öğretmenevinde gerçekleştirildi. 
Eğitime 20 farklı okulumuzdan okul öncesi öğretmen katıldı.
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“ Akif’in Torunu Selma ARGON
 Asımın Nesli İle Buluştu ”

 12 Mart İstiklal Marşı’nın 99.Yıldönümü kabulü etkinlikleri çerçevesinde, 
merhum Mehmet Akif ERSOY’ un torunu yazar Selma ARGON, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen “Milli Şairimiz Mehmet Akif ERSOY’ un 
Hayatı” konulu konferansta, öğrencilerimiz ile bir araya geldi.
     Selma ARGON konferansında kısaca şunlara değindi. “Dedem Çanakkale’ de 
düşmanı yendiğimizi öğrendikten sonra hıçkıra hıçkıra ağladı, sabahlara kadar 
şükür namazı kıldı. Allah’ım bu destanı yazmadan canımı alma diye yalvarmış.” 
ARGON öğrencilere hitaben, Asımın nesli topla tüfekle yıkılmaz. Ama fitne ve 
fesatla yıkılırız. Aranıza fitne, fesat sokmayın. Sizler ilime ve irfana önem verdikçe, 
ülkemiz gelişir ve bağımsızlığımız korunur, dedi.
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Yazar İsmail BİLGİN tarafından Öğrencilerimize 
“Çanakkale Zaferi” Konulu Konferans Verildi.
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 Dünya çapında yaşanan bilim ve teknolojideki gelişmeler doğrultusunda ülkelerde 
meydana gelen değişimler ile küreselleşme süreci, toplumlarda gereksinimleri değiştirmiş 
ve bu gereksinimleri karşılayabilmek için sürekli olarak kendini yenileyen, yeni bilgiler 
edinmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş bir toplum gereksinimini ortaya çıkarmıştır.
  
 Bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı değişimler AB’ye üye ülkeleri ekonomik, 
siyasi ve kültürel alanlar dışında eğitim alanında da ortak çalışmalar yapmaya ve ortak 
politikalar geliştirmeye yöneltmiştir. Bu konuda gerekli uyumlaştırma çalışmaları 
yapılmakta, ülkelerin kendi özelliklerini koruyarak ortak bir eğitim sistemi geliştirmeleri 
yönünde düzenlemeler yapılmaktadır.

 Eğitim, bireysel başarı beklentilerini ve kişisel gelişimi artırma ve böylece yaşam 
doyumunu etkileme konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle, eğitim ve 
öğretim, AB politikalarının merkezinde yer alır. AB’nin en önemli hedeflerinden biri, eğitimin 
kalitesini artırmak ve mesleki yeterlilikler sistemini iyileştirmektir. İnsanların değişen iş gücü 
piyasasının gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları edinmesine olanak tanımak amacıyla bu 
alandaki AB desteği, mesleki eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılmasına yöneliktir. Kaliteli 
bir mesleki eğitim ve öğretim, aynı zamanda yaşam boyu öğrenimi desteklemektedir. 

 Farklı dil, din ve kültüre sahip Avrupa Birliği üye ve aday üye ülkeleri arasında birbirlerini 
tanıma, beraber yaşama alışkanlığını kazanma, yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması ve 
ortak zekâyı daha iyi kullanarak eğitim öğretim alanında Avrupa Birliği oluşturulmasına 
yardım etmek amacıyla eğitim ve gençlik programları yürütülmektedir. 

 Ülkemiz politikalarına uygun ve Avrupa Birliği standartları ile uyumlu reformların 
hayata geçirilebilmesinde Avrupa Birliği projeleri ve hibe programları dış kaynak kullanımı 
büyük önem arz etmektedir. Bu amaçlara uygun olarak Türkiye Ulusal Ajansının desteklediği 
AB projeleri okullarımızda daha fazla yaygınlaştırılmalıdır. Avrupa Birliği üyeliği sürecinde, 
milletimizin hak ettiği çağdaş evrensel standartlara hızla kavuşabilmesi amacıyla, Avrupa 
Birliği projeleri, destek programları ve hibelerden faydalanılmasına yönelik işbirliği 
çalışmalarının planlanması hem ülkelerarası etkileşimin artarak ülkemizin görünürlüğünün 
artırılmasında büyük önem taşımaktadır.
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 Yürütülen projeler sayesinde; başvuru sahibi kurum ve kuruluş 
temsilcileri vasıtasıyla bölgemiz uluslararası fon kaynakları Avrupalı 
eşlenik kuruluşlarla karşılıklı bilgi, fikir ve deneyim alışverişinde 
bulunma, uluslararası arenada bölgemizi ve ülkemizi tanıtabilme 
olanağına erişmektedir. Bu girişimlerin en önemli kısmı da; ülkemizin 
demokratikleşme ve bölgesel kalkınmaya hız kazandırma süreçlerine 
katma değer sağlanabilmesine vesile olunmasıdır.

 Bir Avrupa ülkesinde seyahat etmek, o ülkelerde başka dilden, ırktan 
ve coğrafyadan birçok insanla konuşmak, kültürel etkileşimde bulunmak, 
onlarla ortak faaliyetler planlamak ve yürütmek, arkadaşlıklar, dostluklar ve 
ilişkiler tesis etmek birçok insan için olağanüstü bir imkândır. Ülkemizdeki 
tüm kurum ve kuruluşların Avrupa birliği mücadelesi içinde belki de en 
etkilisi ve anlamlısı uluslararası projecilik kültürünün bölgelerimizdeki 
uygulamalarıdır. Anadolu’nun birçok köyünden öğrenciler illeri belki de 
daha köylerinin bağlı olduğu illeri bile görememişken Avrupa’yı adım adım 
dolaşma imkânı bulmaktadırlar. Bu onların öz güvenleri, sosyalleşmeleri 
ve kültürel birikimleri bakımından birçok fayda sağlamaktadır.
 
 Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma- Geliştirme (AR-GE) 
Birimi olarak, Avrupa Birliği programları vasıtasıyla hibe desteği alan proje 
yürütücülerimizin, birer kültür elçisi gibi Çorum ilimizin ve ülkemizin 
kültürel öğlelerini Avrupa’ya tanıtma ve ülkemize dair var olan önyargıların 
en aza indirgenmesi adına rol model olarak örnek teşkil etmelerini 
desteklemekteyiz. 
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“ KA105 ERASMUS+ GENÇLİK PROGRAMI”

 KA105 ERASMUS+ GENÇLİK PROGRAMI KA105 BİREYLERİN ÖĞRENME 
HAREKETLİLİĞİ ( Uluslararası Çalıştay ) Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Koordinatörlüğünde ki projemiz hibe almaya hak kazandı.

 
 Ortak Ülkeler :Tu F1rst Onlu ( İtalya )
    Wyzza Szkola Bıznesu I Nauk O Zdrowıu ( Polonya )
    Indepcıe Sca ( İspanya )
    Mano Europa ( Litvanya )

 Projenin Konusu: 

 Projemiz, disleksili gençlerin sorunlarını ve öğrenme güçlüğünü 
ortadan kaldırabilecek / azaltabilecek fırsatları belirlemelerinni, yapay 
zekânın bu alanda kullanımıyla gençlerin en sevdiği platformların biri 
olan dijital zemine taşıyarak, disleksi ve yapay zekaya yönelik stratejilerin 
geliştirilmesine katkıda ve katılımda bulunmalarını daha geniş bir alana 
taşımayı hedeflemektedir. Bu nedenle öğrenme güçlüğü yaşayan disleksili 
gençlerinerel düzeydeki bu sorununa yönelik tutumlarının belirlenmesi 
ve bu sorunlara onların perspektifiyle de yaklaşılıması, daha geniş ölçekte 
politikalar ve çözümler geliştirilmesine yardımcı olabilecektir Aslında 
projemizin temel amacı, disleksili gençlerle çalışmakta olan gençlik 
çalışanlarının, bu sorun ile ilgili olarak kendi ülkelerinde gençlerle birlikte 
yürüttükleri ve yürütebilecekleri çalışmaların, uygulamaların ve projelerin 
paylaşımıdır. Paylaşımdan amaç gençlerin birbirlerinin problemlerine 
karşı empati kurarak çözüm oluşturma ynünde projeler geliştirmeleridir.

 Ortak her ülkeden 5, toplamda ise 20 kişinin katılacağı  
06.-10.04.2020 tarihleri arasında şehrimizde yapılması planlanan çalıştay 
pandemi sebebiyle 1 yıl ertelenmiştir.
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ERASMUS + KA229 PROJE YAZMA EĞİTİMİ
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ilimizde görev yapan lise öğretmenlerimize yönelik Avrupa Birliği Eğitim 
Projeleri Uzmanı Mustafa Serkut KIZANLIKLI tarafından Erasmus+ KA229 
Proje Yazma Eğitimi verildi.
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İlimiz temel eğitim grubunda görev yapan öğretmenlerimize ise Türkiye 
Ulusal Ajansı Eğiticisi Selahattin CİRİTCİ tarafından Uygulamalı Erasmus + 
Proje Yazma Eğitimi verildi.
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“ PANDEMİ SÜRECİNDE AR-GE”

  2020 yılı Mart ayı itibariyle ülkemizde baş gösteren “Covid-19 Salgını” 
nedeniyle ilimize bağlı tüm eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara 
verilmişti. Elbette bu, eğitim-öğretime ara verilmesi anlamına gelmiyordu. Hızlı 
bir şekilde eğitim yöntem ve tekniklerinde değişikliğe gidilerek eğitim uzaktan 
eğitime uyarlamalar yapılmıştır. Eğitime dair tüm uygulamalar dijital platforma 
aktarılmış ve uzaktan eğitim süreci başlamıştır. 

 Tüm eğitim camiasının ve öğrencilerimizin, salgının çıkardığı sosyal ve 
psikolojik sorunlarla mücadele etmesi, iyi olma halini devam ettirmesi, evde 
kaldıkları sürece daha kaliteli zaman geçirilmesi ve diğer taraftan öğrenme 
ihtiyacının karşılanması amacıyla Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi 
tarafından oldukça farklı alanlarda etkili çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar; 
öğrenci, öğretmen, veli, eğitim yönetimi odağında tüm eğitim kurumlarımıza 
(okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim, mesleki eğitim, özel eğitim)hitap 
edecek şekilde ve uzaktan eğitim uygulamalarına destek olarak birçok alana ve 
konuya temas ederek çeşitli öneriler sunmaktadır. 
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 Çalışmalarımızın ve planlamalarımızın ana hedefi öğrenme ve öğretme 
motivasyonun canlı tutulmasıdır. Ar-Ge birimi olarak salgın sürecinde yapmış 
olduğumuz çalışmalarda, öğrencilerin uzaktan eğitim aracılığıyla akademik 
öğrenmeleri yanında, alan uzmanları tarafından belirlenen sanatsal, sportif, 
kültürel etkinliklere ve rehberlik çalışmalarına katılmalarına yönelik çalışmalara 
yer verilmiştir. Öğretmenlerimizin hem mesleki eğitimlerine katkı sağlamak hem 
de öğrencilerimize psikolojik destek sağlamaları amacıyla online toplantılar/
görüşmeler planlayarak sürecin zorlayıcı etkilerine en aza indirmeye çalıştık. 
Bu süreçte eğitimin en önemli unsurlarından biri olan velilerimize yönelik, 
öğrencinin gelişimi noktasında çocuğunun eğitimsel faaliyetlere katılımını teşvik 
etmek, ev ortamını öğrenme için uygun hale getirmek ve öğrencideki gelişimi 
gözlemleyerek öğretmenlerine geri dönüt vermesi yönünde bilgilendirmeler ve 
etkinlikler uygulamaya konulmuştur. 

 Salgın sürecinde, birçok öğrenci ve öğretmenimiz bir taraftan hastalıkla 
mücadele ederken eğitim ve öğretimden ödün vermeden ve herhangi bir risk 
ortamı oluşturmadan geleceğimiz olan öğrencilere en etkili ve verimli öğrenme 
olanaklarını sunarken diğer taraftan milli bayramlarımızı ve önemli günlerimizi 
heyecanla coşkumuzu yitirmeden anma ve kutlama etkinlikleri yapılmıştır. 
Planlanan etkinliklerimizin uygulamaya geçmesi ve erişilmeyen öğrenci 
kalmaması konusunda öğretmen ve okul yöneticilerimiz bizlere oldukça destek 
vermişlerdir.
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“PANDEMİ SÜRECİYLE GÖRSELLER HAZIRLANDI”
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“ ÖĞRETMENLERİMİZDEN GELENLER ”

 Milli Eğitim Müdürlüğümüz youtube kanalını, evde eğitim sürecindeki 
öğrencilerimizin ders saatleri dışındaki vakitlerini, kişisel gelişimlerine 
katkı sağlayacak, eğlenceli vakit geçirmelerine yardımcı olacak içeriklerle 
zenginleştirmeyi hedefledik.  Bu konuda değerli öğretmen arkadaşlarımızın 
katkı ve desteklerini istedik.

 Belirlenen esaslar doğrultusunda, her kademedeki öğrenci seviyesine 
uygun olarak, gönüllük esasına dayanarak öğretmenlerimizin hazırladığı 
videoları youtube.com/corummem youtube kanalında yayınladık. 
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“ ÖĞRETMENLERİMİZDEN GELENLER ”
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“ HAFTANIN ÖNERİLERİ ”

 Eğitim sistemlerinin daha önce hiç karşılaşmadığı  bu pandemi sürecinde 
öğrenme heyecanını desteklemek için Ar-Ge ekibi olarak sanal etkinlikler 
düzenledik.  

 Pandemi sürecinden itibaren her hafta düzenli olarak haftanın önerilerini 
içeren videolar hazırladık. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yol gösteren  
yazarlar, kitaplar, filmler vb. gibi   haftanın önerileri ile öğrencilerimizin öğrenme, 
sevme ve üretme yeteneğine katkı sağladık.
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“ 23 NİSAN’DA ÇORUM’U SÜSLÜYORUZ ”

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu yıl evlerinizde geçireceksiniz.
TBMM nin açılışının 100. yılını hep birlikte coşku ile kutlamaya var mısınız?
22-23 Nisan günlerinde evlerinizin camlarını, odalarınızı ve balkonlarınızı bayrak, 
balon ve kendi ürettiğiniz süslerle bezeyin. Hep birlikte Çorum’u süslemeye hazır 
mısınız?  Şimdiden hazırlıklarınızı yapmaya başlayın ve 23 Nisan günü yaptığınız 
süslemeleri bize gönderin, paylaşalım.
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“ 23 NİSAN’DA ÇORUM’U SÜSLEDİK ”
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“EĞİTİM BULUŞMALARI”
 Pandemi sürecinde öğretmenlerimizin motivasyonlarını yüksek tutmak 
için İl Milli Eğitim Müdürü Yakup SARI ile Eğitim Buluşmaları düzenlendi. 3 
haftalık zaman diliminde ilimizde görev yapan 7200 öğretmenimizle 24 grup 
halinde zoom programı üzerinden çevrimiçi toplantılar gerçekleştirildi.
 Yapılan toplantılarda öğretmenlerimizin yapmış oldukları çalışmalar, 
karşılıklı soru-cevapi uzaktan eğitim faaliyetleri, EBA kullanımı, gibi birçok 
konular değerlendirildi. Ayrıca; Kalemin kılıçtan daha keskin olduğunu belirten 
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup SARI, öğretmenlerin toplumun manevi mimarları 
olduğunu ve insanların geleceğe dair ümitlerini yeşerten, çocuklara hayal 
kurmasını öğreten, uzaktan eğitim faaliyetleri sürecinde özverili çalışmalarından 
dolayı tüm öğretmenlerimize teşekkür etti.
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“ TELEKONFERANS ”

 2023 vizyonunun amaçları arasında yer alan  Öğretmen ve Okul 
Yönetıċıl̇erıṅıṅ Meslekı ̇Gelış̇ıṁlerı ̇Yenıḋen Yapılandırılması ve Öğretmen ve okul 
yöneticilerimizin mesleki gelişimlerini sürekli desteklemek üzere üniversitelerle 
ve STK’larla yüz yüze, örgün ve/veya uzaktan eğitim iş birlikleri hayata geçirilmesi 
hedeflenmektedir. 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 13/03/2020 tarihine kadar online ve yüz yüze 
eğitimler ile mesleki eğitimler düzenlenirken, pandemi  sebebiyle 13/03/2020 
tarihinden itibaren AR-GE Birimi tarafından üniversitelerle ve STK’larla işbirliği 
içerisinde uzaktan eğitimler düzenlenmiş olup, ilimizde görev yapan tüm 
öğretmenlerimizin uzaktan eğitimden faydalanmalarına olanak sağlanmıştır.
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“ TELEKONFERANS ”
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“ TELEKONFERANS ”
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 Toplantıda, EURODESK, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) hakkında bilgi 
verildi.Ayrıca, Avrupa kurumlarında 13-30 yaş arası gençlerin aktif olarak ne tür 
fırsatlardan yararlanabileceği, konusuna değinildi.
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 Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK “Ziya Öğretmen ile Eğitim 
Buluşmaları” kapsamında Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü camiasıyla buluştu. 
YouTube ve ZOOM üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen yayında, İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Yakup SARI ve öğretmenlerimiz Sayın Bakanımızın doğum 
gününü açtıkları dövizlerle kutladılar.
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“ 19 MAYIS COŞKUNU PAYLAŞ ”

 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını her zamanki 
coşkumuzla ve heyecanımızla kutlamak için öğrencilerimize “19 Mayıs 
Coşkunu Paylaş” çağrımızı yaptık. 
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“ 19 MAYIS COŞKUNU PAYLAŞ ”

 Çağrımıza cevap veren öğrencilerimizin videolarını müdürlüğümüz 
youtube sayfasında yayınlandı.  Öğrencilere göstermiş oldukları performans 
ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Ayrıca dereceye giren öğrencilerimize ödülleri takdim edildi. Ayrıca Jüri 
Özel Ödülünü almaya hak kazanan öğrencimizin hediyesini ise İl Milli 
Eğitim Müdürümüz Sayın Yakup SARI, öğrencimizi evinde ziyaret ederek 
takdim etti.
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“ 19 MAYIS ÇEVRİMİÇİ GENÇLİK KONSERİ ”

 Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ilimizde görev 
yapan müzik öğretmenlerimiz tarafından, Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
bahçesinde ‘19 Mayıs Çevrimiçi Gençlik Konseri’ düzenlendi.

 İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından canlı 
yayınlanan çevrimiçi konser, yaklaşık 3000 kişi tarafından canlı olarak 
takip edildi.
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“ GENÇLERLE KARİYER SOHBETLERİ ”

 Öğrencilerimizi ilgi duydukları meslekler ile tanıştırmak, onların bu 
meslekler hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, motivasyon, farkındalık ve 
hedef belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla lise öğrencilerimize yönelik 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından “Kariyer Günleri” etkinliği 
planlanmıştır.

 ‘Kariyer Günleri’’nin öğrencilerimizin hedeflerini sağlıklı bir şekilde 
belirlemeleri, meslekleri eğitim aşaması ve çalışma koşulları bakımından daha 
iyi tanıyıp irdelemeleri, meslek tercihi ve kariyer planlamasında doğru adım 
atmaları adına Hitit Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Ali Osman ÖZTÜRK, Çorum 
Baro Başkanı Sayın Av. Kenan YAŞAR ile Çorum Valisi Sayın Mustafa ÇİFTÇİ’nin 
katılımlarıyla “Mesleki Eğitim ve Kariyer Günleri” konulu telekonferanlar verildi.
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“ GENÇLERLE KARİYER SOHBETLERİ ”
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