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AFET E⁄‹T‹M‹NDE
YEN‹L‹KÇ‹ B‹R YAKLAfiIM: DAFET
TRABZON
ÜN‹VERS‹TES‹’NDEN
D‹KKAT ÇEKEN PROJE

n B‹ROL
lerimizde farkl› disiplinlerin
nas›l bir araya getirilebileSANCAK
ce¤i konusunda bilgi ve
TÜB‹TAK taraf›ntecrübeleri artt›raca¤› ve
dan 4005 Yenilikçi
do¤al afet okuryazarl›¤›n›
E¤itim Uygulamalar›
gelifltirece¤ini öngörmektekapsam›nda (2019/1
yiz. Her birimiz yedi gün
ça¤r› döneminde) desboyuncabirer Disiplinlerateklenmesine karar
ras› Afet E¤itimi yani bizim
verilen projeler aç›ktan›mlamam›zla “DAFET
land›. Yürütücülü¤ünü
Gönüllüsü” olaca¤›z. FarkTrabzon Üniversitel›, ö¤renen merkezli, etkisi’nden Prof. Dr. Ayleflimli birçok yöntem ve
flegül fieyho¤lu’nun
teknikle tan›flaca¤›z. Yedi
yapt›¤› “Afet E¤itigünlük yolculu¤umuzun
minde Yenilikçi Bir
son dura¤›nda hep birlikte
Yaklafl›m: DisiplinleYürütücülü¤ünü Trabzon Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayflegül fieyho¤lu’nun yapt›¤› “Afet E¤itiminde Yenilikçi süreçte gelifltirdi¤imiz
raras› Afet E¤itimi
Bir Yaklafl›m: Disiplinleraras› Afet E¤itimi (DAFET)” isimli proje dikkat çekti.
ürünleri sergiledi¤imiz DA(DAFET)” isimli proje
FET Müzesi’nin aç›l›fl›n›
dikkat çekti. Trabzon
me imkân› bulacaklar. Trabzon Akçaabat
gerçeklefltirece¤iz.”
Üniversitesi ve TÜB‹TAK iflbirli¤i ile yap›lan
Uygulama Otelinde konaklamal› olarak yaALTINCI TÜB‹TAK PROJEM‹Z‹
proje7 gün sürecek. 6 farkl› üniversite ve
p›lmas› planlanan projenin hedef kitlesi ö¤GERÇEKLEfiT‹RECE⁄‹Z
çeflitli kurumlarda görev yapan “DAFET”
retmenler. Projeye Türkiye genelinden 12
fieyiho¤lu, flunlar› kaydetti: “ “2009 y›l›nekibinde mühendislik, co¤rafya, tarih, fizik,
sosyal bilgiler, 12 fen bilimleri, 12 s›n›f ö¤kimya, biyoloji, matematik, müzik, görsel sa- retmeni olmak üzere 36 ö¤retmen kat›lacak. dan bu yana ayn› çekirdek kadro ile farkl›
natlar, bilgisayar ve ö¤retim teknolojileri gibi Projenin etkinlik dönemi 30 A¤ustos-5 Eylül zaman, mekân ve isimler alt›nda gerçekleflen
alt›nc› TÜB‹TAK projemizi gerçeklefltirecebirçok disiplinden alan›nda etkin ve yetkin
2020 tarihleri aras›nda olacak. Baflvurular
25 ö¤retim eleman› var.Proje kapsam›nda
haziran›n ikinci haftas› bafll›yor.Kat›l›mc› ola- ¤iz. Bu baflar›n›n s›rr› disiplinleraras› iflbirli¤i
ve ekip ruhudur. Bu ekip ruhunun mimarlar›
35farkl› etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikbilmek için; projeye ait web sitesinde
(www.dafetegitimi.com) yer alan “Kat›l›m- Marafl Sütçü ‹mam Üniversitesi’nden Doç.
Dr. Ahmet Tekb›y›k, Recep Tayyip Erdo¤an
c› Baflvuru Formu” nu doldurmak yeterli.
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kader Birinci
DAFET MÜZES‹’N‹N
Konur, Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Dr.
AÇILIfiINI
Ö¤r. Üyesi Gülflah Sezen Veklive Mufl AlGERÇEKLEfiT‹RECE⁄‹Z
parslan Üniversitesi’nden Dr.
“Afet E¤itiminde Yenilikçi Bir YaklaÖ¤r. Üyesi Ayça Kartal. Bu
fl›m: Disiplinleraras› Afet E¤itimi (DAe¤itimin ülkemize, ö¤retFET)” isimli proje yürütücüsü Prof.
menlerimize ve ö¤rencileDr. Ayflegül fieyiho¤lu, projenin
rimize hay›rl› olmas›n› diliamac›n› ve içeri¤ini flu flekilde ifade
yorum. Ö¤retmenlerimizle
etti;
buluflmak için haz›r›z ve
“DAFET” günümüz dünyas›nda
heyecanla bekliyoruz. Biz
gittikçe artan üç anahtar kavram›n
de proje ekibini flimdiden teblerde kat›l›mc›lar deprem, heyelan, sel, taflsentezidir. Disiplinleraras›, AfetveE¤itim.
rik ediyoruz. Disiplinleraras›, afet
k›n, su bask›n›, erozyon gibi do¤al afetlerle
“Bu projede; Türkiye’nin dört bir yan›ndan
ve e¤itim kavramlar›n›n öneminin daha beilgili; iflbirlikli ö¤renme, deney, modelleme,
farkl› branfllara sahip ö¤retmenleri “afet e¤ilirginleflti¤i pandemi döneminde yap›lan ve
atölye çal›flmalar›, gezi-gözlem, kayaç/toptimi” temas› etraf›nda bir araya getirerek,
yap›lmas› planlanan bu tür önemli çal›flmalarak analizleri yapacak, orientring, drama,
disiplinleraras› ö¤retim alg›s›n› gelifltirmeyi
r›n, ülkemiz ve bölgemiz için yeni bir aç›l›m
kodlama, artt›r›lm›fl gerçeklik gibi farkl› uygu- hedefledik. Farkl› disiplinlere yönelik ilgi ve
lamalar›,aç›k ve kapal› alanlarda deneyimleiflbirli¤inin artt›r›laca¤› bu sürecin, ö¤retmen- olmas›n› temenni ediyoruz.”
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TRABZON’ DA KREfi ÇALIfiANLARINA
KORONAV‹RÜS TEST‹ YAPILDI

ÖNLEMLER ALINDI
Trabzon'da krefl, gündüz bak›mevi ve çocuk kulübü çal›flanlar›na Kovid-19 testi yap›ld›¤›
bildirildi.Aile, Çal›flma ve Sosyal
Hizmetler ‹l Müdürlü¤ünden yap›lan yaz›l› aç›klamada, 1 Haziran itibar›yla yeni normalleflme sürecinde krefllerin aç›ld›¤› belirtildi. Aç›l›fl
öncesi Trabzon'da
faaliyet gösteren
krefl, gündüz bak›mevi ve çocuk kulüplerinin, Aile
Çal›flma ve Sosyal

Hizmetler ‹l Müdürlü¤ü ekiplerince ziyaret edilerek kurulufllarca al›nan tedbirlerin yerinde
gözlemlendi¤i aktar›lan aç›klamada, hizmete bafllayan krefl,
gündüz bak›mevi ve çocuk kulübü çal›flanlar›na program dahilinde Kovid-19 testi yap›ld›¤›
kaydedildi.
SÜREC‹ B‹RL‹KTE
ATLATACA⁄IZ
Aç›klamada de¤erlendirmeleri-

ne yer verilen Aile Çal›flma ve
Sosyal Hizmetler ‹l Müdürü Ahmet Kurt, hizmet kurumlar›n›n
tamam›nda sürecin hemen ba-

fl›nda Kovid-19 ile
mücadele eylem
planlar›n› h›zl›ca
devreye soktuklar›n› belirtti. Bugünlere s›f›r vaka ile geldiklerini vurgulayan Kurt, flunlar›
kaydetti: "Eylem
plan›m›z› ilimize
özel uygulamalar
ile sürekli güncelliyoruz. Amac›m›z çocuklar›n, ailelerin ve çal›flanlar›n sa¤l›¤›n› en üst düzeyde
korumak. fiu anda velilerimizin
çocuklar›n› krefle göndermede
endifle duyacaklar› bir durum
yok. Krefllerimiz fiziksel mekanlar› ile servis araçlar›n›n hijyeni
konusunda ciddi hassasiyet gösteriyorlar. ‹nflallah yeni normalleflme sürecini de hiçbir s›k›nt›
olmadan atlataca¤›z."

