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Ayın Dosyası

Eğitimde DİJİTAL YETERLİLİKLER
nasıl uygulanıyor? √   İELEV  √  Kültür 

√  Kavram  √  BİL  
√  Tarhan  √  Sınav 
√  Sevinç  
√  Ortadoğulular

Bakan Mahmut Özer
Mesleki eğitimde 

Türkiye’ye özgü 
çözümler ürettik

Prof. Dr. İrfan Erdoğan

Türk eğitimi bir
MEGA 
sistemdir

Dr. Sakin Öner

10 maddede
nitelikli öğretmenlik

Alpaslan Dartan

Sürdürülebilir
 yükseköğretime YÖK engeli!

Hami Koç

Yapay zeka
öğretmenleri mi geliyor?

ERGERG
Eğitim İzleme Raporu
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S ınavKoleji öğrencileri Elif GülhanveKemal
ÇağınGül önemli bir başarıya imzaattılar.
AnkaraSınavKoleji Eskişehir YoluKampüsü

öğrencileri Elif GülhanveKemalÇağınGül;		Bulut
Teknolojisi içindeGelecekNesil Tasarım

Teknolojileri - Bulut 3DCADtasarımını
enerkenyaştaöğrenenlerdenoldular.

Elif GülhanveKemalÇağınGülaynı
zamandauluslararası sertifika
sınavı ‘’3DCreatorAssociate’’i
geçerekbir rekora imzaattılar.
SınavEğitimKurumları
YönetimKuruluBaşkanıMetin
Özer, öğrencileri kutlayarak
sevinçlerineortakoldu.

Bahçeşehir TekOkulları hem
çevreye zarar vermeyen, hem
deekonomikolarakavantajlı olan

güneşenerjisi sisteminegeçerek, okul enerjisinin
tamamını güneştenkarşılamayabaşladı. 1,5milyon
TLmaliyetle okulunçatısına kurulan 157adet güneşpaneli
yılda yaklaşık 100bin kwhenerji üretiyor. Yılda56 tonco2emisyonu
azaltanbusistemyılda yaklaşık 125ağacındoğayakazandırılmasıyla
eşdeğer. “Sıfır atık” ve “Temizenerji” hedefi ile eğitimverenokulun
bahçesindeher yaştanöğrenciylebirlikte sebzevemeyveyetiştirilerek
yeni nesillerin tarımla tanışması da sağlanıyor.Bahçeşehir Tek
Okulları kurucusuCelal SerzanTimuçin “5500m2kapalı alan ve
6500m2açık alanıyla büyükbir okuluz.Dolayısıyla ciddi bir enerji

tüketimimiz var. Artık
buenerjiyi güneşten
karşılıyoruz.Okul
çatısına kurduğumuz
güneşenerjisi panelleri
ile yenilenebilir enerjinin
ülkemiz vedünya için
önemini öğrencilerimize
doğrudananlata-
biliyoruz.Öğrencilerimiz
teknolojiyi yerinde
görüp tanıyor,
bilinçleniyor.” dedi.

Ö
ğretmenGelişirseToplumGelişirmottusuylaveCumhuriyet’in
100. yılında 1milyonöğretmeneulaşmahedefiyleyolaçıkan
YÖMGrup,öğretmenlerinmesleki vekişisel gelişimlerinekatkı

sağlayacakbinlerceeğitim içeriğini öğretmenlereücretsizulaştırmak
içinçalışmalar yürütüyor.Dijital öğrenmeplatform i-nimbus’taki eğitim
içeriklerini öğretmenlereulaştırmak içinkamuoyunun, sivil toplum

kuruluşlarınınveözel şirketlerin işbirliklerininönemine
değinenYÖMGrupkurucusuKayhanKarlı,		“Toplumun

bütünpaydaşlarını bu toplumsal iyileşmehareketinin
parçası olmayadavetediyoruz.BizlerYÖM
Grupolarak5binöğretmenimizinüyelik
bedelini karşılayarakbu toplumsal

iyileşmehareketininkartopuetkisi ya-
ratmasını arzuluyoruz.”diyeko-

nuştu.Dijital öğrenmeplatform
i-nimbus’taöğretmenlerin

mesleki gelişiminekatkı sağla-
ya- cak liderlik, yöneticilik, girişim-

cilik, verimlilik eğitimlerininyanısıra
kişisel gelişimlerini destekleyecek
yüzlerceeğitim içeriği bulunuyor.
Zenginleştirilmişkitapvemaka-
lelerdeneğitimvideolarınageniş
bir kataloğasahip i-nimbus’ta
tamamlananhereğitimayrıca
sertifikalandırılıyor.

Tek Okulları kendi 
enerjisini üretiyor

Millî EğitimBakanlığı, 14-16 Şubat 2023’tarihleri arasında
İstanbul’da “TürkçeÖğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı”

düzenleyecek.Millî EğitimBakanlığınca düzenlenecek konferans,
“2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”ndaki dil eğitimine yönelik
yürütülecek faaliyetlerden ve 26-29 Eylül’de düzenlenen “Türkiye’de ve

Dünyada Türkçenin Öğretimi Çalıştayı”nda Türkçe öğretimi uygulamalarının
yaygınlaştırılmasına ilişkin çıkan önerilerden hareketle yapılacak. Konferansla,
Bakanlık bünyesindeki öğretmenlerce geliştirilen Türkçe öğretimine yönelik
özgün ve etkili iyi uygulamaların tespit edilmesi, yaygınlaştırılması, güncel,
teknolojik ilerlemelere uygun olarak üretilen sınıf içi eğitim içeriklerinin
belirlenmesi amaçlanıyor. Konferansa dil eğitimi alanında uzmanlaşmış

konuşmacılar, sahada yaptıkları iyi uygulamalarla fark yaratan
öğretmenler ve öğrenciler bu alanda hazırladıkları projelerle katılacak.
Konferansın en önemli paydaşlarından olan üniversite düzeyindeki

öğrenciler, dil eğitimi alanındaki çalışmalarına yönelik poster
sunumu yapacak. Farklı üniversitelerden akademisyenler,

bu öğrencilere rehberlik edecek. Konferansa ilişkin
diğer detaylara, “https://turkce.meb.gov.tr/”

internet sitesinden
ulaşılabiliyor.

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE 
İYİ UYGULAMALAR KONFERANSI 

Cumhuriyet’in 100. yılında 
1 milyon öğretmen

TED 4 Milyon TL 
bağışla, bin 145 

öğrenciye burs sağladı

Ö100. yılında 1milyonöğretmene
YÖMGrup,öğretmenlerin

sağlayacakbinlerceeğitim içeriğini
içinçalışmalar yürütüyor.Dijital öğrenme
içeriklerini öğretmenlereulaştırmak

kuruluşlarınınveözel
değinenYÖMGrup

bütünpaydaşlarını bu
parçası olmaya
Grupolarak
bedelini

iyileşmehareketinin
ratmasını arzuluyoruz.”

nuştu.Dijital öğrenme
i-nimbus’taöğretmenlerin

mesleki gelişiminekatkı sağla
ya- cak liderlik, yöneticilik, girişim

cilik, verimlilik eğitimlerininyanısıra
kişisel gelişimlerini destekleyecek
yüzlerceeğitim içeriği bulunuyor.

10 yaşında Dünya Rekoruna imza attılar

TürkEğitimDerneği,NKolay
44. İstanbulMaratonu’nda
toplam4.006.991TLbağış

toplayarak,2008yılındanberi AdımAdım ile iyilik
peşindekoşansivil toplumkuruluşları (STK) içinde tekkampanyada
ençokbağışaulaşankuruluşoldu. 883koşucununkatıldığımaraton
kapsamında,6bin20bağışçınındesteğiyleTürkEğitimDerneği için
4.006.991TLbağış toplandı. Bağışlarla bin 145TamDestekBurslu
öğrencininbir yıllık eğitimmasrafı/bursukarşılandı.Her yıl yaklaşık
50STK’nın katıldığı İstanbulMaratonu’nailk defa2019yılındakatılan
TürkEğitimDerneği, sonüçyıl boyuncaençokbağış toplayanSTK
oldu.NKolay44. İstanbulMaratonu’ndabuyıl 35milyon892bin281
TLbağış toplandı.
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