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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettigi günler hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

İSTİKLAL MARŞI

Mehmet Akif ERSOY
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	 2020	yılının	ilk	aylarında	insanlık	tarihinin	yaşadığı	en	büyük	musibetlerden	biri	olarak	kar-
şımıza	çıkan	corona	virüs	salgını	Mart	ayı	itibariyle	tüm	dünyada	olduğu	gibi	ülkemizi	de	etkileme-
ye	başlamıştır.	Ülkemizde	pandemi	ile	mücadele	her	alanda	olduğu	gibi	eğitim	alanında	da	bir	dizi	
tedbiri	gündeme	getirmiştir.	Bu	çerçevede	okullarımızda	yüz	yüze	eğitime	ara	verilmiştir.	Bir	hafta	
gibi	kısa	bir	sürede	üç	televizyon	kanalı	eğitimin	hizmetine	sunulmuş,	Eğitim	Bilişim	Ağı	(EBA)’nın	
alt	yapısı	güçlendirilerek	binlerce	canlı	dersin	aynı	anda	yapılabileceği	uzaktan	eğitim	süreci	baş-
latılmıştır.	Okullarımızın	 tüm	 kademelerinde	 uzaktan	 eğitim	 sürecini	 en	 etkili	 ve	 verimli	 şekilde	
yönetebilmek	 için	 öğretmenlerin	 dijital	 becerilerini	 arttırmak	 amacıyla	Milli	 Eğitim	 Bakanlığınca	
çevrimiçi	kurslar	düzenlenmiştir.	Hakkari	eğitim	camiası	olarak	dijital,	uzaktan	eğitim	sürecinde	
bizlerinde	yeni	bir	takım	yöntemlere	ve	projelere	başvurmamızı	gerektirmiştir.
 

	 	Göreve	başladığımız	günden	beri	birinci	önceliğimiz	eğitim	olmuştur.	İlimizde	son	bir	yılda,	
40	okulumuz	onarılmış,		25	yeni	okulumuz	hizmete	konularak	öğrencilerimizin	daha	ferah	ve	nezih	
bir	ortamda	eğitim	almaları	sağlanmıştır.	İlimizdeki	eğitim	kurumlarının	fizik	anlamda	büyük	oran-
da	sorunları	çözülmüştür.		Fatih	projesi	kapsamında	son	bir	yılda	43	okulumuza	daha,	etkileşimli	
tahta	taktırılmış	ve	internet	alt	yapılarıyla	hizmete	sokulmuştur.	Böylece	ilimizin	en	ücra	köşesine	
dahi	etkileşimli	tahta	ve	internet	götürülmüş,	geleceğimizin	teminatı	çocuklarımızın	hizmetine	su-
nulmuştur.	Sözleşmeli	 öğretmenlik	 uygulamasıyla	 ilimizin	öğretmen	 ihtiyacı	 giderilmiş;	Hakkâri,	
tarihindeki	en	yüksek	norm	kadro	doluluk	oranına	ulaşmıştır.	Bu	da	süreklilik	arz	eden	bir	eğitimci	
kadrosu	oluşmasına	vesile	olmuştur.	 	Eğitime	engel	 teşkil	eden	 terör	ve	 tüm	olumsuzluklardan	
arındırılmış	 olan	Hakkârimiz	 artık	 başarılarla	 anılmaya	 başlanmıştır.	Genç,	 dinamik	 ve	 idealist	
öğretmenlerimiz,	öğrenci	merkezli	bir	eğitim	anlayışıyla,	öğrencileriyle	birlikte	büyük	hedefler	pe-
şinde	koşmaya	başlamışlardır.	Hedefe	ulaşma	azim	ve	karlılıkları,	uzaktan	eğitim	yoluyla	da	olsa	
aynı	 hız	 ve	heyecanla	 devam	etmektedir.	Eğitim	 camiasının	 bu	gayretleri	 önemli	 başarıları	 da	
beraberinde	getirmiştir.	Yönetici	ve	öğretmenlerimiz,	canlı	dersler	ve	diğer	çalışmalarla	öğrenci-
lerinin	çalışma	isteklerini	diri	tutmuş,	veliler	ile	de	sürekli	iletişime	geçerek,	eğitime	büyük	katkılar	
sunmuşlardır.	Bu	kapsamda	“Bir	Kitap	Bir	İnsan”	ve	son	olarak	“Her	Ev	Bir	Okul”	projeleri	hayata	
geçirilmiştir.	Bu	projelerle,	öğrencilerin	hem	akademik	başarılarının	artması,	hem	de	dersten	artan	
zamanlarını	daha	verimli	geçirmeleri	hedeflenmiştir.	İlimiz,	eğitimde	artık	bir	dönüşüm	ve	şahlanışı	
yaşamaktadır.	2023	Eğitim	Vizyonunda	ifade	edildiği	gibi,	“Tek	kanatla	uçmak	mümkün	değil.”		Öğ-
rencilerimizi	bir	yandan	çağın	gereği	dijital	dünyaya	hazırlarken,	diğer	yandan	kendi	değerlerine	
sahip	çıkan	ve	bunları	özümseyen,	insanlığın	ortak	değeri	olması	gereken	erdemlere	sahip	olarak	
yetiştirmeye	çalışmaktayız.
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İdris AKBIYIK
												Hakkari	Valisi

	 Teknoloji	artık	eğitim	hayatımızın	vazgeçilmez	unsuru	ve	olmazsa	olmazlarındandır.	Gü-
nümüz	dünyası	endüstride	ve	teknolojide	4.0	ile	çağ	atlarken,	5.0	ile	de	yapay	zekanın	sınırlarını	
zorlayarak	bilimde	zirveye	ulaşmaya	başlamıştır.	Dolayısıyla	böyle	bir	dünyada	ülke	olarak	etkili	
bir	konuma	sahip	olmak	için	çocuklarımıza	eğitim	yoluyla	dijital	becerileri	kazandırma	gerekliliği	
hasıl	olmaktadır.	Bu	nedenle	önümüzdeki	dönemde,	‘yeni	dünyada’	öz	kimliğimizi	koruyarak	etkin	
bir	biçimde	yerimizi	almalıyız.	Bilim	ve	teknoloji	çağında		kapıların	bize	açılması	için	doğru	kapıyı	
çalmalıyız.	Bilmeliyiz	ki,	boş	evlerin	kapısı	içeriden	açılmaz.	Ülkelerin	fiziki	sınırları	kapandı	belki;	
ancak	sanal	dünyanın	kapıları	açıldı.	Bu	salgın	sona	erdiğinde	kendilerini	geliştiren	insanlar	di-
ğerlerinden	bir	değil	on	adım	önde	olacaklar.	Bu	yüzden	şu	ana	kadar	merak	ettiğimiz,	zamanımız	
olsa	da	öğrensek	dediğimiz	konuları	öğrenmenin	tam	zamanı.	Unutmayalım	ki	işleyen	beyin	ışıl-
dar,	sürekli	yeni	şeyler	öğrenerek	beynimizde	yeni	sinir	patikaları	inşa	etmeye	devam	etmeliyiz.	

 
	 Şunu	unutmayalım	Hakkâri	olarak	birinci	meselemiz	eğitimdir,	okuldur,	kitaptır.	Başlayan	bu	
eğitim	seferberliği	geleceğimizin	teminatı	çocuklarımızı	hak	ettiği	yere	getirecektir.	Bu	zorlu	süreç	
boyunca,	eğitim	adına	ve	ülkemizin	müreffeh	geleceği	için	hiçbir	özveriden	kaçınmayan	tüm	eği-
timcilerimize	ve	velilerimize	teşekkür	ediyor,	çalışmalarında	başarılar	diliyorum.		
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ÖNSÖZ

Bilal GÜR
Hakkari	İl	Milli	Eğitim	Müdürü

  
		 		İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	olarak	il	merkezi	ve	ilçelerimiz	ile	köy	ve	mezralarımızda	uzaktan	
eğitim	sürecinin	mümkün	olabilecek	en	sağlıklı	şekilde	yürütülmesi	için	azami	gayret	gösterilmek-
tedir.	İlimiz	genelinde	kurulan	74	EBA	destek	noktası	ile	imkânı	olmayan	öğrencilerimize	internet	
imkanı	sağlanmıştır.	İnternet	alt	yapısı	olmayan	ya	da	erişimde	sorun	yaşanan	yerleşim	yerleri	
tespit	edilerek	alt	yapının	uygunluğuna	göre	internet	sağlayıcılar	temin	edilmiştir.	Teknolojik	ci-
hazları	bulunmayan	öğrencilerimize	hem	Bakanlığımız	hem	de	yerel	kaynaklar	 (hayırseverler,	
sivil	toplum	kuruluşları)	tarafından	az	da	olsa		tablet	verilmesi	sağlanmıştır.	Altyapıdan	kaynaklı	
İnternet	erişimi	olmayan	yerleşim	yerlerindeki	öğrencilerimize;	 	öğretmen	ve	okul	 idarelerimiz,	
hazırlamış	oldukları	ders	notları,	fasikül,	soru	bankaları	ve	deneme	sınavları	ile	okuma	kitapla-
rını	ulaştırmışlardır.	İlimiz	genelinde	uzaktan	eğitim	sürecinin	sağlıklı	bir	şekilde	yürütülmesi	için	
hem	teknik	alt	yapı	hem	akademik	alanda	gerekli	tedbirler	alınarak	öğrencilerimizin	eğitimlerine	
devam	etmeleri	sağlanmaktadır.	

					 Bakanlığımızın	müfredat	programlarının	yanı	sıra	,öğrencilerimizin	derslerden	kalan	za-
manlarını	daha	verimli	geçirmeleri	için	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğümüz	tarafından	kurulan	Uzaktan	
Eğitim	Sürecini	Izleme	Ve	Değerlendirme	Komisyonu	marifetiyle	“Her	Ev	Bir	Okul”	Projesi	kap-
samında	 öğrencilerimize	 yönelik	 etkinlik	 programları	 düzenlenmektedir.	 Projemiz,	 içeriğindeki	
faaliyetler	 ile	 öğrencilerimizin	 akademik	 faliyetlerinin	 yanında	 rehberlik,	 sosyal	 etkinlik,	 sportif	
faaliyetler,	okuma	alışkanlığı,	görsel	sanatlar	ve	müzik	alanlarında	bilgi	ve	beceri	kazandırmayı	
amaçlamaktadır.	Değerler	eğitimi	ile		de	öğrencilerimizin	milli	ve	manevi	yönden	yetişmesi	amaç-
larındandır.	
  
			 Projemizde,	her	türdeki	okul	ve	kurumlarımızda	görev	yapmakta	olan	öğretmen,	yönetici	
arkadaşlarımız	görev	ve	sorumluluk	alarak	ilimiz	eğitimine	katkı	sunmuşlardır.Bu	zorlu	süreçte	
desteklerini	esirgemeyen	Sayın	Valimiz	İdris	AKBIYIK’a	,sürecin	her	aşamasında	fedakarca	çalı-
şan	öğretmenlerimize,yöneticilerimize	ve	velilerimize	şükranlarımı	sunarım.

					 		2019	yılının	Aralık	ayında	Çin’de	ortaya	çıkan	yeni	tip	Koronavirüs		kısa	sürede	tüm	dün-
yaya	yayılmış	ve	2020	Mart	ayı	itibariyle	de	Dünya	Sağlık	Örgütü	(WHO)	tarafından	pandemik	bir	
hastalık	olarak	ilan	edilmiştir.	Salgın;	sosyal,	ekonomik,	siyasal	derken	hayatın	her	alanını	etkisi	
altına	almış,	124	ülkede	eğitim	ve	öğretim	tamamen	durmuş,	bazı	ülkelerde	ise	kısmen	devam	
etmiştir.Ülkemizde			de	16	Mart	2020	itibariyle	yüz	yüze	eğitime	ara	verilmiştir.Tüm	ülke;	eğitimin	
aksamaması	için	uzaktan	eğitim	programlarına	başlamıştır.
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		 	Dünya	genelinde	yayılan	ve	ülke-
mizde	de	11	Mart	2020	tarihinde	ilk	vaka-
nın	tespit	edilmesiyle	görülmeye	başlanan	
Corona	Virüsü	salgın	süreci	ile	ilgili	haya-
tın	her	alanında	olduğu	gibi	eğitim	öğretim-
de	de	birtakım	tedbirlerin	alınması	zarureti	
hâsıl	 olmuştur.	 Bu	 tedbirler	 kapsamında	
ülkemiz	genelinde,	her	kademe	ve	türde-
ki	okullar	 ile	eğitim	kurumlarında	eğitime,	
izleme	süreci	göz	önünde	bulundurularak	
,ilk	önce	kısa	süreli;	salgının	pandemi	ni-
teliği	kazanması	ile	de	uzun	süreli	ara	ve-
rilmiştir.

HAKKARI
.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

			 Yüz	 yüze	 eğitime	 ara	 verilmesi	 ile	 birlik-
te	 öğrencilerimizin	 eğitim	 öğretim	 faaliyetlerinden
uzak	 kalmaması	 adına,Bakanlığımız	alternatif	 eği-
tim	yöntem	ve	 teknikleri	 	üzerine,	 	 yoğun	bir	 ça-
lışma	 içerisine	 girmiş	 ve	 bu	 konuda	 yapılan	
hazırlıkların	 tamamlanması	 ile	 23	 Mart	 2020	
tarihinde,	 uzaktan	 eğitim	 süreci	 başlamıştır.	
Eğitim	Bilişim	Ağı	(EBA)	ve	televizyonda	TRT	
aracılığı	 ile	 başlayan	 uzaktan	 eğitim	 daha	
sonra	farklı	iletişim	platformlarından	da	fayda-
lanılarak,	günümüze	kadar	devam	etmektedir



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ

			 Her	ne	kadar	Bakanlığımız	nezdinde	ve	
il	müdürlüğümüz	bünyesindeki	Eğitim	Kurum-
larında	gerekli	yatırımlar	yapılmış	ve	tedbirler	
alınmış	ise	de	ülkemizde	yeni	olması	hasebiy-
le	Uzaktan	 eğitim	 süreciyle	 ilgili	 birtakım	 so-
runların	yaşanması	kaçınılmaz	olmuştur.

		 	Web	tabanlı	uzaktan	eğitim	sürecinden	azami	düzeyde	faydalanılabilmesi	amacıyla,-
Bakanlığımız	tarafından	ülkemiz	genelinde	tedbirler	alınmış	olup,	teknolojiye	erişim	nokta-
sında	ciddi	yatırımlarla	önemli	çalışmalar	yapılmıştır.	Bakanlığımız	yapmış	olduğu	çalışma-
lara,		İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğümüzce	de	il	düzeyinde	tüm	imkânlar	seferber	edilerek	,ilimiz	
genelinde	(tüm	ilçe	ve	bağlılarında)	eğitim	öğretime	devam	eden	öğrencilerimizin	mağduri-
yetleri	giderilmeye	çalışılmıştır.
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		 	 Salgın	 sürecinde	 öğrencilerimize	
yardımcı	olacak	en	önemli	destek	unsur-
ları	 aileler	 	 ve	 öğretmenlerimizdir.	 Evde	
eğitim	 süreçlerinin	 sağlıklı	 bir	 şekilde	
yürütülebilmesi	 için	normal	süreçte	yapı-
lan	 eğitim-öğretim	 faaliyetlerinin	 uzaktan	
eğitim	metodolojisine	dönüştürülmesinde	
öncelikli	olarak	okullarımız,	İlçe		ve	İl	Milli	
Eğitim	 Müdürlüğüklerimiz	 işbirliğinde	 bu	
sürecin	 dikkatlice	 	 uygulanması	 oldukça	
önem	arz	etmektedir

			 Hakkari	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	olarak,	tüm	eğitim	kurumlarımızda	eğitimin	niteliğin-
den	ödün	vermeden	ve	herhangi	bir	risk	ortamı	oluşturmaksızın,	eğitimsel	faaliyetlerimize	
devam	etmek	en	nihai	amacımızdır.	Uzaktan	eğitim	sürecinde	kullanılan	EBA	Canlı	ders,	
EBA	TV	ve	diğer	dijital	platformların		daha	etkin	kullanılmasını	sağlamak	ve	öğrenme	sü-
reçlerinin	daha	etkileşimli	hale	getirilmesi	amacıyla,	tüm	birimlerimiz	ve	okul	müdürlükleri-
miz	ile	koordineli	şekilde	salgın	dönemi	için	kısa	ve	uzun	süreli	planlamalar	yapılmıştır.

			 Bu	kapsamda	planın	ama-
cı;	temel	eğitim	ve	ortaöğretimde-
ki	 tüm	 öğrenci	 ve	 öğretmenleri-
mizin	uzaktan	eğitim	metodlarını	
etkili	kullanmasını	sağlamak,	var	
olan	 şartlarda	 nitelikli	 eğitim	 sü-
reçlerinin	 planlanması	 ve	 uy-
gulanması	 için	 imkân	 ve	 ortam	
oluşturmak,	 eylem	 adımlarının	
takip	edilmesiyle	öğrenmeye	en-
gel	olacak	tüm	sorunları	çözmek-
tir.
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			 Hakkari	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü’nce	Covid-19	süreci	boyunca	eğitim	öğretim	
faaliyetlerinin	aksamadan	devam	etmesi	ve	öğrenme	eksikliği	yaşayan	öğrencilerimi-
zin	olumsuz	etkilenmemesi	için	alınan	kararlar	acil	bir	şekilde	uygulamaya	geçirilmiş-
tir.

	 		Uzaktan	eğitim	sürecinde	okullarımızın	yönetici	ve	öğretmenlerinin	katılımıyla			
sosyal	medya	grupları	oluşturulmuş,	faydalı	içeriklerin	paylaşımıyla		düzenli	bilgi	alış-
verişi	yapılmıştır.

		 	Uzaktan	eğitim	sürecinde	öğretmen,	öğrenci	ve	velilerin	yapmaları	 	gerekenlerle		
ilgili	haberler	ve	duyurular,	okul	web	adreslerinde,	okul	sosyal	medya	hesapları	üzerinden	
düzenli	olarak	yayımlanmış	,	okul	web	siteleri	sürekli	güncellenmiştir.	Öğretmenlerimiz		ta-
rafından	her	gün	öğrencilerimize	,	TRT	kanallarında	ve	EBA’da	yayınlanan	dersleriyle	ilgili	
sosyal	medya	üzerinden	konu	özetler	gönderilmiştir.	Ders	kitapları	ve	alternatif	kaynaklar	
üzerinden	ödevlendirme	yapılmıştır.
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			 Hakkari’de,	 COVID-19	 	 ile	 mü-
cadele	 sürecinde	 toplum	 sağlığının	
korunması	 amacıyla	meslektaşlarımız	
aktif	rol	oynamış	ve	bunun	sürdürebil-
mesi	adına	büyük	gayret	gösterilmiştir.
Bu	 sorumluluğunun	 yanında;	meslek-
taşlarımız,	 çalışanlarının	 sağlığını	 ve	
işyerinin	 güvenliğinin	 sağlanması	 ve	
sürdürülmesi	noktasında	da	büyük	bir	
gayret	göstermişlerdir.	

		 	Hakkari	İl	Milli	Eğitim	Müdürlü-
ğü	olarak	Okul	Kriz	Yönetim	Ekipleri	
,	 İş	Sağlığı	 ve	Güvenliği	Kurulu	 aktif	
hale	getirilmiş,	 tüm	okullarımızın		hij-
yen	 alt	 yapıları	 yakından	 izlenmştir.	
Pandemi		sürecinden	önce	okullarımı-
zın	risk	analizi	ve	eylem	planları	“Bu-
laşıcıHastalıkları	 Önleme”	 başlığı	 al-
tında	 hazırlandı,pandemiyle	 beraber	
güncellenmiştir.	

			 Türkiye	 geneli	 belirlenen	 okul	
hijyen	 kuralları	 kapsamında	 birçok	
okulumuz	 	 denetlenmiş;	 şartları	 ye-
rine	getiren	bir	okulllarımıza	‘‘	OKU-
LUM	TEMİZ	BELGESİ	‘‘	İl	Milli	Eğitim	
Müdürlüğümüzce		tarafından	verildi.
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ÖĞRENCİLERDEN KAYNAKLI SORUNLAR

Bu sorunlar üç başlık altında toplanmıştır.

 Uzaktan	eğitim	sürecinde	bilindiği	üzere	ciddi	bir	de-

netim	mekanizmasının	olmaması.

	Bazı	öğrencilerin	bilişim	teknolojilerini	kullanmada	

yeterli	bilgiye	sahip	olmaması.

	Sorumluluk	bilinci	oturmamış	öğrencilerimizde	ders	

anında	görülen	birtakım	sıkıntılar.

Öğretmenlerden 
kaynaklı sorunlar

Teknolojik alt 
yapıdan kaynaklı 

sorunlar

Öğrencilerden 
kaynaklı sorunlar

			 	Hakkari		Valiliği	kordinesinde	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğünce			yürütülen	pandemi	dönemi	
eğitim	faliyetlerinde	,	tüm	çalışmalara			rağmen	küçük	de	olsa	bazı	aksaklıklar	yaşanmıştır.
Bu	aksaklıkların	tespiti	noktasında,	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğümüz	bünyesinde	,Uzaktan	Eğitim	
Değerlendirme		Komisyonumuz		oluşturulmuştur.Bu	komisyon	gerekli	inceleme	ve	tespitler	
sonucunda	var	olan	sorunları	belirleyip,	bunların	giderilmesi	noktasında	çözüm	önerilerinde	
bulunmuştur.Projemizin	çıkış	noktası,	var	olan	sorunların	tespit	edilerek		sorunlara	çözüm	
yolları	üretmektir.
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TEKNOLOJİK ALT YAPIDAN
 KAYNAKLI SORUNLAR

Uzaktan	eğitime	erişimde	ihtiyaç	duyulan	teknolojik	araçla-

rın	eksikliği.

İnternete	erişimde	bazı	bölgelerimizde	alt	yapı		yetersizliği.

Özellikle	ilimize	bağlı	ilçele	ve	köylerimizin	bir	kısmında	

sıkça	yaşanan	enerji	kesintileri.

Devamlı	olmasa	da	yoğunluktan	kaynaklı	EBA’ya	erişimde	

yaşanan	sıkıntılar

ÖĞRETMENLERDEN KAYNAKLI SORUNLAR

 Planlamada	karşılaşılan	sorunlar.

	Teknolojik	araçların	kullanımında	yetersiz	bilgi	ve	

donanıma	sahip	olunmaması.

Rehberlik	ve	yönlendirmede	yaşanan	eksiklikler.
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EBA DESTEK NOKTALARI

			 Uzaktan	eğitime	katılımın	mümkün	olan	en	üst	seviyeye	çıkarılabilmesi	için	alınan	tedbirler	
kapsamında	durum	tespiti	yapılarak	okullarımızın	ve	kurumlarımızın	teknolojik	alt	yapısı	ile	ilgili	ve-
riler	elde	edilmiştir.	İlimizde	74	tane	EBA	destek	noktası	kurulmuş,	yerel	birtakım	kaynaklar	kullanı-
larak	çok	ciddi	mağduriyeti	tespit	edilen	öğrencilere	teknolojik	cihaz	(televizyon,	internet	sağlayıcı,	
tablet	vb)	temin	edilmiştir

HAKKARİ İL MİLLİ 
EĞİTİM

 MÜDÜRLÜĞÜ 
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İL/İLÇELERİMİZ İLE BAĞLI YERLEŞİM YERLERİNDE
GENEL DURUM VE SORUNLAR

İnternet	ağı	alt	yapı	eksikliği	veya	internetin	olmaması,

EBA	kullanımı	için	evlerde	teknolojik	cihaz	yetersizliği	ya	da	cihazların	hiç	olmaması,

Aynı	evde	çok	sayıda	öğrencinin	olması

Ailelerin	süreçler	ve	faaliyetler	hakkında	bilgi	yetersizliği

Veli	ve	öğrencilerde	teknoloji,	web	kullanımı	gibi	hususlarda	bilgi	yetersizliği,

EBA	sayfasındaki	yoğunluk,	bağlanamama	sorunları,	canlı	derslerin	sürekli	kesintiye	uğraması

Sıkça	yaşanan	elektrik	kesintileri,

Birbirinden	uzak	ve	dağınık	yerleşim	birimlerinin	varlığı	(köy,mezra,	mahalle)
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YAPILAN FALİYETLER

Uzaktan	eğitim	sürecine	erişim	sağlayamayan	öğrenci-

ler	için	EBA	Destek	Noktaları	kurulmuştur.

Her	okulumuz,	öğrencilerin	uzaktan	eğitime	erişimi	için	

okul	imkânları	dâhilinde	destek	olmaktadırlar.	(Televiz-

yon,tablet,	bilgisayar	internet	sağlayıcı	vb)

Herhangi	bir	teknolojik	cihaza	veya	internete	erişimi	ol-

mayan	öğrencilerimiz	için	okullarımız	bünyelerinde	yü-

rütülen	çalışmalarla	okuma	kitapları,	konu	özetleri,	ça-

lışma	kağıtları	vb.	materyaller	gerekli	hijyen	tedbirleriyle	

ulaştırılmaya	çalışılmıştır

Süreçler,	planlamalar,	çalışmalar,	faaliyetlere	katılımın	
gerekliliği,	TRT,	EBA	Tv,	Hazırlık	Dönemi	Yayınları	vb.	
hususlarda	 öğretmenlerimiz	 öğrencileriyle,	 velileriyle	
sık	sık	iletişim	kurarak	bilgilendirmeler	yapmışlardır.

Velilerimizle	sıkça	 iletişim	kurularak	süreç	 ile	 ilgili	bil-
giler	verilmiş	ve	velilerin	sürece	dahil	olarak	katkı	sun-
maları	sağlanmıştır

Uzaktan	eğitim	sürecinde	öğretmenlere	yönelik	eği-
timler	verilerek,	öğretmenlerden	kaynaklı	sorunların	
çözümüne	katlı	sağlanmıştır



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 .  Öğretmenlerin,	uzaktan	eğitim	için	gerekli	olan	dijital	yeterliklerinin	geliştirilmesine		yönelik	ça-

lışmalar	yapılmalıdır.

 .  Öğrencilerin	dijital	becerilerinin	geliştirilmesi	merkeze		alınmalıdır.

 .  Özellikle	kırsal	kesimlerde	öğrencilerin	internete	erişimi	için	köy	okullarında	dijital	alt	yapı	güç

			lendirilerek	öğrencilerin	erişimine	açılmalıdır.

 .  Okul	olmayan	köylerde	muhtarlıkların	göstereceği	alanlarda	uydu	üzerinden	internet	bağlantı-

sının	yapılarak	burada	öğrencilerin	uzaktan	eğitime	erişimleri	sağlanmalıdır.

 .   Kısa	süreli	de	olsa	yüz	yüze	eğitimin	başlamasıyla	birlikte	uzaktan	eğitime	olan	ilginin	düştüğü	

gözlemlenmişti.		Bunun	önüne	geçmek	için	gereken	tedbirlerin	alınması.

 .   EBA,	EBA		TV	Akademi	vb	uzaktan	eğitim	platformlarının	takibinin	sağlanması.	

 .   Eba	destek	noktalarının	işlevselliğinin	sürdürülmesi.
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HER EV BİR OKUL
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HER EV BİR OKUL  

Her Ev Bir Okul’un  Genel Amacı:  

						 	Dünya’nın	genelini	etkileyen	pandemi	sürecinde,	ülkemiz	eğitim	öğretim	 faaliyetlerini	

en	iyiyürüten	ülkeler	arasındadır.Gelinen	noktada	uzaktan	eğitim	tedbir	olmaktan	çıkmış,		öğ-

renme	metodolijisi	vasfı	kazanmıştır.Uzaktan	eğitimde	öğrencilerimizin	akademik	eğitimlerinin	

devamlılığının	yanı	sıra	öğrenme	kayıplarının	önüne	geçilmesi	amaçlanmaktadır.

		 	‘‘Her	Ev	Bir	Okul’’	projesi	ile	öğrencilerimizin	uzaktan	eğitim	sürecinde	hem	akademik	

olarak	derslerine	katılımını	sağlamak	hem	de		derslerden	arta	kalan	ve	sürekli	evde	geçirmek	

zorunda	oldukları	zamanlarını,	akademik,kişisel	ve	ruhsal	gelişimlerinde	olumlu	etki	bırakacak	

şekilde	geçirmelerini	sağlamayı	amaçladık.	Müdürlüğümüzün	sosyal	iletişim	araçları	ve	Hakkari	

FM	Radyosu	üzerinden	yapılacak	yayınlar	ile	rehberlik	ve	yönlendirme,masal	anlatımı,temas-

sız	oyunlar,görsel	sanatlar,müzik	dinletisi,	deney	,orff	ritim	çalışması,oyun	zamanı,değerler	eği-

timi	vb	alanlarda	etkinlikler	yapılarak	öğrencilerimizin	enerjilerini	ve	boş	zamanlarını	en	verimli	

şekilde	kullanmalarını	önemsiyoruz.

	 Ayrıca	Valiliğimiz	tarafından	başlatılan	‘‘Bir	Kitap	Bir	İnsan	Projes’’inin	online	olarak	de-

vamını	sağlamak	istiyoruz.
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Proje Özel Amacı

1-	Uzaktan	eğitim	imkanı	olmayan	4	bin	öğrencimize	15	günde	bir	konu	özetleri,soru	destek	pake	

				ti,fasikül	ve	soru	bankaları	ulaştırılacaktır.	

2-	Herhangi	bir	şekilde	EBA,EBA	TV’ye	girmediği	tespit	edilen	1350	öğrencimize	gereken	destek

				ler	sunularak	derslerini	takip	etmeleri	sağlanacak.

3-	Akademik	başarıyı	arttırmak	için	EBA	destek	noktası	sayımız	74’ten	100’e	çıkarılacak.42.000	

				öğrencimizin	EBA	canlı	ders	takibi	kontrol	edilecektir.

4- İlimiz	genelinde	bugüne	kadar	ihtiyaç	sahibi	350	öğrenciye	tablet	verilmiştir.Bu	sayı	İçişleri	Ba

				kanlığımız	ve	Valiliğimiz	temin	edeceği	550	tablet	ile	bu	sayı	900’e	çıkarılacaktır.

5-	’’Bir	Kitap	Bir	İnsan	Projesi’’	ile	her	hafta	bir	yazar	ve	bir	kitap	tanıtımı	yapılacak.35.000	öğrenci	

			ve	velimiz	birlikte	Zoom	uygulaması	üzerinden	kitap	okuma	etkinliği	yapacaktır.

6-	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	Youtube	kanalımızdaki	etkinlikler	(	masal	anlatıcılığı,sanat	evde	v.b)	ile	

				kısa	zaman	20.000	öğrenciye	ulaşılacaktır.

7-	Başta	sınava	girecek	15.000	öğrencimize	okul	rehberlik	servisleri	ile	birlikte	her	hafta	bir	saat	

				rehberlik	hizmeti	sunulacaktır.

8-	İnternet	erişiminde	sıkıntı	yaşayan	ilimiz	genelindeki	15.400	civarındaki	öğrencimize	altyapının	

				uygunluğuna	göre	internernet	sağlayıcılar	ve	cihazlar	temin	edilecektir.

9-	Altyapısı	uygun	olmayan	yerleşim	yerlerindeki	öğrencilerimize	doküman	ve	kitap	desteği	sağ

				lanacak.

10-	Evde	kalmak	zorunda	olan	öğrencilerimizin	enerjilerini	doğru	kullanmasını	sağlamak	üzere	

				sportif	etkinlikler	düzenlenecek.	

11- Belirlenen	temassız	oyunlar	ile	çocuklarımızın	oyun	ihtiyacına	az	da	olsa	cevap	verilecek.

12-	Görsel	sanatlara	ilgisi	olan	öğrencilerimize	öğretmenlerimiz	tarafından	yapılacak	çalışmalar		

					ile	yardımcı	olunacak.

13-	Müzik	programları	ile	hem	toplumumuza	mal	olmuş	şahsiyetleri	tanıtmak,	hem	de	müzik	din

					letisi	sunulacak.
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AKADEMİK DESTEK
				 Hakkari	 İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	olarak	bu	süreçte	akademik	destek	 için	elimizden	
gelenin	en	iyisini	yapma	gayretiyle,akademik	başarıyı	‘‘HER	EV	BİR	OKUL	PROJESİ’’nin	en	
önemli	ayağı	haline	getirmeye	çalıştık.

				 	Bu	noktada	EBA	TV’nin	ak-
tif	 kullanımını	 arttırmak,EBA	 canlı	
derslere	 katılımın	 arttırılması	 ve	
öğrencilerin	katılımının	teşvik	edil-
mesi	projemizin	öncelikli	hedefleri-
dir.

		 Bir	 başka	 amacımızda	 dezavantajlı	 öğrencilerimizin	 faydalanması	 için	 okulları-
mızda	oluşturulan	EBA	Destek	noktalarından	işlevselliğini	ve	sayılarını	arttırmaktır.

		 Bunun	yanında	Ölçe	Değerlendirme	Merkezimiz	ve	okul	 yönetimlerimizce	hazır-
lanan	ders	konu	özetleri,	 	soru	destek	paketlerini	 	 İnternet	alt	yapısı	olmayan	yerleşim	
yerlerine	(çalışma	notları,	örnek	soru	çalışmaları,	fasikül	vb)		öğrencilere	ulaştırmak.
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MASAL ANLATICILIĞI

			 	Masalların	eğitim	için	diğer	önemi	ise	dil	öğ-
renme	için	katkı	sağlamasıdır.	İyi	bir	masal	anlatı-
cısının	Türkçe	kelimeleri	anlattığı	masal	içerisinde	
doğru	ifade	etmesi	çocuğun	da	o	masalı	dinleyerek	
dili	nasıl	kullanacağını	kavramasına	yardımcı	olur.
Ayrıca	dinledikleri	masallarda	duyduğu	kelimelerin	
anlamlarını	öğrenmeleriyle	kelime	hazineleri	geliş-
miş	olur.

			 	İnsanlığın	en	eski	becerilerinden	biri	ma-
sal	ve	hikâye	anlatıcılığıdır.	Hikâye	ve	masallar	
yoluyla	çocuklar	geleceğe	hazırlanır.Gelecekle-
rini	ve	hayallerini	masallar	yoluyla	inşaa	ederler.
Hakkari	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	olarak	içinden	
geçtiğimiz	bu	süreçte	çocuklarımızın	bu	kadim	
Anadolu	 ve	Dünya	kültürünü	daha	 iyi	 bilmeleri	
için	büyük	çaba	sarfettik.Masal	anlatıcılığı	 ser-
tifikası	almış	öğretmenlerimiz	aracılığıyla	en	gü-
zel	masallarımızı	uzaktan	eğitim	sürecine	dahil	
ederek	öğrencilerimizi	yalnız	bırakmadık.

					 Masal	 dinlemeden	 büyüyen	 çocuk	
olmadığı	gibi	masal	 ve	hikâye	anlatmadan	
çocuk	 büyüten	 de	 veya	 eğiten	 de	 yoktur.	
Özellikle	masal	anlatıcılarının		seçtikleri	ma-
sallarda	 yer	 alan	 bilgiyi	 iyi	 vurguladıkların-
da	masalı	 dinleyen	çocuğun	o	bilgiyi	 alma	
ihtimali	 daha	 fazla	 olur.	 Ayrıca	 çocukların	
öğrenme	 hızının	 o	 yaşlarda	 daha	 yüksek	
olması	kalıcı	bilgi	edinmelerine	de	yardımcı	
olur.
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TEMASSIZ OYUNLAR

		 	Milli	Eğitim	Bakanlığımızla	beraber	baş-
lattığımız	uzaktan	eğitimde	 temassız	oyunlar,	
yüz	yüze	eğitim	esnasında	da	sosyal	mesafe-
nin	dikkate	alındığı	bir	projeydi.	Bu	proje	kap-
samında	 bakanlığımızın	 çıkardığı	 “Temassız	
Oyunlar	 Kitabı”	 Hakkari	 İl	 Milli	 Eğitime	 bağlı	
okul	 ve	 kurumlara	 gönderildi.Bunun	 yanında	
Çevirimiçi	seminerler	araçılığıyla	bir	çok	öğret-
menimiz	temassız	oyunlar	alanında	bilgilendi-
rildi.

		 	 Temassız	 oyunlar	 çocuklarda	
tanışma,	iletişim,	dikkat,	hareket	ve	iş	
birliği”	gibi	çeşitli	edimlerin	gelişmesi-
ne	 yardımcı	 olacak,	 çocukların	 okul	
ortamında	 ve	 yaşamlarında	 “maske,	
sosyal	mesafe	ve	kişisel	hijyen”	kural-
larını	 içselleştirmelerine	yardımcı	ola-
caktır.

		 	Hakkari	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğünün	kurduğu	sosyal	medya	hesapları	ve	kanalları	
aracılığıyla	 temassız	oyunlar	sürekli	öğrencilerimize	oynatılmaktadır.Ayrıca	öğretmenleri-
miz	uzaktan	işledikleri	ders	aralarında	bunları	öğrencilere	oynatmaktadırlar.
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				 Okul		öncesi	çağına	gelmiş	çocuklar	ile	birinci	kademe	öğrencilerinin	evde	eğitimlerini	
eğlenerek	ve	oynayarak	devem	etmelerini	amaçlayan	“Okula	Başlarken”projesi	okulu	öğren-
cilerin	evlerine	götürmeyi	amaçlayan	bir	projedir.		Proje	özellikle	Hakkari’de	uzaktan	eğitim	
süreciyle	okula	yeni	başlayan	çocukların	pandemiden	dolayı	uyum	sorunu	yaşamalarının	
önüne	geçmeyi	hedefler.

OKULA BAŞLARKEN
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						 Hakkari	 Valiliği	 öncülüğünde	 Hakkarimizde	
yüz	 yüze	 eğitimde	 uygulanan	 en	 önemli	 proje-
lerden	biri	de	“Bir	Kitap	Bir	İnsan	Projesi”dir.Bu	
proje	sayesinde	binlerce	öğrenci	ve	öğretmen	
okullarında	 kitapla	 buluşmuştur.Okuma	 saat-
leri,kitap	fuarları	ve	kitap	dağıtımları	sayesin-
de	 proje	 sürekliliğini	 korumuştur.Böyle	 geniş	
kapsamlı	bir	projeyi	uzaktan	eğitime	dahil	et-
mek	öğretmen	ve	öğrencileri	çok	heyecanlan-
dırmıştır.

				 Hakkari’de	Her	Ev	Bir	Okul	 Projesi	 ile	
yüz	yüze	eğitime	ara	verilerek,	uzaktan	eğiti-
me	geçişin	olumsuz	etkilerini	 ortadan	kaldır-
mak	ve	öğrencilerin	okuma-yazma	becerilerini	
faydalı		hale	getirmek	amacıyla		uzaktan	eği-
timde	okuma		etkinliklerine	başlandı.

			 		Her	Ev	Bir	Okul		projesi	kapsamında	uzaktan	eğitim	veren	tüm	öğretmenler	çocuk-
lar	ve	aileleriyle	okuma	saatleri	uygulayacak	ve	gerekirse	okuma	yarışmaları	düzenleye-
cektir.

BİR KİTAP BİR İNSAN
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						 Uzaktan	eğitim	sürecinde,	bu	sürecin	
esas	etkilenenleri	olan	öğrenciler,	veliler	ve	
öğretmenler	 ile	 sağlıklı	 ve	 sürdürülebilir	 bir	
iletişim	kurmak	gerekir.Özellikle	uzaktan	eği-
tim	sürecinde	iyi	planlanmış	rehberlik	hizme-
ti	öğrencilerin	aidiyet	duygularını	arttırmakta	
ve	bu	süreçte	yalnızlık	duygusu	hissetmele-
rinin	 önüne	geçmektedir.Bir	 çok	 öğrencimi-
zin	sınavlara	girecek	olması	ayrıca	rehberli-
ğin	önemini	daha	da	arttırmaktadır.

				 Özellikle	sınava	girecek	öğrencilerin	 	uzaktan	
eğitim	 sürecinde	 de	 hazır	 olmaları,	 derslerden	 geri	
kalmamaları	,kısa	ve	uzun	vadeli	hedefler	sağlanma-
sı	 noktasında	 Hakkaride	 rehberlik	 uzaktan	 eğitimin	
tamamlayıcısıdır.

				 	Hakkari	İl	Milli	Eğitim		Müdürlüğü	ve	Rehberlik	Araştırma	Merkezi	işbirliği	ile	bu	süreci	
en	iyi	şekilde	yönetebilmek	için	Hakkari	FM	Radyosunda	“Rehberlikte	Bu	Hafta	“programını	
başlattık.Projenin	önceliği		tüm	öğrencilere		rehberlik	hizmetini	ulaştırabilmektir.Bununla	birlik-
te	her	okul	kademesinde	rehberlik	hizmetlerinin	eksiksiz		verilmesi	ve	okul	rehber	öğretmenle-
rinin	aktif	hale	getirilmesi	uzaktan	eğitimin	vazgeçilmezidir.

REHBERLİK
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		 	Öğrencilerimiz“Her	Ev	Bir	Okul	”	platformu	sayesinde	günün	yorgunluğunu	at-
latmak	için	bu	tür	etkinliklere	öğretmenleri	ile	beraber	dilerse	katılmış	olacak.	

			 	“Sanat	Evde	Projesi”	ile	Öğrencilerimizi	akademik	alanda	aldığı	uzaktan	eğitime	ek	
olarak			yüz	yüze	eğitimde,	severek	gördükleri	resim	ve	müzik	v.b	alanlarla	buluşturuyoruz.
Öğrencilerimizin	akademik	becerilerin	yanında	sanatsal	beceri	ve	yetenekleride	milli	eğitim	
müdürlüğümüzün	asli	görevidir.Hakkarimizde	bulunan	sanat	alanı	öğretmenlerinin	yanı	sıra		
Güzel	Sanatlar	 Lisesi	 eş	 güdümünde	 sosyal	medya	 araçlarımızla	 öğrencilerımıze	 sanat	
zevki	ve	sanat	eğitimi	sunmaktayız.

SANAT EVDE
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		 	Ülkemizin	ve	Dünyanın	geçirmiş	olduğu	pandemi	sürecinde	evlerinde	uzaktan	eği-
time	tabi	tutulan	öğrencilerin	sosyal	ve	ahlaki	gelişimlerine	katkıda	bulunabilmek	amacıyla	
Her	Ev	Bir	Okul’un		en	önemli	ayaklarından	biri	de	değerler	eğitimidir.

			 Bu	bağlamda	“Merhamet,	adalet,	sevgi,	saygı,	hoşgörü,	dua,	vatan	sevgisi,	cömert-
lik,	misafirperverlik	vb	“	değerlere	yönelik	resim,	şiir	ve	kompozisyon	yarışmaları	ve	aile	ka-
tılım	faaliyetleri	düzenleyerek	dereceye	giren	öğrencilere	ödüller	vermeyi	hedeflemekteyiz.	

UZAKTAN EĞİTİMDE 
DEĞERLER EĞİTİMİ
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ORFF VE RİTİM ÇALIŞMALARI

						 Çocukların	okul	öncesi	dönemden	itibaren	müzik	ve	ritim	ile	tanışmaları;	duy-
gularını	ifade	edebilme,	karşı	tarafı	anlayabilme,	iletişim	kurabilme,	aldığı	rolü	üst-
lenebilme,	müzik	estetik	kazanımı	açısından	önemli	 rol	oynar.	Müzik	ve	ritim	aynı	
zamanda	çocuğun	kendine	güvenmesini	sağlayarak	özgüven	duygusunun	gelişme-
sine	yardımcı	olur.	Çocukların	ritim	tutarken	düzenli	düzensiz	yaptıkları	hareketler	
küçük	ve	büyük	kas	gelişimini	destekler.	Orff	destekli	ritimsel	çalışmalarımız	psiko-
motor	gelişimine	ve	duygularımızı	ifade	etmemize	yardımcı	olur.

				 Ortaokul	seviyesinde	ritim	çalışmaları;	ruh	halini	değiştirmesine	veya	içinde	
bulunduğu	ruh	halinin	devamını	sağlamasına	yardımcı	olur.	Eğlenceli	bir	müzik	ya	
da	hızlı	neşeli	bir	 ritim	 ile	kan	basıncımız	artar	ve	hareketleniriz.	Dikkatimizi	 top-
lamamıza	yardımcı	olur.	Ritmin	akışına	uyum	sağlamamız	bizi	motive	eder.	Ritim	
çalışmalarında	yaratıcı	yönlerini	keşfetmeleri,	zihinsel	olarak	rahatlamaları	ve	sos-
yalleşmeleri	amaçlanarak	takım	çalışması,	koordinasyon,	konsantrasyon	süresinde	
uzama,	stres	atma	vb.	kazanımlar	olur.
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			 Her	Ev	Bir	Okul		
Projesinin	sağlıklı	yü-
rüyebilmesinin	 temel	
vazgeçilmezi	 iletişim	
kanallarıdır,Bu	 se-
beple	Müdürlüğümüz	
bünyesinde	 YOUTU-
BE	 kanalı	 ve	 bir	 çok	
sosyal	medya	hesabı	
açılmıştır.

https://youtu.be/mwwOfrERN8Q

https://instagram.com/hakkari_mem?igshid=1gp1z07cujpoi
https://twitter.com/Hakkari_MEM?s=09

HER EV BİR OKUL MEDYA ARAÇLARIMIZ
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GÖREV VE SORUMLULUKLAR

   Her	Ev	Bir	Okul	Projesinin		hedeflere	ulaşması	için	öğrenci,	öğretmen,okul	yönetimi,	
veli,	İlçe	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	ve	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	alanlarında	görev	ve	sorumlu-
luklar	belirlenmiştir.	Kurumlar	belirlenen	görev	ve	sorumlulukları	uygularken	öğrenci	yararı	
ve	 kendi	 eğitim	 bölgesinin	 koşullarını	 göz	 önüne	 almalıdır.	Ayrıca	 sürecin	 aksamasına	
sebep	olan,	sorumlulukların	yerine	getirilmesine	engel	olan	koşulları	ilgililere	bildirilmelidir.

	 Öğrenciler,	öğretmenlerin	verdiği	görev	ve	sorumlulukları	eksiksiz	olarak	yerine	getir-
mekle	yükümlüdür.

	 		Öğretmenler;HER	EV	BİR	OKUL	PROJESİ	çerçevesinde	öğrencilerin	yerine	getir-
mesi	gereken	görev	ve	sorumlukların	takip	edilmesi,	gereken	yönlendirmelerin	yapılması,	
öğrenme	süreçlerinin	denetlenmesi	ve	koordine	etmesi	noktalarında	görevli	ve	sorumludur-
lar.
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TAKİP ( iZLEME)

   Öğrencilerin	HER	EV	BİR	OKUL	PROJESİ’ne	 	erişimlerin	belirlenmesi,	özellikle	
erişim	noktasında	sorun	yaşayan	öğrencilerin	etkinlik	ve	oyunlara		devamlarının	sağlan-
ması	 ve	 bu	 konuda	 düzenlemelerin	 yapılması	 önemli	 görülmektedir.	 Bu	 nedenle	 etkin	
izleme	 takip	sistemlerinin	 il	 genelindeki	 tüm	öğrencileri	 kapsayacak	şekilde	olması	ge-
rekmektedir.	Bu	bağlamdaUzaktan	Eğitim	Değerlendirme	Komisyonu		ve	Her	Ev	Bir	Okul	
Takip	Komisyonunca		yapılacak	etkin	bir	izleme-takip	sistemlerinin	gerekliliği	bu	noktada	
ön	plana	çıkmaktadır.

  Hakkari	 	 ilinde	bütün	 ilçeler	ve	okullarda	Milli	Eğitim	Müdürlüğünce	 	düzenlemiş	
HER	EV	BİR	OKUL		uzaktan	eğitim	faaliyeti	etkin	bir	şekilde	yürütülecektir.	Herhangi	bir	
eksiklikten	dolayı	bu	faliyetlere		katılmamış	veya	katılamamış	öğrencilerin	belirlenmesi	ve	
bu	süreçte	katılımlarının	sağlanması		noktasında	üç	ana	kategoride	izleme	ve	takip	siste-
mi	uygulanacaktır.

		 Bu	kategoriler:	oyun	etkinlik	ve	medya	katılım	oranları	,	okul	veli	ve	öğrenci	anketle-
ri	.	Bu	araçlar	aracılığıyla	il	genelinde,	her	okulda	her	sınıf	düzeyinde,	HER	EV	BİR	OKUL	
faliyetlerine		hangi	öğrencinin	hangi	seviyede	katılım	sağladığı			takip	edilebilecektir.
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DESTEKLEYİCİ UNSURLAR
MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

KÜLTÜR ,SANAT VE SPOR FALİYETLERİ

ÇEVİRİMİÇİ SEMİNERLER

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK DESTEK ÇALIŞMALARI


