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PROJENİN GEREKÇESİ
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa bir sürede tüm dünyayı etkisi
altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını her sektörde aksamalara ve değişimlere
neden oldu. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren tüm sektörler
sorumlu oldukları alanlarda çeşitli kararlar alarak bu kararları uygulamaya koydular.
Eğitimi ilgilendiren en önemli karar ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12 Mart’ta
açıklandı. Bu karara göre16 Mart’tan itibaren 30 Mart’a kadar iki hafta süreyle yüz yüze
eğitime ara verildi. İki haftalık aranın ilk haftası, ara tatil olarak planlandı ve bu süreyi
öğrencilerin evlerinde istirahat ederek geçirmeleri istendi.
23 Mart Pazartesi gününden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’nın Uzaktan Eğitim
Programı; TRT üzerinden ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim olmak üzere üç farklı kademe
için açılan TV kanallarıyla ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemiyle internet üzerinden
devam etmektedir. Vaka sayısının artmasıyla birlikte okullarda eğitimin 1 Haziran’a
kadar

yapılmayacağı,

bu

süreçte

eğitimlere

dijital

olarak

devam

edileceği

kararlaştırılmıştır.
Uşak ilinde eğitim öğretim süreçlerinin aksamaması, öğrencilerin uzaktan eğitim
sürecinde kendilerini yalnız hissetmemeleri adına Uşak Valiliği himayelerinde İl Milli
Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda “Bahar Evimizde Projesi” yürütülmektedir.

PROJENİN AMACI
Projenin amacı; ilimizde eğitim-öğretim süreçlerinde sistemi dijital araçlarla
destekleyerek hem içerisinde bulunduğumuz süreçte hem de sonraki dönemlerde

eğitimde kalite artışı sağlamaktır. Proje ile öğrencilerimiz hem akademik hem de
rehberlik anlamında desteklenecektir. Bu süreçte öğretmenlerin teknolojik bilgi ve
becerileri Müdürlüğümüz Eğitim Paydaşları Akademisince (EPA) desteklenirken, dijital
eğitime uygun interaktif içerik geliştirmek ve bunları öğrencilerimize ulaştırmak için
Youtube kanalımız ve stüdyomuz hizmete girmiştir.

Bahar Evimizde Projesi 8 bileşenden oluşmaktadır.

Bu Bileşenler:
1. Dijital Eğitim Sürecinde Öğretmen - Öğrenci İletişimi
EBA TV kanalları üzerinden eğitim akademik anlamda sorunsuz devam
etmektedir. Öğrenciler uzaktan eğitim ile günlerini verimli bir şekilde geçirmektedir.
Ancak öğrencilerin öğretmen rehberliğinden ve arkadaş ortamından uzak bir şekilde
sadece dijital eğitim sürecine katılması, öğrencilerin yalnızlaşmasına ve eğitimin sadece
akademik yönünün öne çıkmasına neden olabilir. Eğitimlerin etkililiğinin ve verimliliğinin
artırılması adına bu süreçte öğretmenlerin, öğrencilerini takip etmesi ve süreci veli ve
öğrencilerle irtibatlı şekilde yürütmeleri büyük önem taşımaktadır. Öğrencinin internet
erişimi, çalışma ortamı, uzaktan eğitimle derslerini takip edip etmediği gibi konularda
öğretmen-öğrenci iletişimi sağlanacaktır. Bu proje kapsamda öğretmenlerimiz
öğrencileriyle iletişim içerisinde olacaklar ve öğrencinin hem akademik hem de
psikososyal gelişimini takip ederek onlara destek sağlayacaklardır. Uzaktan eğitim
sürecinde öğretmen-öğrenci ilişkisinin devamlılığı önemlidir bu sebeple süreç içerisinde
öğretmenlerin teknolojinin imkânlarından yararlanarak öğrencileriyle irtibat halinde
olmaları sağlanacaktır.

2. Psikososyal Dayanışma Ağı
Uzaktan eğitime devam eden öğrencilere ve velilerine psikososyal destek
sağlamak, öğrencilerin akademik ve psikolojik gelişimlerini desteklemek, özel eğitim
öğrencileri ve velilerinin ihtiyaçlarına çözüm bulmak, pandemi sürecinde onları takip

ederek gerekli durumlarda iletişim ve işbirliğinde bulunmak amacıyla Rehberlik ve
Araştırma Merkezi koordinasyonunda çeşitli faaliyetler planlanmıştır. Bunlar;

a) 7/24 Psikososyal Destek Çalışmaları
Pandemi sürecinde alınan tedbirler gereği öğrenciler uzaktan eğitim yoluyla
eğitime devam etmektedir. 20 yaş altına uygulanan dışarı çıkma yasağı nedeniyle bütün
günü evde geçirmek zorunda kalan öğrencilerin yoğun stres yaşadığı görülmektedir.
Öğrenci velilerinin de bu süreçteki belirsizlik, rutin bozulması ve çocuklarıyla uzun süre
vakit geçirmek zorunda kalmaları nedeniyle stres tepkileri gösterdikleri ve yardıma
ihtiyaç duydukları gözlemlenmiştir.
Bu süreçte öğrenci ve velilerin yaşadığı stres tepkileri nedeniyle ihtiyaç
duydukları psikososyal destek 7/24 esasıyla Rehberlik ve Araştırma Merkezi Instagram,
Telegram, WhatsApp Business, Facebook gibi sosyal medya hesapları ile sağlanacaktır.
Bu süreçte öğrenci ve veliler tercih ettikleri sosyal medya kanallarından Rehberlik ve
Araştırma Merkezimizde görevli uzman ekiplere ulaşabileceklerdir. İlimizde özel eğitime
ihtiyacı olan öğrenci velileri aranarak süreçte yaşanan sorunlar üzerine gerekli destek
sağlanacaktır. Bu süreçte psikososyal destek bağlamında; Çocuklarda özgüven
Geliştirme, Siber Zorbalık, Dil ve Konuşma güçlüğü gibi konularda çeşitli sosyal medya
araçları vasıtasıyla konunun uzmanları ile canlı yayınlar gerçekleştirilecektir.
Süreç içinde öğretmen ve velilerden gelen geri bildirimler dikkate alınarak farklı
eğitimler de planlanacaktır. Ayrıca; Covid-19 ve Kaygı, Covid-19 Sürecinde Velilere
Öneriler, Evde Eğitimi Nasıl Verimli Hale Getiririz, Covid-19 Sürecinde Çocuklarla Nasıl
İletişime Geçmeliyiz, Covid-19 Sürecinde Ergenlik, Zaman Yönetimi Teknikleri,
Çocuğunuzla Evde Yapabileceğiniz Etkinlikler gibi önemli başlıklarda broşürler ve çeşitli
yayınlar ile öğrenci ve velilere destek sağlanacaktır.

b) Özel Gereksinimli Bireylere Uzman Desteği
Rehberlik ve Araştırma Merkezi sosyal medya hesapları ile 7/24 ulaşılabilir
olmanın yanında ilimizde özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin velilerine ulaşarak

süreçte yaşanan sorunları ve ihtiyaçları belirleyecektir. Özel eğitim alanında velilerin
evde uygulayabileceği eğitsel ve sosyal etkinlikleri içeren Özel Eğitim Etkinlik Kitapçığı
ve yetersizlik türlerine yönelik; Zihinsel Yetersizlik, Otizm Spektrum Bozukluğu
konularında Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nce broşürler hazırlanacaktır.
Ayrıca; Özgül Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Dil
Ve Konuşma Güçlüğü, Bedensel Yetersizlik, Görme Engeli, İşitme Engeli Üstün Yetenek,
Covid- 19 Sürecinde Özel Eğitim başlıklarında da broşürler hazırlanarak veliler ile
paylaşılacaktır.
LGS ve diğer sınavlar için sınav tedbiri konularında okullarla iletişim kurularak
RAM modülüne kaydı olmadığı için sınav tedbiri hizmetinden faydalanamayacak, özel
eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için gerekli tanılama ve takip hizmeti Rehberlik
Araştırma Merkezi’nce sağlanacaktır.
Rehberlik ve Araştırma Merkezi sosyal medya hesapları ile Milli Eğitim
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Sağlamlığımızı Korumak yayınları, Özel Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinlikler gibi
paylaşımlar yapılarak geniş bir kitleye ulaşılacaktır. Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nce
takip edilen özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin psikolojik sağlamlıklarına katkıda
bulunmak ve karantina sürecinde toplumdan uzak kalmalarının olumsuz etkilerini
hafifletecek psikolojik desteği sağlamak amacıyla rehber öğretmenler aileler ile sürekli
iletişim içerisinde olacaktır.

c) Çevrimiçi Mesleki Tanıtım ve Kariyer Günleri
Çalışmaların çevrimiçi olarak yapıldığı bu dönemde öğrencilerin üniversitelerin
imkânlarını tanımalarına ve yapacakları üniversite tercihlerine yardımcı olmak amacıyla
geleneksel hale gelen Mesleki Tanıtım ve Kariyer Günleri Etkinliği çevrimiçi olarak
gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede üniversitelere müdürlüğümüzce davet gönderilecek
ve katılım sağlayacak Üniversiteler belirlenecektir. Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Instagram (@usakilmem) sayfasında etkinlik boyunca her gün bir üniversite
temsilcisiyle canlı yayın gerçekleştirilerek; üniversitelerin yurt ve burs imkânları,

bölümleri, kariyer olanakları gibi imkânları tanıtılacak, öğrencilerden gelen sorular
cevaplanacaktır.

3.UŞAK MEM TV (Kanalımıza Hoşgeldiniz )
İlimizde 12. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerimizin sınav hazırlık çalışmalarına destek
olmak için gönüllü öğretmenlerimiz tarafından konu anlatımı ve soru çözüm saatleri
planlanarak Uşak Mem TV Youtube kanalından yayınlanacaktır. Öğrenciler bu saatlerde
kendileri için hazırlanan örnek soruları ekrandan takip ederek çözebileceklerdir. Aynı
zamanda öğrenciler zorlandıkları konuları ve çözemedikleri soruları Youtube kanalına
yorum olarak yazabilecek ve bu soruların çözümleri ile ilgili içerikler kanalımızda
yayınlanacaktır. Uşak MEM TV Youtube kanalımızda deneyler, masal anlatımı, öğrenci
ve öğretmenlerimizin müzik performansları gibi eğlenceli içerikler de yer alacaktır.

4.Çevrimiçi Deneme Sınavları
İlimiz geneli çevrimiçi deneme sınavları 12. ve 8. Sınıf öğrencilerimizin
seviyelerini test etmek için çok büyük bir fırsat oluşturacaktır. Korona virüs salgınından
dolayı evde kalıp çalışmaların evden sürdürüldüğü şu günlerde deneme sınavlarına
katılmak oldukça önemlidir. Hazırlık aşamasını tamamlamak ve konuları bitirmek üzere
evinde çalışan öğrencilerimiz çevrimiçi deneme sınavları ile kazanım eksiklerini görerek
bu eksiklerini tamamlama şansını yakalayacaklardır.

5.Çevrimiçi Eğitim Paydaşları Akademisi
Korona virüs salgını sırasında bir zorunluluk olarak hız kazanan eğitimde
dijitalleşme süreci, öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin geliştirmelerinin ve bu
yeterliliklerini aktif şekilde kullanmalarının önemini göstermiştir. Öğretmenlerin dijital
yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bilgilerinin artırılması için gerekli eğitimler dijital
ortamda yapılarak hem daha etkili sonuçların alınması hem de kaynakların etkili ve
verimli

kullanılması

sağlanacaktır.
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gerçekleştirilen öğretmen eğitimleri interaktif olarak yapılacaktır. Öğretmenlerin ihtiyaç
duyduğu ve duyacağı becerilerin kazandırılması konusunda anketler yapılarak bu
anketlerin analizleri doğrultusunda uygun eğitim programları düzenlenecektir.

6. Tasarım Beceri Atölyelerimiz: Evimiz
Öğrencilerin zamanlarını okuldan, oyundan, etkinlikten ve iletişimden uzak bir
şekilde geçirdiği şu günlerde sıkılmaları olağandır. Bu süreçte öğrencilerin bilim, sanat,
spor, kültür ve yaşam alanlarındaki yeteneklerinin keşfedilmesi ve becerilerinin
bütüncül olarak geliştirilmesi amacıyla öğrencilerin evlerinde çiçek yetiştirme, el
sanatları, deneyler yapma, sanatsal etkinlikler ve müzik etkinlikleri gibi faaliyetlerde
bulunmaları teşvik edilecektir. Öğrencilerimizin bu kapsamda gerçekleştirecekleri
etkinlikler ve performanslar müdürlüğümüz web sitesinde çevrimiçi (online) olarak
sergilenecektir.

7. Çevrimiçi Hatıra Defteri
Günlük ya da hatıra defterleri; anılarımızı, hayallerimizi, umutlarımızı,
fikirlerimizi, üzüntülerimizi, sevinçlerimizi, gün içerisinde yaşadıklarımızı kaydettiğimiz
sırdaşlarımızdır. Öğrencilerimizin bu zorlu süreçte yaşadıklarını çevrimiçi hatıra
defterine yazmalarını teşvik ederek, öğrencilerimizin yazma becerilerini geliştirmeyi,
onlarda yazma isteğini artırmayı, okumaya karşı ilgilerini sağlamak amacındayız.
Pandemi sürecinde öğrencilerin yazdığı metinler Müdürlüğümüzce derlenerek dijital bir
kitap haline getirilecektir.

8. Dijital Bayram Coşkusu
Tüm dünyanın salgın nedeniyle ciddi bir sınavdan geçtiği bu dönemde eğitim
hayatlarını evlere sığdıran öğrencilerimiz ile Milli Bayramları evlerinde ve dijital ortamda
beraber kutlamak amacıyla çeşitli faaliyetler planlanmıştır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için planlanan
faaliyetler;
-23 Nisan haftası boyunca yapılabilecek etkinlik önerileri rehberi
-Öğrencilerimizin evde hazırlamış olduğu etkinliklerin @usak23nisan sosyal
medya hesaplarında paylaşılması
-Tüm Resmi ve özel okulların hoparlörlerinden 100.yıl Marşı ve Çocuk Şarkıları
yayını
-http://usak.meb.gov.tr adresinden tüm hafta boyunca 23 Nisan Sanal Resim
Sergisi
-Tüm Resmi ve özel okulların hoparlörlerinden İstiklâl Marşı yayını

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için planlanan
faaliyetler;
-İl Milli Eğitim Müdürü Bülent ŞAHİN’in öğrencilerle canlı bağlantı ile görüşmesi
-Tüm resmi ve özel okulların hoparlörlerinden Gençlik Marşı yayını
-Müzik öğretmenlerimizin İnstagram canlı yayını ile Gençlik Konserleri
organizasyonu
-Tüm Resmi ve özel okulların hoparlörlerinden İstiklâl Marşı yayını

