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PROJENİN ADI

OBJEKTİFTE O AN

PROJENİN

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan resmi / özel

UYGULAMA ALANI

Temel Eğitim 2. Kademe Okulları ve Ortaöğretim Okulları

PROJENİN SÜRESİ

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı

HEDEF KİTLE
PROJE SAHİBİ
PROJE ORTAĞI

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi / özel ortaokul ve ortaöğretim
kurumları öğrencileri ile ilimizde görev yapan tüm öğretmenlerimiz
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,
Ortaokul ve Ortaöğretim Kurum Müdürlükleri

PROJENİN

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,

PAYDAŞLARI

Turizm İl Müdürlüğü İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri
2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde ifade edilen “21. yüzyıl
becerileri arasında yer alan çoklu okuryazarlıklara (dijital, finansal,
sağlık, ekoloji ve sosyal medya gibi vb.) ilişkin farkındalık ve beceri
eğitimleri düzenlenecektir.” ve “Öğrencilerin sosyal girişimcilikle
tanışarak toplumsal problemlere çözüm arama motivasyonu kazanması
desteklenecektir.” amaçları çerçevesinde mizaç ve yetenek temelli bir
tanıma yaklaşımı, bireyin kendini tanıması ve bu tanımanın takibi,
onun eğitim yolculuğunda kişiselleştirilmiş bir yol haritasına sahip
olması

hedefine

yönelik

çalışmaların

gerçekleştirilmesi

planlanmaktadır.
Bireysel ve Sosyal farkındalığı, insani, millî ve manevi
değerleri ile gelişecek çocuklar hem kendini tanıyacak hem de çevre
PROJENİN AMACI

duyarlılığını içselleştirecektir.
2023 Vizyon Belgesinde ifade edilen hedefleri gerçekleştirmek
üzere öğrencilerimizin, Sorumluluk Alma, Sabır, Dürüstlük,
Merhamet, Yardımseverlik, Saygı, Adalet, Tarih Bilinci, Çevre
Duyarlılığı temalarına dikkat çekmek, tarihe not düşmek, boş
zamanlarını faydalı değerlendirme ve iyi örneklere yönlendirme
amacıyla, projemiz çerçevesinde fotoğrafçılık, kısa film çalışmaları
gerçekleştirilecektir.
Bu çalışmalarla; Öğrencilerin herhangi bir zaman dilimi içinde, o
anın içinde yaşayarak o anı fotoğraflayarak; fotoğrafçılık ilgisinin
gelişmesini sağlamak ve boş zamanlarını kaliteli bir aktivite ile

geçirmelerine önayak olmak,
- Öğrencilerimize görsel malzeme okuyabilme alışkanlığı,
fotoğrafların şifrelerini çözme ve eleştirel düşünme yeteneği
kazandırmak,
- Verilen

eğitim

yöntemiyle,

öğrencilerin

duyuş

ve

düşünüşlerini sanatsal bir üslupla görsel malzemeye dönüştürmelerini
sağlamak,
- Eğitim kalitesini arttırmak, öğretmenler dışındaki meslek
sahipleriyle informal etkileşimler kurmalarını sağlayarak eğitimi okul
sınırlarının dışına çıkarmak,
- Çalışmalarını sunarak başarısını çevresiyle paylaşma
değerleri öğrencilerimize kazandırılacaktır.
- Ayrıca projeye ilimizde görevli öğretmenlerimiz de dahil
edilerek,

öğretmenlerimizin

de

fotoğrafları

proje

kapsamında

paylaşılacaktır. Öğretmenlerimizin fotoğrafçılığa ilgisinin artırılması
öğrencilerimizin de bu alanda gelişimine katkı sunacaktır.

Ekim Ayı Proje Faaliyet Basamakları
 Projenin ilgili kurumlara tanıtılması
 Okul Proje Komisyonlarının kurulması
Kasım-Mayıs Ayları Proje Faaliyet Basamakları


Okullarımızda broşür, afiş, roll up vb. görsellerle proje
amaçlarına yönelik farkındalık çalışmalarının yapılması



İlimizde

faaliyet

gösteren

Film

ve

fotoğrafçılar

dernekleriyle işbirliği gerçekleştirilmesi,


Okullarımızda öğretmen ve öğrencilere yönelik fotoğrafçılık
kursları düzenlenmesi,



Öğretmen ve Öğrencilere yönelik Kısa Film çekim,
düzenleme kursları düzenlenmesi



İlgili

Sivil

Toplum

Kuruluşları

işbirliğinde

mesleğin

profesyonelleri ile öğretmen ve öğrencilere yönelik seminer,
konferans vb. farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmesi

PROJENİN
AŞAMALARI

İlgili STK larla işbirliği yaparak okullarımızda fotoğraf
sergileri açılması



Öğrenciler arası Fotoğraf ve Kısa Film Sergi / Gösterim /
Yarışmaları düzenlenmesi
 Aralık 2021 – Fotoğraf Yarışması (Okulda
oluşturulan komisyonca düzenlenecektir)
 Nisan 2022-

Fotoğraf Sergisi (Komisyonca

seçilen fotoğraflar sergilenecektir)
Mayıs Ayı Proje Uygulama Basamakları
 Projenin raporunun teslimi (Yapılan etkinliklere ilişkin bilgi ve
fotoğraflar faaliyet raporları (Ek-1) ile birlikte İlçe Milli
Eğitim

Müdürlüklerince

arge22@meb.gov.tr

adresine

gönderilecektir)


Edirne

Bilim

Kültür

Sanat

ve

Spor

okullarımızda hazırlanan eserlerin sergilenmesi
İl Millî Eğitim Müdürü
PROJE YÜRÜTME

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

EKİPLERİ

İl Millî Şube Müdürü
İl Millî Eğitim ARGE Proje Koordinatörü

Şenliklerinde

Öğretmen ve öğrencilerimizin herhangi bir zaman dilimi içinde, o
anın içinde yaşayarak o anı fotoğraflayarak; fotoğrafçılık ilgisinin
gelişmesini sağlamak, sosyal konulara yönelik metin ve film
BEKLENEN

çalışmaları yaparak boş zamanlarını kaliteli bir aktivite ile

SONUÇLAR

geçirmelerini alışkanlık haline getirmek, verilen eğitim yöntemiyle,
öğrencilerin duyuş ve düşünüşlerini sanatsal bir üslupla görsel
malzemeye

dönüştürmelerini

sağlamak,

çalışmalarını

sunarak

başarısını çevresiyle paylaşarak özgüvenlerinin arttırılması.
Fotoğrafçılık ve film ilgisinin gelişmesi ile çevresine daha farklı
ÇARPAN ETKİSİ

bakan öğrenciler, çevre bilinci, tarih şuuru ve sosyal yaşam değerlerini
arttırarak toplumun toplum içinde bilinçli bireyler olarak yer
alacaklardır.
 T.C. Anayasası
 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Temel Kanunu
 Milli eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

DAYANAK

 Milli eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
 Eğitim Vizyonu 2023 Belgesi
 MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği
 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
Okullar, bütün çalışmalarını paydaşlar, belediyeler, kendi öz

PROJE MALİYETİ
VE FİNANSMANI

kaynakları, okul aile birliği, esnaf ve veli destekleriyle yapacaklardır.

TOPLAM MALİYET

Proje süresince ortaya çıkacak ihtiyaçlar Edirne İl Milli Eğitim
Müdürlüğünce hazırlanacak olan teknik şartname doğrultusunda İl

DİĞER HUSUSLAR

Özel İdaresi tarafından karşılanacaktır.
Proje ile ilgili yapılan faaliyetlerin görsellerinin paylaşımında
@objektifteoan22 ve #objektifteoan22 etiketleri kullanılacaktır.

EK-1

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

“ 20…- 20… yılı …. Dönem ” PROJE FAALİYET RAPORU
Okul İsmi

Proje Sorumlusu
Proje Ekibinde Görev
Alan Öğretmenler

1.

3.

( En az bir)

2.

4.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Proje Ekibinde Görev
Alan Öğrenciler.
( Proje Türüne Göre
Gerekiyorsa.)

Projenin Okulunuzda
Başlangıç Tarihi

………. /…….… / 20…

Projeye Katılan Öğrenci
Sayısı

-…………………………………………… ( … )

( gerçekleştirilen etkinlik
adı ile birlikte sayısı
maddeler halinde
yazılacaktır.)

Proje Kapsamında
yapılan çalışmalar
( gerçekleştirilen tarih ile
birlikte maddeler halinde
yazılacaktır.)

Proje Görselleri
(Amacına uygun, projeyi
iyi yansıtan şekilde her
etkinliğe ait çekilmiş en az
3 er fotoğraf tarih ve
etkinlik adı ile birlikte
ekleyiniz.)

- …………………………………………… ( … )

1………………………………………. ( Tarih: ……………..)
2.

1.
2.

………./………/20…
…………………………………

Okul Müdürü
İmza

EK -2

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı
Projelerin Uygulanmasına Dikkat Edilecek Hususlar
1- Proje kapsamında gerçekleştirilmesi düşünülen etkinlik ve faaliyetlerde yer alacak yönetici,
öğrenci ve öğretmen ve velilerimizin; Milli Eğitim Bakanlığımızın Kovid-19 salgını
nedeniyle alınması gereken tedbirler kapsamında uyulmasını istediği öneriler ve direktifler
dikkate alınacaktır.
2- Yönergelerde “ Projenin Aşamaları” başlığında açıklanan faaliyet türlerine göre uygulanma
biçimleri aşağıda belirtilen başlıklar altında gerçekleşecektir.
a) Proje Yarışmaları
b) Gezi
c) Okul Panosu, Afiş vb. Materyal Hazırlama
d) Görsel Sahne Sunumu
e) Konferans, Seminer, Eğitim vb. Düzenleme etkinlikleri
f) Kitap, Dergi, Broşür, Video ve Yazı vb. hazırlama
g) Okul Fiziki Ortam ( Laboratuvar, Kütüphane vb.) Düzenleme Çalışmaları
h) TBA Atölye Çalışmaları ve Kurslar
i) Sergi, Şenlik ve Fuar Düzenleme
3- Okul/Kurumlar Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlik ve faaliyetlere ait bilgi, belge ve
görseller Proje Faaliyet Raporu ( EK- 1) formu 1. ve 2. Dönem sonu olmak üzere 2 defa
okullar tarafından eğitim öğretim bitmeden önce bulundukları İlçe Milli Eğitim Proje
birimlerine göndermeleri gerekmektedir.
4- İlçe Milli Eğitim Proje Koordinatörlerince Okulların gerçekleştirdiği etkinlik ve faaliyetlere
ait rapor, bilgi, form ve seçilmiş görseller ( EK-4) “İlçe Faaliyet Raporu” olarak uygun
şekilde düzenlenerek arge22@meb.gov.tr adresine gönderilecektir.
5- Edirne Merkez Okul/Kurumlarımız etkinlik ve faaliyetlerine ait bilgi, belge ve görseller Proje
Faaliyet Raporu ( EK- 1) formunu 1. ve 2. Dönem sonu olmak üzere yılda 2 defa eğitim
öğretim bitmeden önce düzenleyecektir.
6- Okullar gerçekleştirilecekleri projelerde görev alacak öğrenciler için, projelerin
faaliyetlerinde, yaygınlaştırma ve tanıtım süreçlerinde öğrencilerimizin sosyal medyada,
yazılı ve görsel medyada görünürlüğünde bir sakıncası olmadığına ilişkin velilerinden izin
belgesi ( EK-5) “Muvafakat Belgesi” almadırlar.
7- Dönem sonunda “İl ARGE Web sayfası” içerikleri için gerekli bilgi ve dokümanların hızlı
ve kolay temini için projelere ait bilgilerin düzenli olarak tutulması ve arşivlenmesi önem arz
etmektedir.
8- Eğitim Öğretim yılı içerisinde yukarda belirtilen hususlarda yöntem ve biçim olarak
değişiklik olduğunda İl/ İlçe Arge Koordinatörlerince Okul Müdürlükleri bilgilendirilecektir.

