MUT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Z-EBA PROJESİ
Milli Eğitim Bakanlığının son yıllardaki en büyük projelerinden biri Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’
dır. EBA her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.
Öğrenci ve öğretmenler okulda, evde, kısacası zamandan ve mekândan bağımsız olarak ihtiyaç
duyulan her yerde ve her zaman bu platformu kullanabilirler. Bu da eğitimin dört duvar dışında da
gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu platformun amacı; bilgi teknolojileri aracılığıyla etkili materyal
kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine
uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş e-içerikler sunmakta, eğitim ve teknolojideki yenilikleri takip
ederek gelişmeye devam etmektedir.
Tam da bu noktada Müdürlüğümüz bu baş döndüren gelişmeye katkı sağlamak istemektedir.
Z-EBA (Zenginleştirilmiş EBA) projemiz sayesinde EBA’nın bilişim alanında vizyon veren bir uygulama
olduğu algısı pekiştirilecektir. Projemiz kapsamında EBA için Z-KİTAP’lar hazırlanacak, ilçe bazında
toplantılar yapılacak, yarışmalar düzenlenecek, afişler güncellenecek, öğretmen ve öğrencilerin
EBA’ya giriş istatistikleri arttırılacak ve yaygınlaştırma aşamasında Mut
İlçe Milli Eğitim resmi Twitter hesabı @mut_mem aktif olarak duyuru
amaçlı kullanılacaktır. Projemizdeki asıl amaç EBA’ya yeni, güncel ve
işlevsel materyaller kazandırmak, Mut’u öğretmen ve öğrenciler
bazında EBA kullanımında zirveye taşımak ve bütün paydaşları motive
etmektir.

Proje kapsamında düzenlenecek etkinlikler;
 TOPLANTILAR
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. dönemi başında okullardan
belirlenen Eba danışmanları ile toplantısı yapıldı. Bu toplantı projenin bir
yol haritasının çıkarılması açısından önemlidir. Devamında düzenli
aralıklarla yapılacak olan toplantılarda da projenin detayları okul Eba
danışmanları ile paylaşılacaktır, öğretmenlere gerekli sorumlulukların
verilmesinin yanı sıra bir de İlçe EBA Danışmanı belirlenecektir. Bu sayede proje boyunca işler daha
koordineli bir biçimde ilerleyecektir. Ayrıca bu toplantılarda ilçe istatistikleri gözden geçirilecek,

projenin aşamaları hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ve öneriler dinlenecek ayrıca Eba için eiçerik havuzu oluşturulması, okuldaki örnek faaliyetlerin duyurulması için dönemde nitelikli en az iki
haberin Eba’da paylaşılması, okuldaki öğretmen ve öğrencilere Eba bilgilendirme toplantılarının
yapılarak güncellemelerden haberdar edilmesi gibi konularda bilgilendirmeler yapılacaktır.
 AFİŞ VE BROŞÜRLER
Böyle büyük bir platformun Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına hazırlanan ve sosyal medya
araçlarında yayınlanan görselleri (afiş, broşür..) halihazırda mevcuttur. Logo ve tasarımının
güncellenmiş ve yeni Eba’ya uyarlanmıştır. Ayrıca ilçe istatistiklere, Müdürlüğümüze bağlı okullarda
bulunan öğrenci ve öğretmenlere, düzenlenecek etkinliklere ve yarışma duyurularına da bu
materyallerde yer verilecektir. Afiş ve broşürlerin tasarımını Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerimiz
yapacaktır.
 AYIN EBA OKULU
Okuldaki öğrenci ve öğretmenlerin EBA’ya giriş oranları, materyal
(video, ses, deney, görüntü…) hazırlayıp sisteme yükleme sayıları ve ilçe
bazındaki etkinliklere katılımları dikkate alınarak her ayın bir EBA okulu
seçilecektir. Seçilen okula bir EBA bayrağı verilecek olup bir ay süreyle o okulda
kalması sağlanacaktır. Bu sayede okulların bir yarış havası içinde EBA kullanımlarının arttırılması
hedeflenecektir.
 “En iyi Ben Anladım” (EBA) YARIŞMASI
Öğrenciler arasında ve farklı kademelerde düzenlenecek olan “En İyi Ben Anladım” dijital
yarışması sayesinde EBA’nın eğitim sistemindeki öğrenmeye kaldıraç olması beklenmektedir.
Yarışmadan önce belirlenecek ve okullara duyurulacak konular sayesinde öğrenciler takımlar halinde
ya da bireysel olarak yarışabileceklerdir. Araştırma ve anlama temelli ve Eba üzerinden dijital olarak
gerçekleştirilmesi plananlanan bu yarışma öğrencilerin öğrenmeyi öğrenme becerilerini geliştirecek,
Eba’ya ilgi ve motivasyonu artacaktır. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının ikinci döneminde yapılması
planlanan bu yarışmanın birincileri tablet bilgisayar ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilecektir.

 SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI
Proje sayesinde EBA’nın görünürlüğünün daha
da arttırılması sağlanacaktır.
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oluşturulacaktır. Okullarda proje kapsamında yapılacak
çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için bu
hayati önem taşımaktadır. Oluşturulacak bu grup
sayesinde proje koordinasyonu en üst seviyeye çıkacaktır. Dahası, proje çalışmaları, çıktıları, duyuru
ve haberleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yanı sıra diğer okulların da WEB sitelerinde
yayınlanacaktır. Müdürlüğümüze bağlı Twitter ve Facebook hesaplarında ise projenin görünürlüğü
sağlanacaktır.
 Z-KİTAP (ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KİTAP) OLUŞTURMA
Bilindiği gibi Z-Kitap’ları e-kitap olarak tanımlanan elektronik kitaplardan ayıran en önemli
özellik bünyesinde çoklu ortam unsurları ile (ses, animasyon, video, resim, fotoğraf, harita, grafik,
tablo, simülasyon vb.) etkileşimli materyaller ile geliştirilmiş olmasıdır. Projemizin belki de en önemli
çıktılarından biri olabilecek Z-KİTAPLAR Müdürlüğümüze bağlı okullarda çalışan öğretmenlerimiz ve
teknik kapasitemiz sayesinde oluşturulacaktır. Milli Eğitim bakanlığının müfredatı göz önünde
bulundurularak belirlenecek olan konularda zenginleştirilmiş kitaplar hazırlanacaktır. Hazırlanan bu
içerikler EBA’ya yüklenecek olup ülkedeki bütün öğretmen ve öğrencilerin bundan yararlanması
sağlanacaktır.

Tüm bunlar ışığında Mut Zenginleştirilmiş-EBA (Z-EBA) projemiz kısaca;
İlçemizde bilişim kültürünü yaygınlaştırarak eğitimde kullanılmasını sağlayacak,
İlçemiz genelinde Eba’dan öğretmen ve öğrenciler bazından üst seviyede faydalanmaları
sağlanacak,
Düzenlenecek yarışmalar ve ödüllendirmeler ile Eba’yı kullanma motivasyonu artırılacak,
İlçemizde başlattığımız bu proje zamanla il geneline de yayılarak Mersin genelinde bir farkındalık
oluşturulması sağlanacak,
Sosyal ağ yapısıyla okullarımız arasında bilgi alışverişinde bulunulmasına yardım edecek,
Hazırlanacak materyaller sayesinde derslere katkı sağlayacak,

Hazırlanan Z-Kitaplar yalnız Mersin’de değil, tüm Türkiye’de isteyen herkesin erişip
faydalanabilmesi için yüklenerek, içeriğinin zenginleştirilmesi adına Eba’ya önemli bir katkı
sağlanmış olacak,
Farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencileri
de kapsayacak,
İlçemizde görev yapan öğretmenleri ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön
vermelerini sağlayacak,
Teknolojiyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanan öğretmen ve öğrencilerin artmasını
sağlayacaktır.

