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                                                                              ÖNSÖZ 

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler, Kıymetli Velilerimiz…  

Dünyayı ve Ülkemizi ciddi bir şekilde etkileyen Covit19 Pandemi sürecinde sağlığımız için 

evlerimizde kalma zorunluluğu doğmuştur. Evdeki hayatımızı, çeşitli etkinliklerle değerlendirerek 

geçirme fırsatını elde ettik. 

Pandemi sürecinde Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde eğitim neferlerimiz 

tarafından gerçekleştirilen etkinlik ve çalışmaları sizlerle buluşturmak için hazırlamış olduğumuz       

e-derginin ilk yayınını paylaşmış olmanın mutluğu içindeyiz. 

Bütün dünyanın Koronovirüs ile karşı karşıya kaldığı şu günlerde dijital ortamdan sizlere 

ulaşmanın bir gereklilik olduğu bilinciyle bu dergi hazırlanmıştır. İlk sayısında Koronovirüs güncesini 

temel alan e-dergimiz, ilerleyen dönemlerde farklı konularla da sizlerle buluşmaya devam edecektir.  

Bu zorlu süreçte emeği geçen tüm eğitim yöneticilerine, öğretmenlerimize, evlerde 

öğrencilerimizle koordinasyonu sağlamamızda katkıda bulunan velilerimize ve karantina sürecinde 

okul ve arkadaşlarından ayrı kalarak eğitimlerini uzaktan sürdürmeye çalışan kıymetli öğrencilerimize 

bizimle birlikte oldukları için teşekkürlerimizi sunarım. 

 

                                                                               Erhan ATİLLA 

                                                                                       Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürü 

 

 

 

 



               BALÇOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 
3                                                                                                                                                                                Haziran 2020                                                                                                                                                           
 

   Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de bir kişide korona virüsü testinin (Covid-19) pozitif çıktığını 

duyurmasının ardından, ülke genelinde hastalıktan korunmaya yönelik sterilizasyon çalışmaları sıklaştırıldı. Milli 

Eğitim Bakanlığı, öğrencileri virüsten korumak için eş zamanlı hijyen uygulaması başlattı. 

 Bu kapsamda Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, toplum sağlığını hızlı bir şekilde etkileyebilecek olan ortak 

kamusal kullanım alanlarında hem çalışanların hem de vatandaşların sağlığını korumak adına lavabo ve mutfaklar da 

dâhil olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm birimlerinde, ilaçlama yaptı. Balçova ilçesindeki tüm okul ve 

kurumlarda öğrencilerin ve öğretmenlerin elle temas ettiği her yer dezenfekte edilmeye başlandı. İlçe  Milli Eğitim 

Müdürlüğü İSG Bürosunun koordinatörlüğünde gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları periyodik olarak devam etti. 

  

 

  KORONA VİRÜS SÜRECİNDE HİJYEN UYGULAMALARI 
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       Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs salgını sonrasında, virüsün yayılma hızını azaltmak için alınan 

tedbirler kapsamında  dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yüz yüze eğitime ara verildi. Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından 23 Mart 2020 tarihinden itibaren Uzaktan Eğitim Süreci başlatıldı. 

       Uzaktan Eğitim Sürecinde ilçemiz öğretmenleri, öğrenci ve velilerimizle iletişime geçerek, çeşitli programlar ve 

EBA üzerinden öğrencilerimiz ile online dersler gerçekleştirdiler. 

 

   UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMALARI 
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     Sayın Velilerimiz; zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde, çocukları evde oyalama ve yeni etkinlikler bulma 

konusunun sıkıntılı olduğunu düşünüyoruz. Bilgisayar, tablet, televizyon gibi teknolojik araçların daha fazla 

kullanıldığı bir döneme girdik. Yine de ev içinde çocuklarınızla birlikte yapacağınız farklı etkinlikler hem sizi hem 

de onları rahatlatacak ve çocuğunuzu teknoloji bağımlılığı riskinden koruyacaktır. Evin içinde çocuğunuz için farklı 

alanlar yaratabilirsiniz. Mesela kitap alanı, oyuncak alanı, resim alanı, dans alanı gibi... Kullanabildiğiniz ve 

güvenliğinden emin olduğunuz bir balkonunuz, bahçeniz varsa, havanın güneşli olduğu saatlerde burada zaman 

geçirmek hem size hem çocuğunuza iyi gelecektir. 

     Bu dönemde herkeste görülebilecek uyku saatlerinin düzensizliği, çok ya da az yeme, evde çok sıkılarak dışarı 

çıkmayı isteme, sessizleşme, ev içinde aşırı hareketlenme, ayrı yatmak istememe gibi durumlar sizlerin 

müdahalesiyle üstesinden gelinebilecek davranışlardır. “Hep Yapıyorum” etkinlikleri ve çocuğunuz için 

oluşturacağınız günlük rutinler onların daha normal hissetmesini sağlayacak ve bu belirtilerle başetmesini 

kolaylaştıracaktır. 

       “Hep Yapıyorum” etkinliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

1-ŞİİR YAZALIM 

Her şeyin şiiri yazılabilir. Rüzgârın, çatının ya da sokaktan geçen manavın... Hadi sen de dene! Herkes yazabilir. Bak 

bir tane bizden: 

Trenin bacası önde,  

Vagonları arkada.  

Benim boynuzum önde,  

Koca gövdem arkada.  

Koşarım hızlı ondan  

Çünkü adım...  

GERGEDAN (Bisiklet, Kızak ve Vapur/Svjetlan Junakovic) 

Yazdıktan sonra evdekilere oku bakalım şiirini. Ya da öğretmenine gönder. İstersen apartman girişine as, gelen 

geçen olursa okuyup mutlu olur. 

2-FİLM İZLEYELİM 

      Evde yapılacak en güzel etkinliklerden biri de güzel bir film izlemektir. Bizim daha önce izleyip çok 

beğendiğimiz filmler var. Aşağıya yazdık:  

1-Moana (6+)  

2-Mucize/Wonder (8+)  

3-Bir Böceğin Yaşamı/A Bug’s Life (6+)  

4-Coco (8+)  

5-Pete’s Dragon (7+) 

 

    KORONA VİRÜS DÖNEMİNDE EVDE ZAMAN GEÇİRME AKTİVİTELERİ 
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    Bu filmleri evde bulduğun bir yetişkinle izlersen daha keyifli olur. Filmleri izledikten sonra aklında kalanların 

resmini yapabilirsin. 

3- EKMEK YAPALIM 

     Madem evdeyiz. Neden yeteneklerimizi geliştirmeyelim? 

 Evde ekmek yapınca, pişmeye yakın o kadar güzel kokuyor ki... Bunu 

yaparken mutlaka bir büyüğünden yardım al.  Belki aile büyüklerin 

biliyordur. Telefonla arayıp hem hal-hatır sorup hem de tarif alabilirsin. Ne 

dersin? Bir taşla iki kuş.  

Hadi kolay gelsin!  

 

4- YOGA YAPMAYI ÖĞRENELİM 

    Hadi sakin bir müzik aç, rahat kıyafetlerini giy ve aşağıdaki hareketleri yapmaya başla. Ommmm...  

    Her hareketin bir ismi var. Öğrendiklerini resmin altına yazabilirsin ya da bir deftere. Bu arada hareketleri 

yaparken kendini zorlama olur mu? Bir yerini acıtmanı istemeyiz. 
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5- EVDE PİKNİK KEYFİ 

     Havalar güzelleşti. Eğer dışarıda koronavirüs olmasaydı tam da “piknik 

havası” derdik. Ama bir süre daha dışarı çıkmamalıyız. O yüzden pikniği oturma 

odanda yapabilirsin. 

     Evet evet yanlış duymadın, hemen hazırlıklara başla... 

 

6- AKROSTİŞ YAPIYORUZ  

   O ne demek mi? Bak şöyle :  

                 Kuyruğu upuzundur  

                 Enik denir yavrusuna  

                 Daha dün gördüm ağaçta  

                 İnemiyordu aşağıya  

Baş harflere baksana… Evet, kedi, bildin!  O zaman sıra sende…  

                E………………………….  

                V………………………….  

                D………………………….  

                E ………………………… 

                K…………………………  

               A………………………….  

                L………………………… 

7-BİR RESSAMLA TANIŞALIM 

    Ressamımız Salvador DALİ. Ona deli diyenler de olmuş biliyor 

musun? Çünkü resimleri insanların alışık olduğundan çok farklıymış. 

Ama Salvador DALİ aslında bir dâhiymiş.  

    Eğer evinde internet varsa oradan yaptığı resimlere bakabilirsin. 

Olmayanlar için bir kaç örnek verelim. Mesela koca koca fillere 

çubuk gibi leylek bacakları eklemiş. Saat şeklinde pizzalar çizmiş. 

Başka hah evet, kelebekleri sanki geminin yelkeni gibi göstermiş. 

Onun yaptığı resimlere sürrealist deniyor. Yani gerçeküstü. Senden de 

böyle resimler istiyoruz. Hadi istediğin kadar saçmala...  

 

8- SIRADIŞI BİR CANLIYI KEŞFET  
 
    Şimdi sana bir bilmece soracağız:  

                 Ördek gibi vardır gagası ama kanatları yok,  

                 Kürkü aynı kanguru ama kesesi yok,  

                 Kuyruğu kunduz gibi ama dişleri yok,  

                 Perde ayaklı, uzun kuyrukludur bu  

                Yumurtlayan memeli!  

                Bil bakalım nedir?  

 Cevabı sayfanın sonunda... Hemen yana bir fotoğrafını bırakıyoruz. Peki, sen de onun resmini çizebilir misin?  

 

    Merak ediyoruz senin tanıdığın en sıra dışı canlı hangisi? Onun bilmecesini hazırlarsan, okul açılınca bize ve 

arkadaşlarına sorabilirsin. 
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9- BİR OYUN OYNAYALIM 

      Hadi gel bir oyun oynayalım: Oyunumuzun adı “A’dan Z’ye Ben”  

Bunu kendi başına ya da evde aile üyelerinle birlikte oynayabilirsin. Alfabenin tüm harflerini 

bir kağıda, aşağıya doğru, yaz ve her harfin karşısına kendine ait bir özellik bulmaya çalış. Eğer 

iki kişi oynuyorsanız birbiriniz hakkında özellikler yazmaya çalışabilirsiniz. 

 

10- KELİME KAVANOZU YAPALIM 

    

 “Kelime Kavanozu” oyununa ailenin tüm bireyleri katılabilir. Oyunun kuralları şöyle:  

Herkes istediği en az 10 kelimeyi yazıp bir kavanozun içine atar. Sonra bu kavanozdan 

çektiği kelimeyi, hiç konuşmadan hareketlerle anlatmaya çalışır.  

 

 

    Sevgili Öğrencilerimiz, 

Bu etkinliklerden istediğin zaman içinden birini seçip yapabilirsin. İstersen her gün aynı etkinliği de yapabilirsin. 

Bazı günler canın hiç bir şey yapmak istemeyebilir. Ya da kendini çok sıkılmış hissedebilirsin. Dışarı çıkıp parkta 

oyun oynamak isteyebilirsin. Bunların hepsi normal. Biraz daha sabırlı olursan, bu günler geçecek ve biz yeniden 

güven içinde okulumuza, parklara, sokaklara, arkadaşlarımıza kavuşacağız. O zamana kadar müzik dinle, dans et ve 

evde olmanın keyfini çıkar. Bir de el yıkamayı sakın unutma! Seni uzaktan öpüyoruzzzz... 

  

Z. Burcu Öztürk / Buket Demirkol Kalafat 

80.Yıl Orhangazi İlkokulu Rehber Öğretmenleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıradışı bir canlıyı keşfet; bilmecenin cevabı: Ornitorenk 
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     Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli gönüllü idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve personelimiz, Balçova 

Kaymakamlığının belirlediği planlama doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladılar. 

Ramazan ayında Cumhurbaşkanlığının gönderdiği kolonya ve maskenin dağıtımı da dahil olmak üzere ilçemizde  

toplam 147 Milli Eğitim Personeli gönüllü olarak görev aldı.  

 

 

  BALÇOVA MİLLİ EĞİTİM AİLESİ GÖNÜLLERE MERHEM OLUYOR 
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      Covit-19 Virüs salgınına karşı sağlık çalışanlarımızın mücadelesine destek olmak için Balçova İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. İhtiyaç duyulan tıbbi koruyucu siperlikler, Balçova Halk Eğitim 

Merkezinde üretilmeye başlandı. 

     "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla yola çıkan Balçova Halk Eğitim Ekibimiz, 13 kişilik gönüllü 

öğretmen,  usta öğretici ve personelden oluşmaktadır. Mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek haftada 

200 adet tıbbi koruyucu siperlik üretilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

   BALÇOVA HALK EĞİTİM MERKEZİ ÜRETİYOR 
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        Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, 3D yazıcısı olan 80.Yıl Orhangazi Ortaokuluyla irtibat 

kurularak sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla "Yüz Koruyucu Siperlik" üretme çalışmaları 

başlatıldı. 

       Sağlık çalışanlarına 3 boyutlu destek için gerekli hammadde desteğini TÜPRAŞ sağladı. Destek ve 

katkılarından dolayı TÜPRAŞ Ailesine teşekkür ederiz. 

 

 

 

    SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 3 BOYUTLU DESTEK 
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      Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçte ilçemiz öğretmenleri iyilik dağıtmaya devam 

etti.  

      Evde bulunduğumuz karantina sürecinde İyilik Gönüllüsü Öğretmenlerimiz, kimi zaman evsiz sokak 

kedi ve köpeklerinin besin ihtiyacını giderirken, kimi zaman ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu. 

Bazı öğretmenlerimiz, sağlık sorunları yaşamasına rağmen öğrencilerine telekonferans yoluyla canlı ders 

anlattı. Türk Sanat Müziği seslendiren müzik öğretmenlerimiz, meslektaşlarının moral ve motivasyonunu 

desteklemeye çalıştılar. Çevre ve atık projelerini çeşitli platformlar üzerinden yürüterek öğrencilerine 

öncülük ettiler.  

                     

                          

                         

 

     İYİLİK GÖNÜLLÜSÜ ÖĞRETMENLERİMİZ 
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      Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100.yıl 

dönümü, evlerde coşkuyla kutlandı. Öğrencilerimiz, evlerinin camlarını, duvarlarını, balkonlarını 

süsleyerek, okudukları şiir ve gösterilerle renkli görüntüler oluşturdular. Evlerde sabahın erken saatlerinden 

itibaren başlayan kutlamalara aile fertleri de katılım gösterdi. 

      Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmak durumunda olan vatandaşlarımızın ve 

öğrencilerimizin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna katılmasını sağlamak amacıyla 

Balçova Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Görevlileri, Balçova sokaklarında tur attı. 

      Emniyet araçlarını Türk bayraklarıyla ve balonlarla süsleyen Emniyet Görevlilerimiz, İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan öğrencilerimizin 23 Nisan şiirlerini, korna ve siren eşliğinde 

Balçovalılara duyurdular. Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız balkonlara, pencerelere çıkarak alkışla 

Emniyet Görevlilerimize eşlik ettiler. 

 

 

 

      23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMININ 100.YILI KUTLU OLSUN. 
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     23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. Yıl kutlama etkinlikleri kapsamında Balçova 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, doğum günü 23 Nisan olan öğrencilerimize sürpriz kutlama yaptı. 

      Okul Müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrencilerimizi 

evlerinde ziyaret ederek sürpriz doğum günü etkinliği yaptılar. Yanan mumuyla pastayı karşılarında gören 

öğrencilerimizin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Küçük hediyelerin de verildiği etkinlikte, 

öğrencilerimizin ve ailelerinin sevinci, bizler için en büyük mutluluk oldu. 

            

              

           

       DOĞUM GÜNÜ 23 NİSAN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZE SÜPRİZ KUTLAMA YAPILDI  
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      Sevgili Ebeveynler,  

    Bu günler hepimiz için zor geçmektedir. Çalışmak, 

ebeveynlik yapmak ve öğretmenlik yapmak aynı anda 

yapılamayacak üç farklı iştir. Sizlerden beklenen şey, çok 

fazla.. Elinizden gelenin en iyisini yapmaktasınız. Eğer 

bir seçim yapmak zorunda kalırsanız ki bir noktadan 

sonra bunu yapmak zorunda olacaksınız BAĞ 

KURMAYI seçin.  

    Bir okul ödevi için tartışmak yerine bir oyun oynamayı 

seçin.  

    Çocuğunuz size yardım etmiyor diye öfkelenmek 

yerine ona çamaşırları asmayı öğretmeyi tercih edin.  

      

     Çocuklarınızla gülmeyi ve onlara sarılıp yatmayı ve onlara güvende 

olduklarını hatırlatmayı seçin. ÇÜNKÜ ÇOCUKLAR HEP BİZİMLE 

OLMAYI SEÇERLER.  

     Kendinizi stres altında hissediyorsanız beklentilerinizi mümkün olduğu 

kadar düşürün.  

    Fiziksel mesafelerimizin sosyal mesafeye dönüşmemesi için tüm iletişim 

araçlarıyla sevdiklerinizle haberleşin sohbet edin. 

    Değerli velilerim, çocuklarınızın iyi oluş halini arttıracak, aile bireylerinin 

ortak katılımlarıyla gerçekleştireceğiniz evimizin iklimini ılımanlaştıran 

etkinliklere yöneliniz.  

    Çocuğunuzla birlikte her güne pozitif başlayabilir bunun için farklı 

aktiviteler ya da ritüeller belirleyebilirsiniz. 

     

   Kendimize iyi bakmak için hepimizin birbirine ihtiyacı 

var. Aynı şey akıl ve ruh sağlığımız için de geçerli. Lütfen 

uçaktaki maske olayını hatırlayıp maskeyi önce kendimize 

takalım; çünkü çocuklarımızın bize ihtiyacı var. 

Sağlıkla kalın… 

              

                                                                     

 

                                                                    Şükriye BIYIKLI 

                                                                       Ertuğrulgazi İlkokulu Rehber Öğretmen 

 

        KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE EBEVEYN OLMAK 
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     Koronavirüs salgını nedeniyle içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

olarak emekli öğretmenlerimizi unutmadık. 

    İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erhan ATİLLA önderliğinde şube ve okul müdürlerimiz, Balçova’da 

ikamet eden, ulaşılabilen, emekli öğretmenlerimizi ziyaret etti. Hatırları sorularak, ihtiyaçları karşılanan 

emekli öğretmenlerimize, hatıra niteliğinde küçük hediyeler takdim edildi. Mesafe ve hijyen kurallarına 

dikkat edilerek gerçekleştirilen vefa ziyaretinden dolayı emekli öğretmenlerimiz, memnuniyetlerini dile 

getirerek teşekkür ettiler. Onların memnuniyeti, bizler için en büyük mutluluk oldu. 

 

          

                  

                    

         EMEKLİ ÖĞRETMENLERİMİZE VEFA ZİYARETİ 
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       19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Balçova Kaymakamlığı 

koordinasyonunda Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bayram konvoyu düzenlendi. 

       19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101.yıl dönümü coşkusu Balçova Eğitim 

Neferleri tarafından sokaklara taşındı. Covit-19 Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan 

vatandaşlarımızın ve gençlerimizin 19 Mayıs Bayram Coşkusuna katılmalarını sağlamak amacıyla Balçova 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarımızda görev yapan idarecilerimiz ve öğretmenlerimizin 

katılımıyla bayram konvoyu düzenlendi. Bayraklarla ve balonlarla süslenen araçlar, emniyet mensuplarının 

eşliğinde Balçova cadde ve sokaklarında tur attı. Gençlik Marşlarını ve korna seslerini duyan Balçovalılar 

balkonlara ve pencerelere çıkarak el salladı. 

          

 

            

 

              

         19 MAYIS BAYRAM COŞKUSU SOKAKLARA TAŞINDI 
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      Ülkemiz genelinde Covit-19 Virüs salgınına karşı en büyük mücadeleyi, tüm dünyada olduğu gibi 

sağlık çalışanlarımız vermiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında evlerimizde 

karantina sürecinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sağlık çalışanlarımızı destekleyen çalışmalar 

yürüttük. 

       Anasınıfı öğretmenlerimiz, canlı ders uygulamasıyla, doktorların önemi ve yaptığı çalışmalarının 

vurgulandığı, oyunlar ve etkinlikler düzenlediler. 

                

                          

 

      SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YANINDAYIZ 
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           Sağlık çalışanlarımıza moral ve motivasyon desteği sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında; 

öğrencilerimiz, kendileriyle eşleştirilen sağlık çalışanımız için resimler yaptılar, “Biz Sizinleyiz” sloganıyla 

teşekkür videoları çektiler. Velilerimizin desteğiyle videolar, eşleştirilen sağlık çalışanlarımıza ulaştırıldı. 

Sağlık çalışanlarımızdan memnuniyet mesajları aldığımız bu süreçte, sağlık çalışanlarımızın mutlu olması 

bizleri de mutlu etti. 
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      Velilerimiz de sağlık çalışanlarımızın yanındaydı. Hijyen kuralarına uygun olarak kendi elleriyle 

yaptıkları ikramları, nöbetçi sağlık çalışanlarımıza ulaştırdılar. 
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       Covit-19 Pandemi sürecinde  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA, EBA TV, Uzaktan Eğitim 

çalışmaları başlatılmıştır. Bu süreçte okul müdürlüklerimiz tarafından öğrencilerimizin bilgisayar ya da 

tableti olmadığı için canlı derslere katılamadıkları bildirilmiştir. Bu nedenle İzmir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından Uzaktan Eğitime katılamayan öğrencilerin bilgisayar ihtiyacını karşılamak amacıyla 

"UZAKTAN EĞİTİME SEN DE DESTEK OL" kampanyası başlatılmıştır. Kampanya ile bağışlanan 

tablet ve bilgisayarların ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması sağlanacaktır. İzmir Valiliğinin onayı ile 

başlatılan bu kampanyaya katılmak isteyenler; evinde ve işyerinde çalışır durumdaki kullanım fazlası 

bilgisayar ya da tabletlerini Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettiler. 

      Kampanya doğrultusunda uzaktan eğitime katılamayan, ihtiyacı olan öğrencilerimiz tespit edildi. 

Hayırseverlerimizden gelen tablet ve bilgisayarlar, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erhan ATİLLA 

önderliğinde okul müdürlerimiz tarafından öğrenci ve velilerimize teslim edildi. Hayırseverlerimize değerli 

katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Kampanya çalışmaları devam etmektedir. 

             

              

    “UZAKTAN EĞİTİME SEN DE DESTEK OL” KAMPANYASI 



               BALÇOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 
29                                                                                                                                                                                Haziran 2020                                                                                                                                                           
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    İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yönlendirmesiyle Ramazan Ayında okullarımızda ağaç dikimi 

etkinliği gerçekleştirdik.   

          

             

              

     DOĞAYA EL VERDİK 
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          Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesiyle birlikte evlerinde bulunmak durumunda olan 

öğrencilerimiz eğitimin her yerde yapılabileceğini kanıtlarcasına etkinlikler gerçekleştirdiler. Tüm 

benlikleri ile çalışmaya, öğrenmeye ve ilerlemeye gayret eden öğrencilerimizi yürekten kutlarız. 

Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi destekleyen, yönlendiren ve yüreklendiren başta 

öğretmenlerimiz olmak üzere tüm velilerimize de teşekkür ederiz. 

 

     EĞİTİM HER YERDE 
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        Covit-19 Pandemi nedeniyle hepimiz geleneksel yüz yüze eğitim yönteminden uzaklaşarak, Milli 

Eğitim Bakanlığımızın talimatıyla uzaktan eğitim sürecine geçiş yaptık. EBA platformu üzerinden 

başlatılan uzaktan eğitim süreciyle, teknoloji ve internetin bizlere sağladığı avantajları özellikle bugünlerde 

bir kez daha anladık. 

      Pandemi öncesinde Avrupa Komisyonunun online eğitim platformu olan eTwinning’ te ilçemiz 

öğretmenleri tarafından başlatılan projeler, pandemi sürecinde de sürdürüldü. eTwinning projelerinin 

yürütücüsü öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.  

 

   "Esnaf Amca Benim için Bu Kitabı Okur musun?" eTwinning projesi 

        

 

     “Kendini Sev Çevreni Koru” eTwinning projesi 

        

                            

     PANDEMİ SÜRECİNDE E-TWİNNİNG PROJELERİMİZ 
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