TRABZON BİLGİ KAYNAĞI EBA PROJESİ
PROJE ADI: TRABZON BİLGİ KAYNAĞI EBA PROJESİ
PROJE TANIMI:
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Fatih Projesi kapsamında oluşturulan Eğitim Bilişim Ağının
(EBA), okullarımızda kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla ilimiz genelinde idareci, öğretmen ve
öğrencilerimizin bir bütün içinde çalışması.

1- PROJENİN BAŞLATILMA GEREKÇELERİ:


Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni eğitim politikalarından biri olan; EBA’yı bilginin kaynağı olarak
öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımına sunuyor olması.



İlimizde EBA kullanım oranlarının yükseltilmesi.



Öğretmen ve öğrencilerin yeni EBA içeriklerinden haberdar olmaları.



Öğretmen ve öğrencilerimizin EBA içeriklerinden bakanlığımızın istediği düzeyde yararlanmaları.



Öğretmen ve öğrencilerimizin EBA’nın içeriğinin geliştirilmesi için destek olmaları.



Öğrencilerin okul dışı zamanlarda da konu tekrarı, soru çözümü vb. konularda öğretmenleriyle EBA’nın
çevrimiçi araçlarını kullanarak güvenli bir ortamda iletişim içerisinde olmaları.

2- PROJENİN AMAÇLARI:


Bakanlığımızın en büyük projelerinden biri olan Fatih Projesi kapsamında bilginin kaynağı olarak
oluşturulan EBA’nın öğretmen ve öğrenciler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak.



Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın akademik, sosyal ve kültürel yönde bilgi, beceri ve davranış
gelişimlerine katkı sağlamak.



İlimizin EBA kullanım oranlarını arttırmak.



Öğretmen ve öğrencilerimizin sürekli yenilenen/güncellenen EBA içeriklerinden haberdar olmalarını ve
faydalanmalarını sağlamak.



Okullarımıza Fatih Projesi kapsamında kurulumu yapılan donanımların verimli kullanılmasına katkı
sağlamak.



Bilgi kaynağımız olan EBA içeriklerinin geliştirilmesi için öğretmenlerimizin desteğini sağlamak.



Öğretmen ve öğrencilerin okul dışı zamanlarda da EBA üzerinden konu anlatımı, soru çözümü,
paylaşımlar vb. konularda EBA’nın çevrimiçi araçlarını kullanarak güvenli bir ortamda iletişim halinde
olmalarını sağlamak.

3- PROJE ÇIKTILARI VE BAŞARI ÖLÇÜTLERİ:
Projenin gerçekleştirilmesi durumunda elde edilecek çıktılar:


Öğretmenlerimizin EBA kullanımında artış.



Öğrencilerimizin EBA kullanımında artış.



Öğretmenlerimiz tarafından oluşturulan EBA içeriklerindeki artış.



Fatih Projesi donanımlarının daha verimli kullanımı.



Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kültürel yönde bilgi, beceri ve davranış gelişimlerinde artış.



Zamandan ve mekândan bağımsız olarak öğretmen ve öğrencilerin eğitim içeriklerine erişebilmesi.



Öğretmen ve öğrencilerin hedef odaklı ve daha verimli çalışma ortamları oluşturmaları.



Öğretmen ve öğrencilerimizin bakanlığımızın olanaklarından eşit ve en iyi şekilde yararlanmaları.



Öğrenci gelişimlerinin süreç ve sonuç olarak doğru ölçülebilmesi ve geri dönütün sağlanması.



EBA’nın güvenli ortamında öğretmen ve öğrencilerin paylaşım yapmaları.



Eğitim kalitesinde ölçülebilir düzeyde artış.

4- PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Projenin hedef kitlesi İl Milli Müdürlüğümüze bağlı İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okullardaki tüm
idareci, öğretmen, öğrenciler ve veliler.
5- PROJENİN İŞLEYİŞİ:
1. Projenin resmi yazıyla (DYS, Web Sayfası, E-Posta) ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri,
öğretmen, öğrenci ve velilere duyurulması.
2. Projenin başladığı ilk gün ilçe ve okul bazlı EBA kullanım oranlarının http://trabzon.meb.gov.tr web
sitesi duyurular kısmında yayınlanması.
3. Okul idarecilerinin kişisel MEBBİS şifreleriyle EBA’ya giriş yaparak raporlar bölümünden öğretmen ve
öğrenci sayılarını kontrol ederek bilgilerde hata varsa kurum e-postasından İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bilgi İşlem Şubesi Fatih Projesi Birimi’ne (yedamlaci@meb.gov.tr) bilgi vermesi. (EBA Ders’e giriş
yapmayan öğretmen ve öğrenciler istatistik bölümüne yansımamaktadır. Sistem öğretmen ve öğrenci
sayılarını e-okuldan almaktadır. Ücretli öğretmenler ve diğer okullardan ders tamamlama görevine
gelenler sayıya dahil edilecektir.)
4. EBA tanıtımları ve branş bazlı EBA içeriklerinin oluşturulması için İl Fatih Projesi Eğitmenleri
tarafından çalışmaların yapılması.
5. Tüm ilçelere yönelik branş bazlı “EBA İÇERİK TANITIM TOPLANTILARI” planlanması ve
yapılması.
6. Okullarda Fatih Projesi BTR öğretmenleri tarafından öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik EBA tanıtım
panoları, bilgilendirme çalışmalarının, broşürlerin yapılması, okul kurul toplantılarında, okul içi seminer

çalışmalarında, veli toplantılarında vb. çalışmalarda EBA kullanımının önemi üzerinde durulması.
7. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okul Müdürlükleri tarafından EBA’nın
raporlar bölümündeki kullanım istatistiklerinin takibinin yapılması ve her ayın son iş günü ilçe ve okul
bazlı EBA kullanım oranlarının http://trabzon.meb.gov.tr web sitesi duyurular kısmında yayınlanması.
8. İl ve ilçelerde yapılan yönetici toplantılarında projenin gündem maddesi haline getirilmesi.
9. Proje sonunda bakanlık tarafından yayınlanan EBA raporlarındaki her ayın “Öğretmen Kayıt Oranı”,
“Öğretmen Ortalama Kullanım Süresi”, “Öğrenci Kayıt Oranı” ve “Öğrenci Ortalama Kullanım Süresi”
dikkate alınarak oluşturulacak bir ölçekle, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce oluşturulan komisyon
tarafından sıralama yapılması.
10. Proje sonunda yapılacak sıralamada ilde en fazla EBA kullanan okula “Trabzon İl EBA Beratı”,
ilçelerde en fazla EBA kullanan okullara “İlçe EBA Beratı” verilmesi.
11. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce proje sonunda yapılacak sıralamada EBA’ya ilimizde en fazla katkı
sağlayan ve etkin kullanan ilk 3 okula ödül olarak öğretmenlerin kullanması amacıyla tümleşik
bilgisayar ( All-In-One) verilmesi.
6-

UYGULAMA ZAMANI:
Projenin Başlangıç Tarihi : 01.12.2017
Bitiş Tarihi : 30.05.2018

7-

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR:
1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü
2. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
3. Okul Müdürlükleri

8- KAYNAKLAR:
1. İç Kaynaklar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri
2. Dış Kaynaklar: Hayırsever vatandaşlar
9- PROJE YÖNETİM EKİBİ:

-Hızır AKTAŞ ( İl Milli Eğitim Müdürü)
-Efkan Selami TOPÇU ( İl Milli Eğitim Şube Müdürü)
-Yunus Emre DAMLACI ( BT İl Koordinatörü)
-Veysel YILMAZ ( Fatih Projesi Eğitmeni)
-Mehmet URAL ( Fatih Projesi Eğitmeni)
-Ekrem ŞAHİN ( Fatih Projesi Eğitmeni)
-Muhammet BAL ( Fatih Projesi Eğitmeni)

PROJE KAPSAMI

Bu proje;

İlimizde akademik, sosyal ve kültürel başarısının arttırılması ve EBA’nın daha etkin kullanılması amacıyla,
tüm okullarımızda uygulanacaktır.

