


Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi bünyesinde 2019-
2023 stratejik  planlama çalışmalarını yürütmek amacıyla Bakan-
lığımızın 2013/26 Sayılı Stratejik Planlama    Genelgesi ile İl Milli 
Eğitim   Stratejik Plan Koordinasyon ekipleri    
kurulmuştur. Bunlar; 
 
1-“Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Eki-
bi” (ASKE),  
2-“Projeler Ekibi”(PEK)  
Ar-Ge Birimlerinin görevleri;  
“İlimizdeki eğitim kurumlarının başarıları ve eğitimin kalite-sinin 
artırılmasına yönelik araştırma yapmak, bağlı kurumlarımızda 
stratejik yönetim anlayışına dayanan kalite yönetim sistemini yay-
gınlaştırmak ve projeler geliştirmek” olarak özetlenebilir.  
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TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Revize Projelerin İzlenmesi 

    4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme 
Programı kapsamında başvuru yapan ancak ilk 
aşamada projeleri kabul edilmeyen projelerini re-
vize ederek tekrar başvuru yapmış ve 48 okulu-
muzun başvurusu kabul edilmiştir. 1 Haziran ile 
30 Ocak tarihleri arasında okullarımız fuarlarını 
başarı ile gerçekleştirmiştir. AR-GE’de görevli öğ-
retmenlerimiz tarafından okullar ziyaret edilerek 
fuarlar izlenmiştir.   
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2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı  Başvuruları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programına ilimizde bulunan 
ortaokul, lise, Bilim ve Sanat Merkezleri, Öğretim programlarında Fizik, 
Kimya, Biyoloji, Matematik, Türkçe vb. derslerden en az üçüne yer veren 
Mesleki Eğitim Merkezleri Bünyesinde 5-12. sınıfların eğitim gördüğü gör-
me, işitme ve zihinsel engelli devlet okulları tarafından başvuru yapıldı.  
4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı başvuru süreci başla-

madan önce il geneli bilgilendirme çalışması yapıldı. 4006 - TÜBİTAK Bi-

lim Fuarları Destekleme Programına okullarımızın %90’ı başvuru yapmış-

tır. 

TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması Proje Hazırlama Eğitimi Düzenlendi 
Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, TÜBİTAK Bilim İnsanı 
Destek Programları Başkanlığı tarafından ortaokul öğrenimine devam 
eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında araştırma 
yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel ça-
lışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor. 
Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm ortaokul öğrencilerinin katılabildi-
ği yarışmada öğrenciler biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, 
matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım alanlarında hazır-
ladıkları özgün projeler ile katılabilecek. 
 Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibi Koordinesinde 23-24 Aralık 

2019 tarihlerinde TUBİTAK Lise Araştırma Projeleri eğitimi düzenlenmiştir. 

Eğitim Hatay Bilsem Öğretmeni Mustafa Kemal Kalkan tarafından veril-

miştir. İlimiz için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. 
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2019 eTwinning Uluslararası Yıllık Konferansı 

Ülkemizde Yenilik ve Eğitim Teknoloji-
leri Genel Müdürlüğünce yürütülen, 
Avrupa’da okulların eTwinning.net 
platformunda eşleşmesi ve ögretmen 
egitiminin yaygınlaştırılmasını amaçla-
yan eTwinning Faaliyetleri kapsamında 
24-26 Ekim 2019 tarihlerinde Fran-
sa’nın Cannes şehrinde eTwinning Yıl-
lık Konferansı düzenlendi.“Demokratik 
Katılım” temalı konferans,50 den fazla 
sunum ve atölyeler ile devam etti. 44 
ülkeden 500’den fazla öğretmenin bir 
araya geldiği konferansa Türkiye’den 
görevlendirilen öğretmen, il koordina-

törü, ulusal destek servisi üyeleri ve yöneticilerden oluşan 32 kişilik bir he-
yet katıldı. 
 “My childhood and my future in your class” atölyesi ile konferans progra-
mında yer alan Hatay-Dörtyol Halil İbrahim Evren Anadolu Lisesi İngilizce 
Öğretmeni Duygu EFETÜRK farklı ülke öğretmenlerinin katıldığı atölyeyi 
gerçekleştirmiştir.  
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eTwinning Hatay Çalışmaları 
Hatay İl Mem olarak yılın 2.yarısında 
eTwinning de fırtınalar estirdik. 2019 
yılı içerisinde aktif proje sayısı olarak 
610 projeyle Türkiye 10.su olduk. 
Her ay düzenli bir şekilde uygulamalı 
olmak üzere 5 Çalıştay gerçekleştir-
dik. Toplamda 184 öğretmen ve ida-
recimize uygulamalı eTwinning Projesi 
nasıl yapılır göstermiş olduk.  Bu ça-
lıştayların bir tanesi de İskenderun 
Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştiril-

di. Yapılan Çalıştaylarda çeşitli ilçelerimizden eğitmen öğretmenlerimizde 
katılmıştır. Eğitmenlere İskenderun ilçemizden NUR ZUHAL ŞENCAN,FİLİZ 

EGEMEN,SERDAR ÖZEN Belen İlçemizden MEHMET KADİR AKBULUT 
Defne ilçemizden EYLEM GÜRKAN Dörtyol ilçemizden HÜLYA KAR-
TAL,DUYGU EFETÜRK,HALİL AKSAY Erzin İlçemizden NECLA KARAKURT 
Antakya ilçemizden PINAR KARACA adlı öğretmenlerimiz çalıştaylar bo-
yunca eğitmen olarak görev aldılar.  

Eğitimin Yeri Eğitimin tarihi Öğretmen İdareci 
İl MEM ‘de 
Yönetici  Toplam 

TED KOLEJİ ÇALIŞTAYI 11/12-09-2019 54 6 2 62 

İSTE ÇALIŞTAYI 10/11-12-2019 36 4 - 40 

EKİN KOLEJİ ÇALIŞTAYI 17/18-12-2019 40 4 1 45 

TEK KAMPÜS OKULLARI ÇALIŞTAYI 06/07-11-2019 37 3 - 40 
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eTwinning Çalışmaları 
Çalıştaylarımızın yanı sıra okul ziyaretlerimizide  gerçek-
leştirerek çalıştaya katılamayan öğretmenlerimize de 
eTwinning Bilgilendirme toplantıları yaparak bu tip proje-
lerde farkındalık yaratmış olduk. Yaptığımız okul ziyaret-
lerinde toplamda 111 öğretmen ve idareciye ulaştık. 
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eTwinning Başarılarımız 
 
 
           eTwinning projelerinde ilimiz her sene olduğu gibi 2019 yılında da 
çok güzel  başarı elde etti . 75 Avrupa Kalite etiketi 65 Ulusal Kalite Etiketi 
olmak üzere toplamda  140 Kalite Etiketiyle 81 ilde ilk 10 a  girdik. Ödül 
alan öğretmenlerimiz i İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Kemal KARA-
HAN’ın ödül törenine katılmalarıyla İl Milli Eğitim Konferans Salonunda 
törenle verdik. 

Eğitimin Yeri Eğitimin tarihi Tarih 

Öğret-
men 

İdare-
ci 

 Top-
lam 

OKUL ZİYARETLE-
Rİ Samandağ Ataköy İlkokulu 

16.12.20
19 16 1 17 

OKUL ZİYARETLE-
Rİ Dörtyol MTAL 

5.11.201
9 28 2 30 

OKUL ZİYARETLE-
Rİ Antakya Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 

13.12.20
19 14 1 15 

OKUL ZİYARETLE-
Rİ Ayşe Fıtnat Hanım Ortaokulu 

27.09.20
19 27 1 28 

OKUL ZİYARETLE-
Rİ Antakya Gazi Orta Okulu 

4.10.201
9 19 2 21 
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2BECOME1 PROJESİ 
 
2018 yılında ortağı olduğumuz Erasmus+ KA204 Yetişkin Eğitimi kapsa-
mında olan 2BECOME1 projemizin nihai raporunu İngiltere’de yaptığımız 
final toplantısıyla sona erdirdik. Yetişkin Mültecilerle ilgili olan projemiz 2 
yıl boyunca projemizde yapılanları masaya yatırdık ve yaptığımız işleri iyi 
örnekler uygulaması altında yaygınlaştırmaya karar verdik. 
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BİR DÜNYA OKUMAK 
 
İlimiz genelinde lise öğrencilerimizde okuma alışkınlığı kazandırmak 
amacıyla bir çok okulumuzda okuma etkinlikleri düzenlenmektedir. Öğ-
rencilerimiz okudukları kitapların sunumlarını arkadaşlarına yaparak hem 
kendilerini ifade güçleri artmakta hem de okudukları kitapları arkadaşla-
rına anlatmaktadırlar. 
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DOĞAKA MALİ DESTEK 

DOĞAKA 2019 yılı imalat sanayisine yönelik mes-
leki eğitimin geliştirilmesi mali destek programın-
dan 5 okulumuza 2 milyon 355 bin TL Proje deste-
ği onaylandı. 
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ERASMUS+ PROJELERİ 
 

Erasmus+ Okul Eğitimi, Stratejik ortaklı ve Mesleki Eğitim Öğrenici ve 
Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 2019 yılı teklif çağrısı döne-
minde ilimiz genelinde 18 okulumuzun projesi kabul edilmiş olup toplam 
548.092,00 Euro hibe desteği almaya hak kazanmışlarıdır. 
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ERASMUS EĞİTİMLERİ 
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibi olarak ilimiz genelinde proje 
hazırlayan okullara destek olmak amacıyla uygulamalı proje yazma eği-
timleri gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar düzenlediğimiz 13 eğitim ça-
lıştayında 500’ün üzerinde öğretmenimize ulaşmış bulunmaktayız.Bu eği-
timler sonucunda 2020 Erasmus+ döneminde ilimizde ki proje  hazırla-
yan okul sayısında gözle görülür bir artış yakalamış bulunmaktayız. 
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ETKİLİ HIZLI OKUMA EĞİTİMİ 

Öğretmenlerimizin Kişisel Gelişimine destek 
olmak ,okullarında öğrencilerinin okuma be-
cerileri arttırmak amacıyla 62 öğretmenimize 
Etkili Hızlı Okuma Teknikleri eğitimi verilmiştir. 
Eğitimler yıl içerisinde devam edecektir. 
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FARKLILAŞTIRILMIŞ EĞİTİM ÇALIŞTAYI 
Bireysel farklılıkların göz önüne alındığı öğretimlerde, öğrencilerin kendi yeteneklerine 
ve öğrenme deneyimlerine uygun olarak ilerlemelerine olanak sağlamak amacıyla 
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibi olarak öğretmenlerimize Farklılaştırılmış 
Eğitim Çalıştayı düzenledik. Çalışmanın amacı öğretmenlerin farklılaştırılmış öğretim 
uygulama yetkinliklerini ve bu öğrenim sürecindeki öğretmen ve öğrenci düşüncelerini 
incelemektir. 
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HASSA POWER 

Hassa Şehit Murat Bulkan MTAL öğrencileri, atık dizüstü bilgisayar batar-
yalarının sağlam hücre pillerini "Hassa power" adını verdikleri taşınabilir 
cep telefonu şarj cihazına dönüştürdü. 
Hassa ilçesindeki meslek lisesi öğrencileri, atık dizüstü bilgisayar batarya-
larının sağlam hücre pillerini kullanarak taşınabilir şarj cihazı üretti. 
Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik 
Teknolojileri Bölümü öğrencileri, atık dizüstü bilgisayar bataryalarının için-
deki sağlam hücre pillerini değerlendirmek için proje hazırladı. 
Topladıkları pilleri taşınabilir cep telefonu şarj cihazına dönüştürmeyi dü-
şünen öğrenciler, projelerini öğretmenleriyle paylaştı. 
Taşınabilir şarj cihazının tamamını atık malzemelerden, kılıfını da okulda-
ki 3 boyutlu yazıcıdan çıkaran öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle 
piyasa değeri yaklaşık 200 lira olan taşınabilir şarj cihazını 10 liraya mal 
ederek çalışır hale getirdi. 
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KIRSALDA TEKNOLOJİK KALKINMA PROJESİ 
 

Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri 
Bölümü'nde okuyan bir grup öğrenci, bilişim ekipmanı olmayan köy okul-
larına hayırseverlerin de desteğiyle bilgisayar temin ediyor. Köy köy dola-
şarak okullara bilişim desteği veren öğrenciler, gidemedikleri okulların 
bilgisayarlarının bakım ve onarımını ise Hassa ilçesindeki atölyelerinde 
yapıyor. Öğrenciler, öğretmenlerinin öncülüğünde Hassa ilçesinin 40 köy 
okuluna bilişim desteği verdi. 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/ogrenci
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HATAY ÖĞRETMEN AKADEMİSİ 

Öğretmenlerimizin ve Yöneticilerimizin; kişisel ve mesleki gelişimini des-
tekleyip, akademik kariyerlerini zenginleştirirken, Akademilerde aldıkları 
kazanımları öğrencileriyle paylaşarak okullarına yansıtmaları ve ilçelerin-
de farkındalık yaratmalarını sağlamak amacıyla Hatay İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü Proje Ekibi olarak Hatay Öğretmen Akademisi’ni oluşturduk. 

 
Geleceğin dünyasında, eğitim alanında paydaşlarımızla birlikte en etkili 
yol haritasını çizerek ortak aklı en iyi kullanabilme vizyonumuzla, bilgi ve 
iletişim teknolojileriyle hızla değişen sosyal çevreye başarılı bir şekilde 
uyum sağlamasını istediğimiz öğrencilerimizi yetiştiren öğretmen ve yöne-
ticilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak eğitim ekosistemine de-
ğer katacağımıza inanıyoruz. 
 
Bu inançla Hatay Öğretmen Akademileri, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultu-
sunda 21. yüzyıl çoklu öğrenme modelleri ile yüz yüze ve çevrimiçi har-
manlanmış öğrenme ortamı sunarak merkezinde insan olan eğitimin öğ-
retmenlerimize ve yöneticilerimize bütüncül bir yaklaşımla ulaşmasını sağ-
lıyor. 
 

Bu kapsamda 17 farklı alanda 95 eğitim planlaması gerçekleştir.2020 

Şubat ayından itibaren aktif bir şekilde akademimiz faaliyete girecektir. 
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TASARIM VE BECERİ ATÖLYELERİ 

Defne Fehmi Çankaya İlkokulunda 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Ro-
botik Kodlama,Zeka Oyunları,Görsel Sanatlar,Spor ve Müzik Atölyeleri 
oluşturuldu.Bu atölyelerde öğrencilerimiz uygulamalı eğitim imkanları ya-
kalayarak 21. Yüzyıl eğitim becerilerine sahip eğitim imkanlarına kavuş-
muş oldular.Üreten ve gelişen bir nesilin yetişmesi için bir çok okulumuz-
da bu atölyelerin açılmasına devam edilecektir. 
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TEKNOFEST 

TEKNOFEST Robotik Yarışması Yumurta Toplama kategorisinde SÜRKİ 
isimli robotu ile alanında Samandağ Adem Nural Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi Robot Takımı Türkiye 1.si olmuştur. 

 

https://twitter.com/hashtag/TEKNOFEST?src=hashtag_click
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YENİLENEBİLİR ENERJİ PANELLERİ 

Hatay Erol Bilecik MTAL Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı öğrencileri-
nin okulun bahçesine ve çatısına kurdukları güneş enerji panelleri ve 
rüzgâr türbinleri ile okulun aydınlatmasında kullanılan elektrik ihtiyacı 
karşılanıyor. 
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TÜRKİYE ÖĞRETMENLER KUPASI 

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün öncülüğün-
de bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda birlik ve 
beraberlik içerisinde iletişim vemotivasyonun artırılması, okullar arası ileti-
şimin güçlenmesi, iyi örneklerin paylaşılması için hazırlanmış sportif etkin-
liklere spora olan ilginin artırılması ve sporun geniş kitlelere yayılması 
amacıyla gerçekleştirilen Türkiye Öğretmenler Kupası organize edilmiştir. 
İlimizden Salon futbolu(futsal) basketbol(kadın-erkek), voleybol (kadın-
erkek), masa tenisi (kadın-erkek) olmak üzere 7 branştan takım çıkarılmış 
olup basketbol erkek takımı bölge birinciliği kazanmıştır. 
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MEB AKIL VE ZEKA 

Türk Zeka Vakfı ve Milli Eği-
tim Bakanlığımızın ortaklaşa 
düzenlemiş olduğu  Zeka 
Oyunları yarışmasına  ilimiz 
okulları organize edilmiş ve 
yoğun katılım sağlanmış-
tır.Katılan okullarımızdan  Er-
zin Şükrü Paşa Ortaokulu akıl 
ve zeka oyunları takımıTürki-
ye üçüncüsü olmuş ve dere-
ceye giren takımlar arındaki 
tek devlet okulu ünvanını ka-
zanmıştır  
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TAZOF AKIL VE ZEKA OYUNLARI TURNUVASI 

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu(TAZOF)  ile Milli Eğitim Bakanlığı 
protokolü gereği ilimiz tüm ilçelerinde ilkokulda  4, ortaokulda  4 seçilmiş 
oyun üzerinden  turnuva organize edilmiş olup turnuvanın il finali 19-20 
Şubat 2020 tarihinde yapılacaktır. Bu konuda tüm hazırlıklar bitmiş olup 
ilçe finallerinin tamamlanması beklenmektedir. 
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Stem Eğitimleri 

- İlimizin tüm ilçelerinde Eylül 2019 – Aralık 2019 arasında 1248 öğret-
menimize Stem Farkındalık Eğitimi verildi.  
- Kırıkhan İlçemizde Stem ve Bilim Merkezi kurulmuştur. Merkezimizde 
156 öğrenci eğitim öğretime başlamıştır.  
- Müdürlüğümüz Ar-Ge Biriminde görevli öğretmenler tarafından koordi-
ne edilen Payas Stem Merkezinde 241 öğrenci eğitim öğretime devam 
ediyor. 
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2019-2023 STRATEJİK PLAN ÇALIŞTAYI 

02-06 Aralık 2019 tarihleri arasında Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ah-
met Er ve tüm illerdeki Stratejik plan Koordinatörlerinin katılımı ile Strate-
jik Plan Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda illerin hazırladıkları 2019-
2023 stratejik planları incelendi ve son hali verildi. Çalıştay sonrasında İl 
Milli Eğitim Müdürlüğümüzün planı onaylanıp, yayınlandı.  
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İLİMİZDE EĞİTİM KOÇLUĞU UYGULAMASI BAŞLADI 
İlimizde 8. sınıf öğrencilerine yönelik EĞİTİM KOÇLUĞU uygulamasına başlanmıştır. 
Koçluk uygulamasının en temel amacı danışanın kendi belirlediği hedeflere, koçun 
desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir. Koç-
luk bir gelişim sürecidir. Süreç boyunca danışan, kendisini daha iyi tanır, potansiyelini 
keşfeder ve hatalarından ders alarak yetkinliklerini geliştirir. Okul rehber öğretmenle-
rinin koordinatör seçildiği bu projede, öncelikle rehber öğretmenlere proje tanıtılmış-
tır. Ardından rehber öğretmenler okullarında çalışmalara başlamıştır. 8. sınıf öğrenci-
leri derslerine giren öğretmenlere eşit olarak dağıtılmıştır.  Öğrenci koçu öğretmenler, 
öğrencilerin başta ders notları olmak üzere kişisel, sosyal ve duygusal gelişimleri ile 
de ilgilenmekte, velilerle işbirliği yaparak öğrencilerin gelişimlerini yakından takip et-
mektedirler. Eğitim koçluğu uygulaması ile öğrencilerin var olan potansiyelleri daha 
da üst seviyelere çıkarak başarısının önündeki engeller başta eğitim koçu, rehber öğ-
retmen ve öğrencinin velisinin işbirliği ile ortadan kaldırılmaya çalışılacaktır. Öğret-
menlerden gelen dönütler, uygulamanın öğrenciler tarafından benimsendiği ve seve-
rek uygulandığı yönündedir. Arge ekibi olarak bizler de okullarımızı düzenli olarak 
ziyaret edip koçlarla ve rehber öğretmenlerle diyalog içinde bulunuyoruz. Eğitim öğre-
tim yılı sonunda proje kapsamındaki öğretmen ve öğrencilere uygulamanın etkililiği 
ile ilgili bir anket uygulanacak ve etkililiği bilimsel bir yayına çevrilecektir.  
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              OKAS(Okullarda Kaliteyi Arttırma Sistemi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okullarda Kalite Artırma Sistemi (OKAS), Hatay İl 
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm eğitim kurum-
larının eğitim performansını değerlendirmeyi ve 
eğitimin niteliğin artırmayı hedefliyor. Fiziki Altyapı, 
Temizlik, Yönetim ve Organizasyon, Eğitim ve Öğ-
retimde Kalitenin Artırılması, Projeler, Yarışmalar 
başlıkları adı altında kriterler oluşturulup bir puan-
lama sistemi oluşturuldu. İlçelerde komisyonlar 
oluşturulup performans değerlendirmesi yapılıyor. 
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FUAT SEZGİN YILI İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mustafa Kemal Üniversitesi İş Birliği Çerçeve-
sinde “Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Bilim Tarihi” Konulu Etkinlikler Gerçekleşti-
rildi.  
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ilan edilen “2019 Prof. Dr.Fuat Sezgin 
Yılı” etkinliklerinde, İslam Bilim Tarihinin dünya medeniyetine yaptığı kat-
kılar çerçevesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin ve çalışmalarını tanıtmak amacıy-
la Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ile Hatay İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
arasında işbirliği imzalanmıştır. İlgili web siteleri aşağıdadır.  
https://hatay.meb.gov.tr/www/2019-pof-dr-fuat-sezgin-yili/icerik/2787 
http://fuatsezgin.mku.edu.tr 

https://hatay.meb.gov.tr/www/2019-pof-dr-fuat-sezgin-yili/icerik/2787
http://fuatsezgin.mku.edu.tr/


Sayfa 30  HATAY ARGE 

TASARIM VE BECERİ ATÖLYELERİ 

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan ve tüm okullar-
da kurulması hedeflenen tasarım ve beceri atölyelerinin kurulumuna de-
vam ediyoruz. Bu kapsamda il genelinde 39 ahşap ve metal atölyesi, 123 
görsel sanatlar atölyesi, 59 fetem atölyesi, 56 yazılım ve tasarım atölyesi, 
75 drama, dil ve eleştirel düşünme atölyesi, 98 müzik atölyesi, 90 salon 
sporları atölyesi, 5 bahçe ve hayvan bakımı, 18 yaşam becerileri atölyesi, 
2 açık hava sporları, 43 bilim ve kültür sanat atölyesi, 38 diğer olmak 
üzere toplamda 646 tasarım ve beceri atölyesi öğrencilerimizin hizmetine 
sunuldu.  Daha önce yaptığımız çalışmalarla birlikte tasarım ve beceri 
atölyelerimiz bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında öğrencilerimizin geli-
şimine katkı sağlayacak. İlimiz genelinde her geçen gün bu uygulamalar 
ve atölyeler daha da yaygınlaşıp faaliyete geçecektir. 
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AKRAN DANIŞMANLIĞI “ARKADAŞIMLA EL ELE” PROJESİ 

Akran Danışmanlığı “Arkadaşımla El Ele” Projesi ile okullarda akranın gü-
cünden yararlanarak, öğrencilerin birbirlerine akademik, sosyal ve duy-
gusal yönlerden destek olması, okul rehberlik servisinin lider öğrenciler 
aracılığıyla her bir öğrenciye daha kolay ulaşabilmesi sağlanmıştır. Proje-
miz ile okullarda sosyal sorunların azalması ve akademik başarının art-
ması hedeflenmiştir. Proje kapsamında lider olabilecek öğrencilere okul 
rehber öğretmenleri tarafından 20 saatlik liderlik eğitimi kursu verilmiştir. 
Lider öğrenciler, akranlarına destek olabilmek için sahada görev yapma-
ya hazırdırlar.  
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        ETKİLİ VE HIZLI OKUMA 

2019-2020 eğitim öğretim yılında, hem 
okuma oranını arttırmak hem de okudu-
ğunu daha iyi anlayıp yorumlamak için 
Etkili ve Hızlı Okuma Kurslarımız açılmış-
tır. Kursun ilk hedefi öğretmenlerin kendi-
lerini geliştirmeleri, ikincil hedefi ise kur-
su alan öğretmenlerin sınıflarında hızlı 
okuma tekniklerini öğretmeleridir. Bu 
kurs sayesinde öğretmen ve öğrencileri-
miz, daha etkili ve hızlı okuyup, okudu-
ğunu daha iyi yorumlayabileceklerdir. 
Gerek özel hayatlarında gerekse ders ve 
sınavlarda başarılarının artması hedef-
lenmiştir. ARGE birimi tarafından verilen 

Etkili ve Hızlı Okuma Eğitici Eğitimi ile öğretmenlerimiz kurslarını tamam-
lamış olup, diğer öğretmenlere ve öğrencilere eğitim vermeye hazırdırlar. 
Kurslarımız il geneli tüm öğretmen ve öğrencilere ulaşana kadar devam 
edecektir. 
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MESLEĞİM GELECEĞİM  
            İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile DOĞAKA arasında imzalanan iş birliği proto-
kolü kapsamında  başlatmış olduğumuz  mesleki eğitim programı doğrultusunda, 
meslek liselerine yönelik 5 hedef adı altında 10 faaliyet gerçekleştirildi. Aşağıdaki he-
def ve faaliyetlerden 550 öğrenci ve öğretmen yararlanmıştır. 
1-Mesleki ve Teknik eğitime atfedilen değerin artırılması 

Hatay ili mesleki  Eğitim Bilinçlendirme Konferansı  
2-Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik erişim imkanlarının artırılması  

Usta çırak buluşması 
Sanayici-Mezun Buluşması 
Liderler Programı 
Ulusal ve uluslararası fuar ve konferanslara katılım 

3-Yeni nesil müfredatların geliştirlmesi 
Bölgesel iş gücü analizi 

4-Eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi 
Proje hazırlama eğitimi 
Tasarım odaklı düşünme eğitimi 
Etkili sunuş teknikleri eğitimi 

5-Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi 
a)Hami okul uygulamaları 
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PATENT FAYDALI MODEL ve TASARIM 

Milli Eğitim Bakanlığınca Mesleki ve Teknik Eğitimde 2019-
2020 eğitim öğretim yılının teması "patent, faydalı model ve ta-
sarım" olarak belirlendi. Bu doğrultuda Bakanlığımızca ,  tüm 
meslek liselerinde patent ve faydalı model geliştirilmesi sürecine 
destek olmak amacı ile , tanıtım ve eğitim programları düzen-
lenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kuru-
mu arasında yapılan Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında ili-
mizdeki Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul 
ve kurum öğretmenleri ve yöneticilerine yönelik Sınai Mülkiyet 
Farkındalık Semineri gerçekleştirildi. Bu çalışma ile katılımcılara 
İlimiz Ar-Ge Birimi personellerinden Mehmet Akif KARATAŞ ve 
İbrahim BİLGİN tarafından, Patent ,Faydalı Model, Tasarım ve 
Marka konularını ve tescil süreçlerini içeren 8 saatlik hizmet içi 
eğitim verildi.  

 
 


