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Eğitim karanlıktan aydınlığa açılan kapının anahtarıdır. Cehaletle kilitlenmiş bu kapıyı
açmak ancak nitelikli bir eğitim süreciyle olur. Yarınımızı aydınlıklar üzerine kurabilmek için
bugün elimizde tuttuğumuz kapının anahtarını doğru kullanmak gerekir.
Bugünümüz dünkü çocukların eseri; yarınımız da bugünkü çocuklarımızın eseri olacak. Bu
bilinci aklımızdan hiç çıkarmadan eğitimin niteliğini artırarak onları yarının ufku geniş bilim
adamları, çağ atlatacak liderleri, adaleti hakkıyla savunacak hukukçuları, asırlar sonra anılacak
sanatçıları yetiştirmek vereceğimiz en büyük savaş olacaktır. Galibiyet için eğitim yolunda emek
veren öğretmenlerimizin fark yarattığı çalışmalarının da en büyük destekçiyiz. Bu uğurda
ellerinden geleni yapıp fark yaratan öğretmenlerimizin yaptığı çalışmaları sergileyerek örnek
teşkil etmesini sağlamak bu sebepten bizim için önemlidir.
Ar-Ge bültenimizin hazırlanmasında emek veren Müdürlüğümüz Ar-Ge birimi çalışanlarına
teşekkür ederim.
Gökhan ALTUN
İl Milli Eğitim Müdürü
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İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu Ocak ayı bültenimiz sizinle paylaşmanın
gururunu yaşamaktayız.
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle çağın bir adım ötesine geçerek medeniyetlere ışık olacak
mumu yakmak ancak modern ve değişime açık eğitimle olur. Eğitim ve öğretimin modern ve
değişime açık olmasının temelinde yeni buluşların, farklı yöntem tekniklerin geliştirilmesi
yatmaktadır. Bunun için eğitim ve öğretim kurumlarımıza mensup her emektarımız büyük
özveriyle çalışarak hem kurumunu hem öğrencilerini hem de kendini ileriye taşımak için adımlar
atmaktadır. Bu adımların örnek teşkil etmesi, paylaşılması ve faydasının artması için tüm
paydaşların yapılan çalışmalardan haberdar olması gerekmektedir.
Çıkarmış olduğumuz bültenle yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu
görevin sevinciyle 2017 yılının ilk bülteninin yayınlamış bulunuyoruz. Bültenimizin
hazırlanmasında emeği geçen AR-GE personellerimize teşekkür ederim.

Ali BEYAZOĞLU
Milli Eğitim Şube Müdürü
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Kurumumuzun gelişmesini, üstlendiği misyonu en iyi şekilde yerine getirmesini ve
vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak yeni bilgileri edinme ve o bilgileri kullanmada öncülük
eden Ar-Ge birimimiz 4 ASKE (Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi), 2
PEK (Projeler Ekibi) personeli ile çalışmalarımızı sürdürmektedir.
Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi(ASKE), Bakanlığımızın Stratejik
Planı doğrultusunda 2015-2019 Stratejik Planını tamamlayarak Müdürlüğümüz web sitesinde
yayınlamıştır. Ayrıca 2016 Mali Yılı Performans Programını tamamlayarak, performans
değerlendirme çalışmalarına başlamıştır. Proje Koordinasyon Ekibi (PEK) ise Sosyal Destekleme
Programı kapsamında projelerini sürdürmektedir. Ayrıca ERASMUS+ ve AB kaynaklı projeleri
de devam etmektedir.
Projeler ve Stratejik Planlama çalışmaları ile ilgili detaylı bilgilere ve görsellere bültende yer
verilmiştir. Müdürlüğümüz AR-GE birimi 6 kişi ile Projeler ve Stratejik Planlama ile ilgili
görevlerini sürdürmektedir.
Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü
AR-GE Birimi
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
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KAĞIZMAN HALİME ARSLAN YILDIZ İLKOKULU
1- MASAL EVİ PROJESİ
Kağızman Halime Arslan Yıldız İlkokulu bünyesinde boşalan bir derslik, okul
öğretmenlerini bu sınıfı, öğrencilerin yararına nasıl değerlendirebiliriz sorusuna yöneltti. Okul
Müdürü Önal ORHAN’ın ve öğretmenlerin ortak kararıyla bu sınıfın; öğrencilerin öncelikli olarak
eğlenecekleri,
dinlenecekleri,
yeteneklerini
ortaya
çıkarabilecekleri,
ufuklarını
genişletebilecekleri, yaratıcılıklarını arttırabilecekleri, çocukluklarına yakışır bir mekânda vakit
geçirebilecekleri MASAL EVİ olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.
Okul Müdürü Önal ORHAN’ın girişimiyle öncelikle badanası okul çalışanları tarafından
yapıldı. Öğretmenler duvarlara masal kahramanlarının resimlerini çizerek boyadılar. Sonra İlçe
Milli Eğitim Müdürü Yakup BAYŞAR’ın desteğiyle tabanı laminant parke kaplandı. Bazı
velilerimizin ve hayırseverlerimizin de desteğiyle halı döşemesi, rengârenk minderleri, sahnesi,
perdeleri, ses sistemi, ayakkabılığı, paspası temin edildi. Öğretmenler elbirliği ile dekorunu,
süslemelerini ve son şeklini vererek masallar gibi bir oda ortaya çıktı.
01.12.2016 Perşembe günü yapılan MASAL EVİ açılışına başta İlçe Kaymakamı Musa
ÜÇGÜL, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet YARLIGAÇ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup BAYŞAR,
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve veliler katılmıştır.
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KAĞIZMAN HALİME ARSLAN YILDIZ İLKOKULU
2- OKUL GÜVENLİK TİMİ
Halime Arslan Yıldız İlkokulu olarak karşılaştığımız en önemli sorunlardan birisi de
öğrencilerimizin koşma, atlama, zıplama, merdiven korkuluklarından kayma, sınıf içerisinde
koşturma, yerlere çöp atma, arkadaşlarına şiddet içerikli davranma, tuvaletleri temiz kullanmama
gibi olumsuz davranışlarda bulunmasıydı. Dikkatli davranmamaları, kendilerine ve birbirlerine
zarar vermeleri nedeniyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Öğrencilerimizi giriş-çıkışlarda ve
teneffüslerde videoya kaydettik. Kaydettiğimiz videolarda özellikle olumsuz davranışları alarak
yeni bir video oluşturduk. Her sınıfa her öğrenciye videoları izlettirdik ve yaptıkları davranışlarda
ne gibi tehlikeler olabilir birlikte konuştuk. Ardından 10 adet tişört bastırdık. Tişörtlerin ön
yüzüne Koşma!Yürü!, Arkadaşlarına İyi Davran, Merdivenlerin Sağından Çık, Merdivenlerin
Sağından İn, Tuvaletleri Temiz Kullan, Yerlere Çöp Atma, Teneffüste Temiz Nefes Alalım,
Merdivenlerden Kayma gibi sloganlar bastırttık. Arka yüzüne ise Okul Güvenlik Timi yazısı
bastırttık. Her gün okulumuzun güvenlik timi oluyor ve her öğrenci sırayla tişörtleri giyip o gün
arkadaşlarına temas etmeden olumlu yönergelerle uyarıyor. Ayrıca kendide tişört üzerinde olduğu
sürece olumlu davranışlarda bulunup herkese örnek oluyor.
En önemli amacımız öğrencilerimizin kendilerine ve birbirlerine bilerek ya da bilmeyerek
verecekleri zararı azaltmak. Özellikle davranış problemleri olan öğrencilerimizin Okul Güvenlik
Timi olduğunda olumlu davranışlarda bulunmasını sağlayarak olumlu davranışları kalıcı hale
getirmek ve okulumuzda sakin huzurlu bir ortam yaratmaktır.
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ŞEHİT OKAN KOÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
‘AL GÖTÜR OKU GETİR PROJESİ’
Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu olarak bu proje ile öğrencilerimizi,
öğretmenlerimizi, velilerimizi ve okulumuzu ziyaret eden misafirleri okumaya teşvik etmek
amacıyla okulumuzun girişine dekoratif bir şekilde yaptırdığımız kitaplığımız ile okuma
alışkanlığını geliştirmek; okuyan, araştıran, sorgulayan ve bilgiyi kaynağından elde etmeyi
alışkanlık haline getiren bireyler oluşturmak amaçlanmaktayız.
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Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak stratejik planlama çalışmaları kapsamında Milli
Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 16/09/2013 Tarihli ve 2013/26 Sayılı
Genelgesine göre 2015-2019 Stratejik Planı hazırlanarak kurum web sitemizde yayınlanmıştır.
Stratejik planlamanın başarısı ancak Müdürlüğümüzün ve bağlı birimlerin tüm
çalışanlarının planı sahiplenmesi ile mümkün olacağı düşüncesiyle stratejik planlama Kars Milli
Eğitim Müdürlüğü içinde belirli bir birimin yada ekibin işi olarak görülmemiş, akademik ve idari
tüm birimlerin doğrudan katılımıyla Kars Milli Eğitim Müdürlüğü misyon, vizyon ve değerleri
doğrultusunda birim-alt birim stratejik planları hazırlanmak suretiyle tüm yetkililerin,
idarecilerin ve her düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği alınarak stratejik
planlama eğitimleri tamamlanmıştır. Böylece stratejik plan hazırlamanın yanı sıra stratejik
yönetim anlayışının tüm Kars Milli Eğitim camiasında
yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca ilimiz merkez
okullarından plan hazırlaması gereken 79 okul da 20152019 Stratejik Planını hazırlayarak gerekli kontrol ve
onay işlemlerinin ardından uygulanmak üzere
okul/kurum web sitelerinde yayınlamışlardır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz de 2015-2019
Stratejik Planlarını tamamlayarak gerekli onay
işlemlerinin ardından uygulanmak üzere web sitelerinde
yayınlamışlardır.
Müdürlüğümüz stratejik planımıza bağlı olarak
2016 Mali Yılı Performans Programını hazırlamıştır.
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“TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları”, 5-12. sınıfta okumakta olan öğrencilerin eğitim/öğretim
programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma
yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenciler ve izleyiciler için eğlenerek
öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları ile hedeflenen genel amaçlar şunlardır:
• Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi,
• Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi,
• Araştırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin tabana yayılarak
genç bireylere kazandırılması,
• Farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çocuğa bilimsel proje yapma fırsatının sunulması,
• Öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve olanakların
yaratılması,
• Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak bilimin eğlenceli taraflarının ön
plana çıkarılması,
• Farklı sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının bilimsel projelere eşit katılımının
sağlanması,
• Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların
öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak/yaşayarak öğrenilmesinin sağlanmasıdır.
Tübitak tarafından Müdürlüğümüze bağlı 24 okulda bilim fuarı düzenlenmesi
kararlaştırılmıştır. Müdürlüğümüze bağlı 20 okulda Tübitak Bilim Fuarı açılmıştır. Fuar açan 20
okulda toplam 671 proje sergilenmiştir.
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HASAN HARAKANİ ANADOLU LİSESİ TÜBİTAK BİLİM ŞENLİĞİ
Bilgi üretimi; çevrede olup bitenleri merak ederek, merak edilenleri araştırarak ve araştırma
sonuçlarını paylaşmakla gerçekleşir. Bu nedenle Hasan Harakani Anadolu Lisesi 2015-2016
Eğitim-Öğretim Yılında 32 proje ve 42 öğrenci ile TÜBİTAK BİLİM FUARI düzenledi.
Amacımız öğrencilerimizin bilimle buluşmasını, bilimsel düşünceye ilgi duymasını sağlamaktı.
Böylece hem problem çözme becerileri gelişti hem de yaratıcılıklarının farkına vardılar.
Biz de Hasan Harakani Anadolu Lisesi ailesi olarak TÜBİTAK BİLİM FUARLARINI bir
yarışma etkinliği olarak hiçbir zaman görmedik. Temel düsturumuz paylaşmak, eğitici, öğretici ve
eğlendirici bir ortam oluşturmak ve bunu da kendi imkânlarımız ile gerçekleştirmekti. Bunu
yaparken amacımız sosyal girişimciler yetiştirmekti. Yaşadığı toplumda gözlemlediği ihtiyaçları
ve aksaklıkları eleştirmekle kalmayıp, çözüm üreterek, bu çözümleri sürdürülebilir sistemler
haline getiren değişimin mimarlarını ortaya çıkarmaya çalıştık. Alışılagelmişin dışında velilerin de
katılımıyla bilim fuarlarını geniş katılımlı bilim şenliğine dönüştürdük.
Hayatları boyunca sahip oldukları şeylerin fiyatını değil, kıymetini bilmeleri adına Bilim
Fuarlarını “Toplum için FARK yarat!” sloganını ilkeleştirdik.
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HUZURLU OKUL HUZURLU TOPLUM PROJESİ (HOHUT)
Huzurlu Okul Huzurlu Toplum Projesi ile Kars’ta yaşayan 0-18 yaş arasındaki çocukların
birinci derecede hayatlarına dokunan bireyler olarak ebeveynleri ile daha sağlıklı ilişki
kurabilmelerini sağlamak adına hem çocuklarımızın hem de velilerimizin bilinçlendirilmeleri
gerekmektedir. Bu nedenle çocuk ve anne-baba arasındaki iletişimi güçlendirecek, toplum
içerisinde daha huzurlu ve mutlu bireyler olmalarını destekleyecek bir dizi anne/baba ve çocuk
eğitimleri ve konferanslar gerçekleştirilecektir. Bu eğitim ve konferansların amacına ulaşması ve
etkili olabilmesi amacıyla alanında uzman kişiler tarafından verilecektir. Bu eğitim ve
konferansların düzenlenebileceği ve hedef grubun istediği zaman ulaşabileceği bir proje merkezi
oluşturulmuştur. Bu merkez hem kadınlarımız hem de gençlerimiz için aktif olarak faaliyet
gösteren ve gerekli eğitim/danışma desteğini alabilecekleri bir merkez olacaktır. Ayrıca söz
konusu merkez içerisinde, çocuklu annelerin daha fazla faydalanabilmelerini sağlamak için,
çocuklarını rahatlıkla bırakabilecekleri bir çocuk oyun alanı oluşturulmuştur. Huzurlu Okul
Huzurlu Toplum Projesi ile aynı zamanda maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitimine devam
edemeyen ve okul terk riski bulunan toplamda 50 kızımıza burs verilecektir.
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TRA2/15/DFD/0028 REFERANS NUMARALI
HUZURLU OKUL HUZURLU TOPLUM PROJESİ
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)’nın Doğrudan Faaliyet Desteği Programına "Huzurlu
Okul Huzurlu Toplum Projesi" adıyla bir proje başvurusu yapılmıştır. Bu proje hibe almaya hak
kazanmış, neticesinde üst düzey güvenlik önlemleri olan, bir online bilgi takip (otomasyon)
sistemi oluşturularak ve tüm veriler buraya işlenerek bu sistem üzerinden il genelinde
öğrencilerimizin sorun takibi gerçekleştirilmektedir. Otomasyon Sistemi için Kars Valiliği ve
Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında bir ana sunucu odası (sistem odası) kurulmuş ve bir
personel görevlendirilmiştir. Kurulumu yapılan otomasyon sisteminin Merkez ilçe de dahil olmak
üzere 8 ilçede toplamda 626 kişiye yüz yüze eğitim verilmiştir. Katılımcıların 76'sı paydaşımız
olan 10 farklı kamu kurumundan, 550 kişi ise öğretmen ve idarecilerimiz arasından belirlenen
okul temsilcilerinden olmuştur. Sistem üzerinden problem takibi gerçekleştirilmeye ve sorunlar
çözülmeye başlanmıştır. 15 Haziran 2016 tarihi itibariyle sistemde kayıtlı 1987 kullanıcı
bulunmaktadır. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında tüm öğretmenlerimizin sistemi aktif olarak
kullanması hedeflenmektedir.
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ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULA DEVAM ORANLARININ
ARTIRILMASI PROJESİ (KEP-II)
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği (IPA) Programı kapsamında finanse edilen
TRH2.1.1AREFG/P-01 Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Projesi
(KEP-II) Bakanlığımızca yürütülmektedir. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. Bileşeni
kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen 23 ay
sürecek olan Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Arttırılması Projesi
23.03.2015 tarihi itibariyle başlamıştır.
Söz konusu proje kapsamında, özellikle kız çocukları başta olmak üzere; ortaöğretim
düzeyinde okula devam oranlarını arttırmak, iş gücünün mesleki beceri ve yeterliliklerini
geliştirmek ve ailelerin eğitimin önemi konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla, ilimizin
de pilot iller arasında yer almasından dolayı eğitim, seminer ve farkındalık arttırma faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir

Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık faaliyeti kapsamında ilimiz öğretmenlerine düzenlenen eğitimler

Yuvarlak Masa Toplantısı
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Kapasite Geliştirme Eğitimleri kapsamında paydaş
kurumlarla gerçekleştirilen “İnteraktif Eğitim”
Sayfa 16

Özellikle Kız Çocuklarının
Okula
Devam
Oranlarının
Arttırılması Projesi kapsamında İl
Ziyaret Ekipleri için toplumsal
cinsiyet eşitliği ve iletişim becerileri
eğitimi
yapılmıştır.
Eğitimler
neticesinde
gönüllü
ekipler
oluşturulmuş ve bu ekiplerle
devamsız öğrencilerin ailelerine ve
okullara ziyaretler yapılmıştır.

İl Ziyaret Ekipleri sürekli devamsız öğrencileri tekrar okula kazandırmak için devamsızlık
sorunu tespit edilen öğrencilerin bulunduğu ilimiz merkez ve köylerinde toplam 89 hane ziyareti
yapmıştır. Yapılan hane ziyaretleri sonucunda 67 aileye adresinde ulaşılmış 56 aile ikna edilerek
öğrencilerin okula devam etmeleri sağlanmıştır ve bu öğrencilerin devamsızlık nedenlerinin
ortadan kaldırılması için ziyaret edilen evlerde 67 aileye ziyaret raporu düzenlenmiş olup bu rapor
sonucunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca ziyaretler kapsamında okul ziyaretlerinde
toplam 1866 öğrenci anketi, ev ziyaretlerinde ise 111 veli anketi yapılmıştır.
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SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ (PYE
II) HİBE PROGRAMI
GAZALTI KAYNAKÇILIĞI MESLEK EDİNDİRME KURSU İLE GENÇ İSTİHDAMININ
DESTEKLENMESİ PROJESİ
(GAK-MEK-GİD)
(Gazi Ahmet Muhtar Paşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi )
Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOSGEB arasında yapılan işbirliği çerçevesinde, gazaltı
kaynakçılığı mesleki eğitimlerini sürdüren 80 katılımcıya girişimcilik eğitimi verildi. Eğitimlerini
tamamlayanlara ise sertifikaları veridi.
Sertifika programında konuşan KOSGEB Kars Müdürü Lütfullah AKTAŞ “KOSGEB (Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), Türkiye’deki küçük ve orta
ölçekli işletmelerin ve girişimcilerin ekonomideki rolünü ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla
kurulmuş bir kamu kurumudur. Bu kapsamda Girişimcilik Desteği başta olmak üzere birçok
destek modeli ile ilimiz KOBİ ve girişimcilerinin hizmetindedir. Bugün burada sertifika almaya
hak kazanan katılımcılar ileride kendi işyerlerini açmaları durumunda KOSGEB’in Girişimcilik
Desteğinden yararlanma imkânı bulacaktır” dedi.
AKTAŞ, “Girişimcilik Desteği bilindiği üzere bu sertifikanın alınması ile başlayan bir süreçtir. Bu
eğitimleri tamamlayarak başarılı bir iş planı ile KOSGEB’e başvuru yapan girişimciler 50.000
TL’ye kadar hibe, 100 bin TL’ye kadar ise geri ödemeli destek alabilmektedir. Girişimcilik;
ekonomik büyüme, istihdam sağlama ve sosyal ilerlemenin temel faktörüdür. İlimiz ekonomisinin
kalkınması içinde girişimcilik olmazsa olmazdır. Bu bakımdan ilimizde girişimcilerin
desteklenmesini önemsiyor, bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemallettin GÜVEN, yapılan işbirliğinin önemini vurguladı.
Gazaltı Kaynakçılığı Mesleki Eğitim Kursu Koordinatörü Reis KARAKOÇ ise proje hakkında
bilgilendirme sunumu yaptı.
Sunum ardından eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını KOSGEB Müdürü Lütfullah
AKTAŞ, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemallettin GÜVEN, Defterdar Hüseyin SAVAN,
TUİK Bölge Müdürü Adnan BEDLEK, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan DOĞANAY,
Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Gürsel POLAT ile proje koordinatörleri Reis KARAKOÇ
ve Kader GÜMÜŞ tarafından verildi.
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Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk olan eTwinning iletişim kurmak,
işbirliği yapmak, projeler geliştirmek ve paylaşmak için Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullara
yönelik bir platform sunmaktadır.
eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve
hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını
kolaylaştırarak Avrupa´da okul işbirliğini teşvik etmektedir. eTwinning Portalı
(www.etwinning.net) ana toplanma noktası ve çalışma alanıdır. Yirmi beş dilde mevcut olan
eTwinning Portalının bugün yaklaşık olarak 230 000 bireysel üyesi bulunmaktadır. Portal,
öğretmenlerin ortak bulması, proje oluşturma, fikirlerini paylaşması, en iyi uygulama alışverişinde
bulunması ve eTwinning platformunda bulunan çeşitli özelleştirilmiş araçları kullanarak hemen
birlikte çalışmaya başlaması için çevrimiçi araçlar sağlamaktadır.

PARTNERS İN PEACE PROJESİ
Partners in peace adlı projemiz barış ve göç temaları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Amaç
çocuklarımıza barışın önemini kavratabilmek, farklı sebeplerden ötürü ülkelerinden göç eden
insanları bir nebze de olsun anlayabilmek, barış konusunda çocuklarımızı bilinçlendirebilmektir.
Projemiz kapsamında Bulgaristan ve Yunanistan ortaklarımızla birlikte her ay farklı etkinlikler
yapılmaktadır. Öğrencilerimizle birlikte bir ay barış için şapkalar, diğer bir ayda barış için tişört
ve barış güvercinleri, barış dolu evler yaparak barışın ne kadar önemli olduğunu vurgulamış
olduk.
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BİR NEFESTE ANADOLU PROJESİ
Türkiye’nin her ilinden bir temsilci okulun katıldığı, her ilin öğrenciler tarafından
tanıtıldığı, farklı kültürlerin birbirleriyle kaynaştığı bir proje olan Bir Nefeste Anadolu adlı
projeye Kars ilini temsilen Selim Şehit Teğmen Gökhan Yaşartürk Çok Programlı Anadolu Lisesi
katılmıştır. Projede aynı zamanda bir de kaynaştırma öğrencisi yer almaktadır. Kasım ayı etkinliği
olan kartpostallar merkez okula yollanmış, diğer etkinlikler her ay okullarda yapılmış ve
sergilenmiştir.

ÇANAKKALE’YE MEKTUP VAR PROJESİ
Projemizde ülkemizin kurtuluşunda yeri çok önemli olan iki büyük cephede yaşanan tarihi
ve manevi olayları, bugün bu bölgelerde yaşayan ve eğitim gören öğrencilerimizin kavramalarını
ve birbirlerine aktarmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez
düsturundan yola çıkıyoruz.
HEDEFLER
Projemizin amacı, öğrencilerimizin yaşadıkları bölgelerin ülkemiz açısından tarihi, coğrafi
ve ayrıca manevi anlamlarını kavramalarını ve edindikleri bilgileri paylaşmalarını sağlayarak
öğrencilerimizin tarih, coğrafya ve din bilgilerinin yanı sıra iletişim kabiliyetlerini de
geliştirmektir.
ÇALIŞMA SÜRECİ
Aralık: Proje ortaklarının bulunması ve panolar hazırlanarak öğrencilerin proje ve etwinning
hakkında bilgilendirilmesi
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Ocak: Projenin Sarıkamış ortağının sınıf öğrenci temsilcileriyle beraber 01-03 Ocak tarihleri
arasında Sarıkamış'ta gerçekleştirilecek olan anma etkinliklerine katılımı ve Twinspace'de
paylaşımı
Şubat: Sarıkamış'taki etkinliklere katılımı sağlanan öğrencilerin edindiği bilgileri ve hissettiği
duyguları projenin Çanakkale ortağı olan öğrenci arkadaşlarıyla klasik mektup ve elektronik
mektup yöntemi ile paylaşmalarının sağlanması
Mart: Projenin Çanakkale ortağının öğrencileri ile beraber 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma
Etkinliğine katılması
Nisan: Çanakkale'deki etkinliklere katılımı sağlanan öğrencilerin edindiği bilgileri ve hissettiği
duyguları projenin Sarıkamış ortağı olan öğrenci arkadaşlarıyla klasik mektup ve elektronik
mektup yöntemiyle paylaşması
Öğrencilerin 23 Nisan haftasında birbirlerinin bayramını elektronik yoldan tebrik etmesi ve
projenin sonlanması
BEKLENEN SONUÇLAR
Projemizin sonucunda görmeyi istediklerimiz, öğrencilerimizin yaşadıkları bölgeler
itibariyle bilinçlerinde oluşması gereken tarihi ve manevi duyguları pekiştirmek ve yaşadıkları
coğrafyaların önemini kavratmak.
Proje Ortakları: Sarıkamış Çardakçatı Şehit Şerafettin Alkan Ortaokulu İngilizce Öğretmeni ve
Vekil Okul Müdürü Ayşe Gökçen İZCİ ve Çanakkale Çan Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı
Gülümser ACAR KOCAOĞLU
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“HUZURLU OKUL HUZURLU TOPLUM PROJESİ” DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI YAPILDI
Huzurlu Okul Huzurlu Toplum projesi bilgilendirme ve genel değerlendirme toplantısı
Valimiz Sayın Rahmi DOĞAN başkanlığında Kars Valiliği Gazi Salonunda gerçekleştirildi.
Proje tanıtım videosunun izlenmesinin ardından proje koordinatörleri Ali Kasım BULUT, Kader
GÜMÜŞ ve Baycan SELÇUK tarafından projenin sunumu yapıldı. Toplantıda; ayrıca 2014-2015
eğitim öğretim yılında başlatılan projenin bugün itibarıyla hangi aşamada olduğu ve bundan
sonraki çalışmaların neler olacağı hakkında bilgilendirme yapıldı.
Valimiz Sayın Rahmi DOĞAN, proje hakkında gerçekleştiren sunumun ardından projenin
işleyişinin ve hedefinin doğru olduğuna dikkat çekerek emeği geçenleri tebrik etti. Sayın Valimiz,
projede revizyona gidilebileceğini ifade ederek, projeyi beğendiğini ve öğrenci başarı sisteminin
projeye eklenmesiyle projenin daha da anlam kazanacağını kaydetti. Valimiz Sayın Rahmi
DOĞAN, ‘İlk defa katıldığım bu projede bazı eksiklikler var proje içerisinde öğrencinin başarısı
da eklenebilir ve takip edilebilir’ şeklinde değerlendirmede bulunarak, projede görev alan
öğretmenlerin proje ile ilgili eksik gördükleri veya projede olması gerekenlerin neler olduğunu
toplantıya katılanlara sordu. Sayın Valimiz, projeye ek olarak öğrencinin özel yaşamının dışında
okul başarısının da eklenmesi ve takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Huzurlu Okul Huzurlu Toplum Projesinde; öğrencilerin yaşadığı problemlerin 3T (Teşhis,
Tedbir, Tedavi) tekniğine göre çözüme kavuşturulması temel hedef olup, öğrencinin problemi,
öğretmen tarafından otomasyon sistemi üzerinden kaydedildiği andan itibaren, problemin
muhatabı olan kurumlar tarafından kademeli olarak çözüme ulaştırılması amaçlanıyor. Ayrıca;
özellikle ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde öğrenci-aile-öğretmen iletişiminin sağlanarak nifak
tohumunu toplumumuza sermeye çalışan mihraklara karşı devletimizin varlığını ve halkımızın
yanında olduğunu hissettirme adına büyük bir önem taşımaktadır.
Valimiz Sayın DOĞAN başkanlığında yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Mehmet Halis
AYDIN, Kağızman Kaymakamı Musa ÜÇGÜL, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet KARAMAN,
Özel İdare Genel Sekreteri Erdinç DOLU, Belediye Başkanı Vekili Yakup YILDIZ, projede yer
alan kurum amirleri ve proje sorumlusu öğretmenler katıldı.
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HUZURLU OKUL HUZURLU TOPLUM PROJESİ
“Benim Güzel Papuçlarım Çocuk Tiyatrosu”

Benim Güzel Papuçlarım İsimli Tiyatro Oyunu 45 Nolu SODES "Huzurlu Okul Huzurlu
Toplum Projesi" kapsamında 1200 öğrenciyle buluştu.
Kars Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda 2 gün süreyle 4 seans olarak sahnelenen olan
‘Benim Güzel Papuçlarım’ adlı tiyatro oyunu bin 200 öğrenciyle buluşturuldu.
İlk defa tiyatroyla buluşan miniklerin mutluluğu ise gözlerinden okundu. Çeşitli oyunlarla
başlayan tiyatro gösterisinde en büyük ilgiliyi haliyle Kırmızı Burunlu Palyaço çekti. ‘Benim
Güzel Papuçlarım’ adlı tiyatro oyunu Cumartesi ve Pazar günleri 4 seans olarak miniklerin
beğenisine sunuldu.
Oyunu sergileyen Tiyatro Ekibi Kars Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesindeki
Huzurlu Okul Huzurlu Toplum Projesi için gönüllü olarak sahne aldı.
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EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ SEMİNERLERİ
Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri, yenilikçi uygulamaları eğitim sistemine
kazandırmayı; öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim ve öğretim imkânları sunmayı; 2023
Türkiye vizyonunun gerektirdiği hedefleri yakalamayı ve yöneticilerimiz ile öğretmen ve
öğrencilerimizi yenilikçi uygulamaları hayata geçirmelerini teşvik ederek eğitim ortamlarımızın
kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yapılacak olan Eğitim Öğretimde Yenilikçilik
Ödülleri faaliyetleri; Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler,
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Eğitim Öğretime Erişim ve Yönlendirme ile Olumlu Tutum
ve Davranışların Geliştirilmesi olmak üzere beş kategoride gerçekleştirilecektir.
Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinin ilimizde de tanıtılması ve yaygınlaştırılması
için ilimiz merkezinde ve ilçelerinde bilgilendirme toplantıları yapılarak özgün çalışmaların tüm
yurda duyurulması hedeflenmiştir.
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TÜBİTAK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
İlimizde TÜBİTAK yarışmaları bilgilendirme toplantısı yapıldı. Atatürk Meslek ve Teknik
Anadolu Lisesi toplantı salonunda yapılan toplantıya İl ve ilçelerdeki ortaokul ve liselerde
bulunan TÜBİTAK koordinatörleri katıldı. Toplantıda Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin AYDIN ile İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Emin BAYRAMBEY
katılımcılara bilgi verdi.
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BAKANLIĞIMIZ GENEL MÜDÜRLERİ VE BAKANIMIZ DANIŞMANININ
İLİMİZİ ZİYARETİ
Bakanlığımız Genel Müdürleri ve Bakanımız Danışmanı İlimizi Ziyaret Ettiler. Destek
Hizmetleri Genel Müdürü Salih AYHAN, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal
TIRNAKÇI, İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Özcan DUMAN ve Milli Eğitim Bakanı
Danışmanı İbrahim YASAK ilimize ziyarette bulundular. İlimizde okulları gezerek okulda
bulunan öğretmen ve öğrencilerle sohbet ettiler.
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VALİMİZ SAYIN RAHMİ DOĞAN İLİMİZDE EĞİTİM-ÖĞRETİM
FAALİYETLERİ YÜRÜTEN OKUL MÜDÜRLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda yapılan toplantıda Valimiz Sayın Rahmi
DOĞAN okul müdürlerinden brifing aldı. Kars Valisi Rahmi DOĞAN, Kars’taki eğitim-öğretim
faaliyetleri hakkında genel değerlendirmelerde bulunmak üzere, Milli Eğitim Müdürlüğü
yöneticileri ile Kars merkez ve köylerine bağlı okul müdürlerinin katılımı ile bir toplantı
gerçekleştirdi
Brifing sonrası okul müdürleriyle eğitim kalitesinin yükseltilmesi için istişare eden vali
Rahmi DOĞAN daha sonra okulların ihtiyaçları sorunları ve çözümleri hakkında okul
müdürlerinden bilgi aldı.
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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERE
YÖNELİK SEMİNER DÜZENLEDİ
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman URLUNÇ tarafından verilen ‘Etik Davranış
İlkeleri’ başlıklı seminere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri katıldı. Kız Meslek Lisesinin
salonunda gerçekleşen seminerde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman URLUNÇ; “Görevin
yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci, Halka hizmet bilinci, Hizmet standartlarına uyma,
Amaç ve misyona bağlılık, Dürüstlük ve tarafsızlık, Saygınlık ve güven, Nezaket ve saygı, Yetkili
makamlara bildirim, Çıkar çatışmasından kaçınma, Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak
amacıyla kullanılmaması, Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı, Kamu malları ve
kaynaklarının kullanımı Savurganlıktan kaçınma, Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan,
Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık, Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu, Eski kamu
görevlileriyle ilişkiler, Mal bildiriminde bulunma” konuları katılımcılara aktarıldı.
URLUNÇ, seminerde yaptığı konuşmada hizmette hoşgörünün önemine vurgu yaparak,
devletin her kademesinde görev alan herkesin hassasiyetle görevini yerine getirmesi gerektiğini
belirtti.
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Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Cumhuriyet Mahallesi
Hükümet Konağı
KARS
Telefon: 0 (474) 212 82 28
0 (474) 223 77 13
Faks : 0 (474) 212 82 29

Dahili(Ar-Ge): 161-142

e-posta : arge36@meb.gov.tr

Adı Soyadı

Görevi

Görevli Olduğu
E-posta
Ekip
Birim Yöneticisi alibeyaz04@hotmail.com

Ali BEYAZOĞLU

Şube Müdürü

Öztürk DEMİR
Orhan TOPKAYA

Şef
Öğretmen

Öznur ULU

Öğretmen

Birim Şefi
ASKE
(SP Koord.)
ASKE

Nigar GÖNÜLALAN
ÖZTÜRK
Sertan SEFERTAŞ

Öğretmen

ASKE

nigar23@mynet.com

Öğretmen

ASKE

kartal3600@hotmail.com

Kader GÜMÜŞ
Ali Kasım BULUT

Öğretmen
Öğretmen

PEK
PEK

Aytek ALP

Bilgisayar İşl.

Birim Çalışanı

aytek_36@hotmail.com

Olcay IĞDIR

Teknisyen

Birim Çalışanı

rehberci_53@hotmail.com
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ozturkdemir@meb.gov.tr
orhantopkaya3635@gmail.com
oznurulu36100@gmail.com

fate_silver@msn.com
alikasimbulut@hotmail.com
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