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SUNUŞ
Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatmasını sağlayacak en önemli husus,
eğitim alanındaki bilim ve teknolojide sağlayacağımız ilerlemedir. Bilhassa eğitimde Ar-Ge ve
yenilikçi kültürü, beceriyi ve kapasiteyi artırmak, ekonomik ve sosyal hedeflerimize ulaşmamızda
kilit bir rol üstlenecektir. Milli Eğitim olarak, okullarımızın bu alanlardaki yetkinliğini artırmak
için değişik mekanizmalar geliştiriyor, uyguluyor; bunları da sürekli güncelleyerek iyileştiriyoruz.
Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının
artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için
sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. Bu çalışmalarla birlikte katma değeri
yüksek ve özgün fikirleri geliştirip üreten bir toplum haline gelinebilecektir.
Okullarımızda gerçekleşen projeleri desteklemek ve bu projelerin görünürlüğünü ve
bilinirliğini artırmak amacıyla bültenimizde bu tür çalışmalara büyük bir yer veriyoruz. İlgili tüm
taraflar için, yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen özgün çalışmalarla ilgili güncel bilgi ve
kolaylık sağlayacağına inandığım bu bültenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür
ediyor, Ar-Ge Bültenimizin tüm paydaşlarımız için faydalı olmasını diliyorum.
Gökhan ALTUN
İl Milli Eğitim Müdürü
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GİRİŞ
Günümüz bilgi çağında uluslararası alanda rekabet edebilirliğin en önemli koşulu,
teknolojik yeniliklerin takip edilmesi olmuştur. Teknolojik açıdan ilerleme sağlanması, bilgiye
yatırım yapılmasını gerektirmektedir. Bilimsel ve teknik bilgi birikimine dayalı olarak, sistematik
bir şekilde yürütülen çalışmalar sayesinde yenilikler yapılmaktadır. Eğitim kurumlarının temel
işlevi, ülke genelinde, toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü ile düşünen, analiz edebilen,
gelişmiş genç beyinlerin yetiştirilmesidir.
Bir kişinin fikirlerini eyleme dönüştürme becerisini en iyi öğrenebileceği yerler ebetteki
okullarımızdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı günümüz bilgi toplumunda, bilgi çağının
temel aktörü olan okullarımız bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşları ile ortak zeminde
bir araya getirilmektedir. Ancak en az bunlar kadar önemli bir konu da uygulamada bütünlüğü bir
araya getirmektir.
Başarı ve başarmanın verdiği mutluluğu paylaşarak, sürekli kendisini yenilemeyi ve
geliştirmeyi hedef alan, ekip olmanın ruhunu yakalamış bir takım olarak, çalışmaktan zevk
aldığımızı belirterek yeni bültenimizin hayırlı olmasını dilerim.
Ali BEYAZOĞLU
Milli Eğitim Şube Müdürü
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Araştırma Geliştirme kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının
artırılması ve bunun yazılım dâhil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere
kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. Ar-Ge ve yenilikçi
kültürü günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Etkin Ar-Ge
teşvikleri ile eğitimi desteklenen ülkeler, dünyada eğitim alanında en üst seviyelerde yer
almaktadır. Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke eğitim sisteminin uluslararası düzeyde bir yapıya
kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesi, teknolojik bilginin yaygınlaşması
benimsenmelidir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımızla, araştırma ve pratik
deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler üretmeye;
yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye; hali hazırda üretilmiş veya kurulmuş olanları
önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş bulunmaktayız.
Devam eden çalışmalarımızı ve gerçekleşen faaliyetlerle ilgili haberleri sonraki
bültenlerimizde de göreceksiniz. Bakanlığımızın öngördüğü aralıklarla AR-GE Birimimizin
çalışmalarını bütün paydaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Sizlerin beğenisine sunmuş
olduğumuz bu bültenimizde geçtiğimiz altı aylık süreçte müdürlüğümüzce yapılan proje, eğitimde
örnek uygulama, Stratejik Planlama çalışmaları, ulusal projeler, TÜBİTAK projeleri, AB projeleri
ve yerel projelere ilişkin çalışmaları göreceksiniz. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle…
Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü
AR-GE Birimi
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BENİM HİKAYEM PROJESİ
(Yalınkaya İlkokulu)

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
da katkıda bulunduğu “ Benim Hikayem” adlı proje kapsamında, İlimizde de Yalınkaya İlkokulu’nda öğrencilere
“Kamera Kullanımı, Senaryo Yazımı ve Montaj” eğitimi verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün izni doğrultusunda
aralarında Kars’ın da bulunduğu 20 ilde köy okullarında eğitim gören öğrencilere Kamera Kullanımı, Senaryo
Yazımı ve Montaj Eğitimleri verildi. Eğitim projesi kapsamında her okula bir set kamera, bilgisayar ve eğitmenler
ile birlikte gelinerek ayarlanan zaman aralığında çocuklara eğitimler verilerek onlara bir film nasıl çekilir, kamera
açıları, ölçekler, senaryo yazımında dikkat edilecek hususlar ve montaj teknikleri eğitimi verildi. Projenin
tamamlama aşamasında, eğitim çalışması verilen okullardan seçilen öğrenciler tarafından ulusal basında
yayınlanmak üzere ortak bir klip çekildi.

.

Yalınkaya İlkokulu Eğitim

Yalınkaya İlkokulu Klip Çekimi
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Yalınkaya İlkokulu Drone Çekimi

Yalınkaya İlkokulu Klip Çekimi
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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.
Ayrıca ilimiz merkez okullarından plan hazırlaması gereken 79 okul da 2015-2019 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.
Ar-Ge Birimimizce 2015-2019 Stratejik Planının 2017 Mali Yılı Performans Programı
hazırlanarak Stratejik Planımızın izleme ve değerlendirme çalışmalarına başlanmıştır.

Ayrıca Stratejik Planın güncellenmesine
ilişkin 21.11.2017 tarih ve 19681222 sayılı
Bakanlığımızın yazısı doğrultusunda Orta Vadeli
Program
ve
65.Hükümet
Programı
ile
Müdürlüğümüz stratejik planı arasındaki farklılıkları
gidermek için, İl ve İlçe Stratejik Planlarımız
güncellenmiş olup Bakanlığımız Strateji Geliştirme
Başkanlığına gönderilmiştir.
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TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI
“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.

2017/2018 eğitim öğretim yılında Tübitak 4006 Bilim Fuarına Müdürlüğümüze bağlı 66 okul
başvuruda bulunmuştur.
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TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI BAŞVURULARI KABUL EDİLEN OKULLAR
SIRA
NO
1
2
3
4

PROJE
ID
395602
382059
396652
396333

5
6

396479
395429

7
8
9
10
11

391932
394212
394872
396600
397679

12
13
14

387737
382667
396210

15
16

382742
386932

17
18
19
20
21
22
23
24
25

391296
384448
394465
397117
389977
382236
391839
393395
397031

26
27
28
29
30
31

396259
393528
385054
392120
392109
396797

32
33

391925
392966

34
35
36
37
38

393239
393902
397254
387301
391710

39

390645

40

387285

OKUL ADI

İL/İLÇE

ÇAKMAK ATATÜRK ORTAOKULU
ZİYA GÖKALP ORTAOKULU
YOLAÇAN CUMHURİYET ORTAOKULU
BAŞGEDİKLER 60. YIL YATILI BÖLGE
ORTAOKULU
MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU
DİKME HACI YASMEN YILMAZEL
ORTAOKULU
AYDIN TANRIVERDİ ORTAOKULU
MERKEZ İMAM HATİP ORTAOKULU
EŞMEYAZI ORTAOKULU
HACI SAİT İLBEYİ İMAM HATİP ORTAOKULU
KARS GÜLAHMET AYTEMİZ GÜZEL
SANATLAR LİSESİ
KARS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
HALEFOĞLU CUMHURİYET ORTAOKULU
HAYDAR ALİYEV MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ
CEVRİYE TATIŞ ORTAOKULU
FAHRETTİN KİRZİOĞLU BİLİM VE SANAT
MERKEZİ
KÜMBETLİ ORTAOKULU
15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ
MİHRALİBEY ORTAOKULU
AĞADEVE ORTAOKULU
ŞEHİT OKAN KOÇ İMAM HATİP ORTAOKULU
KARS FEN LİSESİ
70. YIL HÜSEYİN ÖZTÜRK ORTAOKULU
MERKEZ ORTAOKULU
DEĞİRMENKÖPRÜ İSMET KAYA
ORTAOKULU
MİHRALİBEY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
SELİM LATİF ARAS ANADOLU LİSESİ
SELİM İMAM HATİP ORTAOKULU
KOYUNYURDU ORTAOKULU
BÜYÜK OLUKLU İMAM HATİP ORTAOKULU
ŞEHİT ÖMERCAN YEKEBAĞCI İMAM HATİP
ORTAOKULU
SARIKAMIŞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KARAURGAN FEHİM YENİCE ÇOK
PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
BAŞKÖY ORTAOKULU
DAĞPINAR İMAM HATİP ORTAOKULU
DAĞPINAR ORTAOKULU
BÖCÜKLÜ ORTAOKULU
ÇİÇEKLİ AFETEVLERİ FİKRİ TOPKAYA
ORTAOKULU
KAĞIZMAN KAZIM KARABEKİR
ORTAOKULU
TUNÇKAYA ORTAOKULU

MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ

OKUL HİZMET
ALANI
5
4
5
5

MERKEZ
MERKEZ

4
5

MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ

4
4
5
4
4

MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ

4
5
4

MERKEZ
MERKEZ

4
4

MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
ARPAÇAY

5
4
4
5
4
4
4
4
5

ARPAÇAY
SELİM
SELİM
SELİM
SELİM
SUSUZ

4
4
4
6
6
4

SARIKAMIŞ
SARIKAMIŞ

4
5

DİGOR
DİGOR
DİGOR
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN

6
4
5
6
5

KAĞIZMAN

4

KAĞIZMAN

6
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SIRA
NO
41

PROJE
ID
387452

İL/İLÇE

AVCI MAHMUT ORTAOKULU

KAĞIZMAN

OKUL HİZMET
ALANI
4

42

387430

KAĞIZMAN ANADOLU İMİM HATİP LİSESİ

KAĞIZMAN

4

43

389523

ŞABAN ORTAOKULU

KAĞIZMAN

6

44

393599

DENİZGÖLÜ ORTAOKULU

KAĞIZMAN

5

45

386839

KAĞIZMAN ARAS ANADOLU LİSESİ

KAĞIZMAN

4

46

380549

KAĞIZMAN

4

47

387350

KAĞIZMAN MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ
PASLI ESİN ÇAĞDAŞ ORTAOKULU

KAĞIZMAN

5

48

387337

1 EKİM ORTAOKULU

KAĞIZMAN

4

49

387821

AKYAYLA ORTAOKULU

KAĞIZMAN

6

50

387321

ATATÜRK ORTAOKULU

KAĞIZMAN

4

51

389496

KULOĞLU ORTAOKULU

KAĞIZMAN

5

52

387312

KAĞIZMAN ANADOLU LİSESİ

KAĞIZMAN

4

53

387411

ŞAİR HIFZI ORTAOKULU

KAĞIZMAN

4

54

387395

GÜNİNDİ ORTAOKULU

KAĞIZMAN

5

55

387618

KOZLU ORTAOKULU

KAĞIZMAN

5

56

381047

KAĞIZMAN YATILI BÖLGE ORTAOKULU

KAĞIZMAN

4

57

384219

AYDINKAVAK ORTAOKULU

KAĞIZMAN

5

58

387443

KAĞIZMAN

5

59

387438

KÖTEK ŞEHİT TANER SELOĞLU
ORTAOKULU
ESKİ ADAM ORTAOKULU

KAĞIZMAN

5

60

390167

DONANDI TILLİK ORTAOKULU

KAĞIZMAN

6

61

387422

70. YIL ORTAOKULU

KAĞIZMAN

4

62

387426

FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU

KAĞIZMAN

5

63

383530

ORTAKÖY ORTAOKULU

KAĞIZMAN

6

64

387262

ÇENGİLLİ ORTAOKULU

KAĞIZMAN

6

65

389548

ÇAYARASI ORTAOKULU

KAĞIZMAN

5

OKUL ADI

KABUL EDİLEN
İL/ İLÇE ADI
PROJE SAYISI
MERKEZ
22
KAĞIZMAN
29
AKYAKA
2
SARIKAMIŞ
2
GENEL TOPLAM

İL/ İLÇE ADI
SELİM
DİGOR
ARPAÇAY
SUSUZ

KABUL EDİLEN
PROJE SAYISI
4
3
2
1
65

Toplam 66 başvuru yapılmış olup 65 okulumuzun başvurusu kabul edilmiştir.
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ÖRNEK PROJELER
BİZ ANADOLUYUZ PROJESİ
İçişleri Bakanlığının “Biz Anadoluyuz Projesi” iller arasında kardeşlik köprüsünün
kurulması, kardeşlik ruhunun geliştirilmesi, iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması
hedefiyle hayata geçirildi. İlimiz Merkez, Akyaka, Arpaçay ve Digor ilçelerinden; on- on beş yaş
aralığında 180 çocuk, onlara refakat edecek sekiz öğretmen ve iki sağlık personeli 4 Kasım Cuma
günü saat 10.00’da özel uçakla Nevşehir’e uğurlandı. Uğurlamaya Kars Vali Yardımcısı Mehmet
Halis AYDIN, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan ALTUN, İl Gençlik ve Spor Müdürü Gürsel
POLAT, İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Aydın ACAY, Akyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü
Rıfkı YAĞCI, Arpaçay İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin AVCI ve Digor İlçe Milli Eğitim Müdürü
Aliye Güneş AVCI katıldı. İki gün süren gezi öğrencilerin 6 Kasım Pazartesi günü Kars’a dönüş
yapmalarıyla son buldu.
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SARIKAMIŞ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Başvuru Sahibi Okul/Kurum Adı: Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Ortakları:Helix-Helezon (Viyana)-STK
Hibe Programı:Erasmus Plus
Proje Adı:Sarıkamış Eğitim Yöneticilerinin Geliştirilmesi
Proje Konusu:Sarıkamış’taki 5 okulun müdür ve müdür yardımcılarının yönetim ve eğitim
kalitelerini arttırmak
Proje Bütçesi:17.460 Euro
Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:01/10/2017-30/09/2018
Gerçekleştirilecek Hareketlikler: (Gidilecek ülke/şehir, tarih ve yurtdışına öğretmen/öğrenci
sayısı)
Viyana-Avusturya / Mart 2018 / 10 Müdür-Müdür Yrd.

HUZURLU OKUL HUZURLU TOPLUM PROJESİ (HOHUT)

HUZURLU OKUL HUZURLU TOPLUM PROJESİ 2016-2017 YILI İSTATİSTİKLERİ
YIL

SÜREÇ
ÇÖZÜLEN ÇÖZÜLEMEYEN
ÜST KURUMA
GENEL
BAŞLATILAN SORUNLAR
SORUNLAR
YÖNLENDİRİLEN TOPLAM
OKULLAR
SORUNLAR

2016

53

44

33

0

130

2017

103

108

91

19

321

TOPLAM

156

152

124

19

451

KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE

Sayfa 14

PROJENİN ADI
YÜRÜTÜCÜ KURUM
MALİYETİ

PROJE BİLGİLERİ
ARPAÇAY'IN ZEKİ ÇEVİK VE AHLAKLI
ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRİLİYOR
ARPAÇAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRÜ

132.965,00
SODES PROGRAMI / Kültür, Sanat ve Spor

SÜRESİ

12AY

PROJENİN ÖZETİ
İlçemizin merkez ve köylerinde yaşayan öğrencileri, bulunduğu konum itibariyle
dezavantajlı bir bölgede yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu sebeple onları güdüleyecek ya da
motivasyonlarını arttıracak sosyal faaliyetler yetersiz ve neredeyse yok denecek seviyededir.
Bizler bu projemizle çocuklarımızı denemelerle başarılı ve zeki, spor müsabakalarıyla çevik,
doğa hayvan ve çevre bilinciyle ahlaklı birer birey olarak yetişmelerini destekleyeceğiz.
Projemizle gerçekleştirmek istediğimiz sözel ve sayısal zeka başarıları yanında farklı zeka
tiplerine sahip çocuklarımızı da kazanmaya çalışmak, yeteneklerini keşfetmelerini sağlamaktır.
Projemizin ilk basamağında ilçemizdeki ortaokul öğrencilerimize 2 ayda bir denemeler
uygulanacak, ilk 3'e girerek başarı gösteren öğrencilerimizi tablet ve kırtasiye malzemeleriyle
ödüllendirilecektir. Denemeler sonunda sınavlarımıza katılan 200 öğrencimizi sinemayla
buluşturacağız. Ardından 2. dönemin başı itibariyle futbol, voleybol, atletizm ve masa tenisi
turnuvalarımız başlayacaktır. Yaklaşık 4 ay sürecek turnuvalar sonucunda branş bazında
dereceye giren 150 civarında öğrencilerimizi kupa, madalya ve tüm katılımcıları Sarıkamış
pikniği ile ödüllendireceğiz. Projemizin ahlak kısmında ise doğa hayvan çevre ve merhamet
duygusunu aşılamak amacıyla okullarımızdan bu alanda öğrencilerimize bir pano
hazırlatmalarını isteyerek güzel fikirler çıkaran ve düzenleyeceğimiz şiir, resim, kompozisyon
yarışmalarında dereceye giren çocuklarımıza tablet ve ardından ilçemizde bulunan Kuyucuk
Gölü kenarında bilir bir kişiyle kuş gözlemi yaptırılarak ardından doğa yürüyüşü etkinliği
uygulanacaktır. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda bir komisyon oluşturularak sınavlarda
ilçemizi başarıya taşımış ve yapılan etkinliklerde 1.lik elde etmiş 35 öğrencimizi ErzurumSivas-Amasya-Ankara-Antalya gezisi ile ödüllendireceğiz. Erzurum-Sivas-Amasya-Ankara
illerinde çocuklarımıza milli mücadele ruhunu aşılarken Antalya ilinde çocuklarımızı doğa
sporlarıyla buluşturacağız.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE

Sayfa 15

PROJE BİLGİLERİ
PROJENİN ADI

BİLGİ DOLU 9 SANDIK

YÜRÜTÜCÜ KURUM

SELİM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MALİYETİ
TÜRÜ

130.260,00
SODES PROGRAMI / Kültür, Sanat ve Spor

SÜRESİ

9AY
PROJENİN ÖZETİ

TRA2 Bölgesinde olan Kars İlimizde İlköğretimin zorunlu hale gelmesi ve taşımalı eğitim
olanaklarının iyileştirilmesi ile ilköğretim alanında okullaşma oranı %94,23’tür. Selim İlçemizde
taşımalı eğitim kapsamında 22 köyden 9 taşıma bölgesindeki (Benliahmet, Cumhuriyet
İlköğretim,Karahamza,Bölükbaş,Eskigazi,Koyunyurdu,Beyköy,Kırkpınar, Selim İmam-Hatip
Ortaokulu) ilköğretim kurumlarında 485kız, 568 erkek olmak toplam1053 öğrenci öğrenim
görmektedir.
İlçemiz taşıma merkezi okullarımıza taşımalı gelen öğrencilerin çeşitli nedenlerden dolayı
ders dışı etkinliklere (sanatsal, kültürel, sportif faaliyetler vb.) katılamamasıyla bireysel ve
sosyal anlamda kendilerini ifade etmede zorlandıkları görülmüştür.
Projemiz, çeşitli nedenlerden dolayı sosyal dışlanmaya maruz kalabilecek öğrencileri de
kapsayacak şekilde 9 taşıma bölgesindeki öğrenim gören tüm öğrencilerimiz ile velilerinin
toplumsal bütünleşmenin sağlanması amacıyla okullarımızda zengin bir kütüphane
oluşturulacak, Çocuklara götürülen hizmetin kalitesini yükseltmek hedefiyle, taşınan
öğrencilerin okula uyumlarını güçlendirmek için oluşturulan kütüphanenin ders dışı zamanlarda
ailelerinde okullarımızdan etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlayacak; spor(voleybol, futbol,
badminton, atletizm)ve güzel sanatlar( el sanatları) kursları düzenlenecek.
Ayrıca kütüphanelerde ders dışı hafta içi ve hafta sonu zamanlarda özellikle kadınlara
yönelik okuma-yazma kursları düzenlenecek, okuma kampanyası ile sözel becerilerin gelişmesi
sağlanacak.
Projemizdeki kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla dezavantajlı çocukların,
gençlerin ve kadınların sosyal hayatın gerekliliklerine uyumu artacak, kendilerini daha iyi ifade
etmelerine olanak sağlanacaktır.
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PROJE BİLGİLERİ
PROJENİN ADI

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

YÜRÜTÜCÜ KURUM

KAĞIZMAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MALİYETİ
TÜRÜ

124.810,00
SODES PROGRAMI / Sosyal İçerme

SÜRESİ

12AY
PROJENİN ÖZETİ

Merkez ve köyleriyle birlikte yaklaşık 46 bin nüfusa sahip Kağızman ilçemizde genç
nüfusun fazlalığı, 20’li yaşlara varmadan ekonomik özgürlük sağlamadan yapılan evlilikler,
evlenen çiftin anne-babanın yanında yaşamak zorunda kalması ve bazı çiftlerin engelli çocuklara
sahip olmaları gibi nedenlerle boşanmaların da artması hayatlarını daha da zorlaştırmaktadır.
İlçemizdeki asıl sorun engelli çocuğa sahip olmak değil engelli çocukla nasıl yaşanacağının
bilinmemesi ve engelli çocuklara sahip olan çiftlerimizin bilinçlenecekleri, destek alabilecekleri
bir merkezin olmamasıdır. İlçemizin bu sorunu için engelli bireylerin eğitim öğretim görüp
nitelikli zaman geçireceği, engelli bireyler eğitilirken ailelerinin bilinçlenip destekleneceği ve
hazırlayacağımız planla haftanın belirli gün ve saatlerinde aileler çocuklarını merkezimize
bırakarak rahat bir nefes almaları ve hafta boyu yaşadıkları stresi az da olsa atmaları
sağlanacaktır. Bu merkezde; ailelere sahip oldukları engelli bireyin; engelinin türü, özellikleri,
engelli bireyle nasıl iletişim kuracakları, engelli bireyin eğitimi, ailelerin karşılaşabileceği
güçlükler ve nasıl bir yaklaşım izleyeceği, engelli bireye sahip olmanın yarattığı travmatik
durumla baş etme, engelli bireylerin ve ailelerinin hakları konularında bilinçlendirilecektir.
Bunun yanı sıra evlilik yaşına gelmiş, evlilik sürecinde olan ya da yeni evli çiftlerimize aile içi
iletişim, sağlıklı ve huzurlu aile olabilme, çocuk sahibi olma sürecinde dikkat edilecek noktalar,
çocuk yetiştirme gibi konularda bilgilendirici ve bilinçlendirici eğitimler almalarına imkân
sağlanacaktır. Ayrıca engelli bireylerin ve ailelerinin diğer bireyler ve aileler tarafından kabul
görmesi, doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi, engelli birey ve ailesinin toplumla kaynaşması
için engelli bireylere sahip olmayan ailelere de çeşitli etkinlikler, aile eğitim programları
seminerlerle merkezle bağlantı kurmaları ve çalışmalara destek vermeleri sağlanacaktır.

KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE

Sayfa 17

PROJENİN ADI
YÜRÜTÜCÜ KURUM
MALİYETİ

PROJE BİLGİLERİ
GEÇMİŞİNİ VE SANATINI UNUTMA GELECEĞE
GÜVENLE BAK
SUSUZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRÜ

108.706,00
SODES PROGRAMI / İstihdam

SÜRESİ

12AY
PROJENİN ÖZETİ

TÜİK verilerine göre İlçemiz toplam nüfusu bir önceki sayım sonuçlarına göre yaklaşık
2000 kişi azalmıştır. İlçeden göçün engellenmesi, aile ekonomisini güçlendirmek, yaşam
standardını artırmak, ilimiz ve bölgemiz turizmine katkı sağlamak amacıyla çeşitli alanlarda
üretimin artırılması, desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, geçmiş yıllarda ilçemizde ve
bölgemizde üretimi yapılan Yün Halı Dokumacılığı ve Arı Yetiştiriciliğinin canlandırılması
hedeflenmektedir.
Geleneksel el sanatlarımızdan olan Yün Halı Dokumacılığının zaman içinde unutulmasını
önlemek ve yeniden aile ekonomisine katkı sağlaması amacıyla turizme yönelik hediyelik halı
dokumacılığı 20 kursiyere öğretilecek, proje tamamlandıktan sonra bireysel olarak ve atölyede
üretime devam edilerek katılımcıların gelir elde etmelerine imkan sağlanacaktır.
İnsan beslenmesinde ve aile ekonomisinde önemli bir yere sahip olan bal üretimini artırmak
ve Arı Yetiştiriciliğini geliştirmek üzere 12 kursiyere eğitim verilecek, eğitimlerde kullanılan 5
er adet arı ile üretime devam etmeleri sağlanacaktır.
Eğitimlere katılan 32 kursiyer bireysel ve ortak üretimler yaparak 32 ailenin ekonomisine
direk etki sağlarken dolaylı olarak ilçe ve il ekonomisine de katkı sağlaması da
hedeflenmektedir.
300 kişiye 'Geleneklerimiz, değerlerimiz ve aile yapısına etkileri ' temalı panel/seminer
verilerek toplumsal dayanışma bilinci oluşturulacak.
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PROJE BİLGİLERİ
PROJENİN ADI

GELECEĞİMİZİN UMUTLARI

YÜRÜTÜCÜ KURUM

KARS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MALİYETİ
TÜRÜ

254.650,00
SODES PROGRAMI / SOSYAL İÇERME

SÜRESİ

12 AY
PROJENİN ÖZETİ

Çocukların gelişiminde ve sosyalleşmesinde okul öncesi eğitimin artan önemi
günümüzde yaygın olarak kabul edilmektedir. Buna rağmen ilimiz köylerinde ve
kırsalında yaşayan ailelerimizde okul öncesi eğitimin gerekliliği konusunda bilgi ve
bilinç zayıftır. Ayrıca köylerimizde sosyo-ekonomik düzeydeki düşüklük daha fazla
olduğu için, köylerde ve kentin kırsalında yaşayan öğrencilerimiz ve çocuklarımız
eğitimde eşit olanaklara sahip değillerdir. Çocuklarımızın ruhsal gelişimlerinde önemli
rol oynayan ve ileriki yaşamlarında başarılarına önemli oranda etki edecek ana
sınıflarımız donanım açısından eksik ve yetersizdir. Öncelikli hedefimiz düzenlenecek
konferanslar ile okul öncesi eğitimin önemini proje kapsamında yer alacak köy halkına
anlatmak ve bu bilinci yaygınlaştırmaktır. Projemiz ile Sosyal Destek Programının
Eğitimde Fırsat Eşitliği Sağlama önceliği kapsamında kent kırsalında ve köylerinde
bulunan, dezavantajlı ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgelerde yer alan 10
okulumuzun okul öncesi sınıflarına oyuncak, eğitim materyali ve donanım kazandırarak
her çocuğun hakkı olan uygun gelişim ortamları oluşturulacaktır. Böylece bu bölgelerde
bulunan çocuklarımız da kentlerde daha iyi ve daha fazla donanımlı ilköğretim okullarına
giden akranları gibi okul öncesi eğitimi alabileceklerdir. Bu proje sayesinde oluşturulacak
donanımlı sınıflar vasıtasıyla toplamda yaklaşık 250 öğrencinin gelişmişlik seviyeleri
arttırılacak ve yaklaşık 500 ailede okul öncesi eğitiminde bir farkındalık oluşturulacaktır.
Dolayısıyla okul öncesi eğitimde okullaşma oranının artmasına katkıda bulunulacaktır.
Projenin son ayında İl Kültür Müdürlüğünde proje kapsamındaki anasınıfı
öğrencilerimizin yer alacağı müzik ve şiir dinletisi düzenlenecektir. Proje bitiminde proje
çıktıları kamuoyuyla paylaşılacaktır.
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PROJE BİLGİLERİ
PROJENİN ADI

GELİYORUZ ŞARTLARIMIZ EŞİT

YÜRÜTÜCÜ KURUM

SELİM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MALİYETİ
TÜRÜ

212.350,00
SODES PROGRAMI / Sosyal İçerme

SÜRESİ

10AY
PROJENİN ÖZETİ

TRA2 bölgesinde Kars'ta ilköğretim alanında okullaşma oranı %94,23'tür. Kars'ta genel lise
ve meslek lisesi okullaşma oranları incelendiğinde, ortaöğretim okullaşma oranı %,64,57’dir.
Kars Selim İlçesinde 2812’si erkek, 2684’ü kız olmak üzere toplam 5496 öğrenci öğrenim
görmektedir. Selim merkez ve bağlı köylerinde hafta sonları 23 kurs merkezinde MEB
Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılmaktadır. İlköğretim taşımalı eğitim kapsamında,
Selim'in 22 köyünde toplam 268 öğrenci 9 taşıma bölgesi okullarda öğrenim görmekte, bu
bölgede hafta sonu açılan MEB Destekleme Kurslarına bu öğrenciler katılamamaktadır
Destekleme kurslarına taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin hafta sonu kurs
merkezlerine ulaşım sıkıntılarından dolayı kurslara katılamamalarından dolayı eğitimde fırsat
eşitliğinden mahrum kalmaktadırlar. Özellikle kız çocuklarının ilgi, istidat ve kabiliyetleri
yönünden yetiştirilerek hayata ve üst öğrenime hazırlamalarında akranlarından geride
kalmaktadırlar.
Projemiz ile;
• Özellikle kız çocuklarına götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve toplumsal
bütünleşmenin sağlanması amacıyla, taşımalı eğitim kapsamındaki 22 Köyde öğrenim gören
ilköğretim 6.7.8. sınıflarda dezavantajlı durumdaki 160 kız öğrencinin ulaşımlarının ve
iaşelerinin karşılanarak destekleme kurslarına katılımı sağlanacak.
•Kitap okuma etkinlikleri ile sözel yetenekleri gelişecek, merkezi sınavlar öncesinde yemek
ve sinema programları ile motivasyonları artacak.
•Öğrencilere mesleki ve eğitsel rehberlik kapsamındaki ek çalışmalar ile ilgi, istidat ve
kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmak suretiyle daha iyi bir
üst öğrenime geçişleri sağlanacak.
•Çeşitli nedenlerden dolayı dezavantajlı 180 öğrenciye eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak.
•Akademik başarının elde edilmesiyle velilerin özellikle kız çocuklarını ortaöğretime
devamı sağlanacak. İlçemizdeki ortaöğretimde okullaşma oranında %5'lik artış gerçekleşecektir.
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PROJE BİLGİLERİ
PROJENİN ADI

MUTLU ÇOCUKLAR UMUTLU YARINLAR

YÜRÜTÜCÜ KURUM

SUSUZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MALİYETİ
TÜRÜ

129.600,00
SODES PROGRAMI / Kültür, Sanat ve Spor

SÜRESİ

12 AY
PROJENİN ÖZETİ

Projemiz Susuz İlçemizde toplam 4 köyde uygulanacaktır. Projenin amacı oyun alanı
bulunmayan köylerimizde çocuklar için oyun alanı oluşturmaktır. Oyun döneminin çocukların,
psikomotor, sosyal ve hatta bilişsel gelişiminde çok önemli rol oynadığı bilinmektedir.
Köylerimizde doğal oyun alanında bulunan çocuklarımıza oyun parkları da sunarak gelişimleri
açısından daha fazla uyaranlarla gelişimlerine katkıda bulunmak temel hedeflerimiz arasındadır.
Bununla beraber çocuklarımızı sağlam bir gelecek için ruh sağlığı, beden sağlığı güçlü bireyler
olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Köyde yaşayan çocukların oyun imkânları ve sosyal
çevreleri kısıtlıdır. Yapmayı planladığımız oyun parkları ile hem çocuklara oyun alanları
oluşturmuş hem de kendileri ve ailelerinin sosyalleşebilecekleri ortamlar sunmuş olacağız.
Projemizde yapacağımız parklar 400 çocuğa ulaşacaktır. Proje ile 4 köye çocuk oyun grubu
kazandırılması ve çevre düzenlemelerinin yapılması planlanmıştır. Oyun grubunun yaptırılacağı
köy seçilirken dikkat edilecek en önemli husus geçmişte oyun parklarının yapılmadığı 4 köyün
seçilmesidir. Projede hedef çocuklarda sosyalleşmeyi sağlamak, parkta oyun oynamanın verdiği
mutluluğu tattırmaktır. Proje kapsamında yapılacak bir diğer etkinlik ise okul düzeyinde
dezavantajlı çocukların yüzme sporu ile tanıştırılması ve serbest stil yüzmeyi öğrenmesidir. Bu
amaçla 4 köy kapsamında 60 öğrenci şehir merkezine taşıma ile Gençlik Spor İl Müdürlüğünün
kapalı spor salonunda yüzme kursuna alınacaklardır. Proje sonunda 4 köyde başarılı ve
dezavantajlı olan 60 öğrencinin ise Karadeniz gezisine katılarak ülkemizi tanımalarına olanak
sağlanacaktır. Yapılan proje ile gençlerin pilot köylerde sosyal ve kültürel anlamda gelişmeleri
hedeflenmektedir. Yapılan park alanından tüm köy halkının faydalanması amaçlanmaktadır.
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PROJE BİLGİLERİ
PROJENİN ADI

SAĞLAM KAFA, SAĞLAM VÜCUTTA BULUNUR

YÜRÜTÜCÜ KURUM

KARS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MALİYETİ
TÜRÜ

281.150,00
SODES PROGRAMI / Kültür, Sanat ve Spor

SÜRESİ

12AY
PROJENİN ÖZETİ

İlimizde yapılan sportif turnuvalara yeterli katılımın sağlanamadığı, özellikle ortaöğretim
çağına gelen öğrencilerimiz arasında çok az sayıda sporcu olduğu gözlenmektedir. Bunun temel
sebeplerinden biri de çocuklarımızın sporla ve spor aletleriyle çok geç tanışmış olmasıdır.
Yapılan keşifler neticesinde birçok okulumuzda öğrencilerin spor yapabilmeleri için gerekli
donanımın olmadığı anlaşılmıştır. Bu araştırmalar neticesinde projemiz ile 15 okulumuza
basketbol potaları, voleybol direkleri, futbol kaleleri ve çeşitli spor malzemeleri (basketbol,
voleybol, futbol, masa tenisi, hentbol, badminton, satranç, vs. branşlar) kazandırmayı ve
voleybol, basketbol ve futbol kursları açmayı hedeflemekteyiz. Böylece merkezdeki ve merkeze
bağlı köylerimizin hemen hemen tamamında spor alanı ihtiyacını gidermeyi, bu okullarda
öğrenim gören öğrencilerimizin spor yaparak güzel zaman geçirmelerini, kötü alışkanlıklardan
uzak durmalarını sağlamayı ve eğitimlerini desteklemeyi, yine bu okulların bulunduğu
bölgelerde bulunan örgün eğitim dışında kalan gençlerin de spor yapmalarını sağlamayı
planlamaktayız. Daha sonra bu çalışmaların yapıldığı okullar arasında futbol, voleybol ve
basketbol turnuvaları düzenlenerek öğrencilerin kaynaşmaları ve çeşitli hediyelerle
ödüllendirilmeleri sağlanacaktır. Her okulda isteği doğrultusunda 1 branşta kurs açılacaktır.
Toplamda 5 adet futbol, 5 adet voleybol ve 5 adet basketbol kursu açılacaktır. Bu sayede
toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına katkıda bulunulmuş olunacaktır. Risk altındaki
çocuklarımızın sportif faaliyetler ile kötü alışkanlıklar edinilmesinin önüne geçilecektir. Proje
bitiminde proje çıktıları kamuoyu ile paylaşılacaktır.
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PROJE BİLGİLERİ
PROJENİN ADI

SAHNE ZAMANI

YÜRÜTÜCÜ KURUM

KARS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MALİYETİ
TÜRÜ

240.500,00
SODES PROGRAMI / Kültür, Sanat ve Spor

SÜRESİ

12 AY
PROJENİN ÖZETİ

Çocukların gelişiminde ve sosyalleşmesinde okul öncesi eğitimin artan önemi günümüzde
yaygın olarak kabul edilmektedir. Buna rağmen ilimiz köylerinde ve kırsalında yaşayan
ailelerimizde okul öncesi eğitimin gerekliliği konusunda bilgi ve bilinç zayıftır. Ayrıca
köylerimizde sosyo-ekonomik düzeydeki düşüklük daha fazla olduğu için, köylerde ve kentin
kırsalında yaşayan öğrencilerimiz ve çocuklarımız eğitimde eşit olanaklara sahip değillerdir.
Çocuklarımızın ruhsal gelişimlerinde önemli rol oynayan ve ileriki yaşamlarında başarılarına
önemli oranda etki edecek ana sınıflarımız donanım açısından eksik ve yetersizdir. Öncelikli
hedefimiz düzenlenecek konferanslar ile okul öncesi eğitimin önemini proje kapsamında yer
alacak köy halkına anlatmak ve bu bilinci yaygınlaştırmaktır. Projemiz ile Sosyal Destek
Programının Eğitimde Fırsat Eşitliği Sağlama önceliği kapsamında kent kırsalında ve köylerinde
bulunan, dezavantajlı ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgelerde yer alan 10 okulumuzun
okul öncesi sınıflarına oyuncak, eğitim materyali ve donanım kazandırarak her çocuğun hakkı
olan uygun gelişim ortamları oluşturulacaktır. Böylece bu bölgelerde bulunan çocuklarımız da
kentlerde daha iyi ve daha fazla donanımlı ilköğretim okullarına giden akranları gibi okul öncesi
eğitimi alabileceklerdir. Bu proje sayesinde oluşturulacak donanımlı sınıflar vasıtasıyla
toplamda yaklaşık 250 öğrencinin gelişmişlik seviyeleri arttırılacak ve yaklaşık 500 ailede okul
öncesi eğitiminde bir farkındalık oluşturulacaktır. Dolayısıyla okul öncesi eğitimde okullaşma
oranının artmasına katkıda bulunulacaktır. Projenin son ayında İl Kültür Müdürlüğünde proje
kapsamındaki anasınıfı öğrencilerimizin yer alacağı müzik ve şiir dinletisi düzenlenecektir.
Proje bitiminde proje çıktıları kamuoyuyla paylaşılacaktır.
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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.
TWINNING PROJELERINDE DRAMA, OYUN VE SANATSAL ÖĞELERİN
KULLANIMI TANITILDI
Günümüz eğitim anlayışında katılımcının daha aktif olması gerektiği, bilgiye ulaşırken ona
çizilen yoldan değil kendi yolunu çizmesi gerektiği kabul edilmektedir. Bunu sağlamak için klasik
eğitim yöntemlerinin dışında öğrenciyi sürece aktif olarak dâhil eden yöntem ve teknikler
kullanılmaya başlanmıştır. Bunlardan biri de dramadır.
“Eğitimde drama terimindeki drama sözcüğü yaratıcı düşüncenin, hayal gücünün empati,
özdeşleşme ve kendini bir başkasının kişiliği aracılığıyla ifade etme yoluyla eyleme dönüşmesi
anlamına geliyor. Bu süreç çocuk oyunları, doğaçlama ve rol oynamayı içerir. Çocuk ya da
gençler bir liderin önderliğinde, ortaya bir gösteri çıkarma kaygısı duymadan, dramatik
deneyimler yaşarlar, oyunlar oynarlar. Ancak bu oyunlar yazılı bir metne dayanmaz, doğaçlama
yoluyla katılımcılar tarafından yaratılır. Amaç katılımcıların bir süreçten geçmeleri ve yaratıcı
imgelemlerini bir sanat formuyla özgürce dışa vurmalarıdır.”
Yukarıda Prof. Dr.Tülin Sağlam’ın anlattığıyla örtüşen ancak uygulamada çeşitlenen
değişik drama yaklaşımları mevcuttur. Bu çalışmada ise süreçsel drama, dramatizasyon ve
tasarlanan oyun ele alınacaktır.
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 oldu.
Başlatılan proje devam etmektedir.
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EL ELE (HANDS FOR HANDS)
Proje yardım etmeye dayandırılan bir sosyal çalışmadır.
AMAÇLAR:
Empati yeteneğini geliştirme
Gönüllülük esas alma
Sosyal dayanışmayı geliştirme
Öğrencilerin başkalarının duygularına saygı göstermesini öğrenmesi
Okuldaki güven ortamını destekleme
Zaman çizelgesi
Aralığın başında başlayıp haziran sonunda son bulmuştur.
İŞLEYİŞİ:
Gönüllülerin seçilmesi ve onların hayırsever olarak adlandırılması
Her branştaki en iyi olan öğrenci hayırseverlerin akran eğitimine başlaması
Huzur evlerine ziyaretlerin düzenlenmesi resimlerin çekilmesi ve benim sevgi dolu bahçem adlı
hayali bahçede sergilenmesi
Benim sevgi dolu bahçem adli günlük defterde her bir iyiliğin yazılması
Yapılan her bir iyiliğin sonunda okulun değişim rüzgarı köşesinde yayınlanması
Öğrenciler en sevdiği kıymet verdiği eşyaların hediye olarak vermesi
Hafta içi ve hafta sonu yapılan kahvaltıların düzenlenmesi
Haftanın en yüce gönüllü öğrencisinin seçilmesi ve ödüllendirilmesi
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İl Eğitim Tarihi Müzesi Açıldı

Kars Alpaslan Anadolu Lisesinde İl Eğitim Tarihi Müzesi açıldı. Açılışa Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet
Eşref FAKIBABA, AK Parti Kars Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin BEYRİBEY, AK Parti önceki
dönem milletvekili Yunus KILIÇ ,Kars Valisi Rahmi DOĞAN, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan
ALTUN ve davetliler katıldılar.
Bakanlar ARSLAN ve FAKIBABA açılışını yaptıkları İl Eğitim Tarihi Müzesi’ni gezerek
tarih boyunca kullanılan malzemeler ve okulun yetiştirdiği önemli isimlerin fotoğraflarına
baktılar. Bakanlar öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak öğretmen ve
öğrencilerle fotoğraf çektirdiler.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN, “Söylenecek en güzel şey
Ulu Önder Atatürk’ün ‘geleceğimizin teminatı’ dediği gençlerin her zaman sizin ellerinizde
sizinle birlikte yoğrulmaları böylece de geleceğe hazırlanmaları. O yüzden sizlere çok teşekkür
ediyoruz” dedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FAKIBABA ise, “Bu eğitimi veren
sizlersiniz. Mesleğinizin ne kadar önemli olduğunun herkes bilincinde bizlerde, vatandaşlarda,
öğrencilerde. Ben şahsen öğretmen olmayı çok arzu ederdim. O kadar güzel mesleğiniz var ki
öğretmek eğitmek ne kadar hoş bir şey. İnanın biz çok büyük mesafeler katettik. Bunun da en
önemli mimarlarından birisi sizlersiniz” diye konuştu.

Tübitak Yarışmaları Semineri

17 Kasım 2017 tarihinde Müdürlüğümüze bağlı Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Konferans salonunda Tübitak Yarışmaları ve Tübitak 4006 Bilim Fuarları bilgilendirme semineri
yapıldı.
Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Emin BAYRAMBEY’in başkanlığında yapılan
seminere Müdürlüğümüze bağlı merkez ve ilçelerdeki ortaokul ve lise kurum idarecileri ile proje
koordinatör öğretmenleri katıldılar. Tübitak yarışmaları bilgilendirmesini Tübitak Bölge
Koordinatörü Prof. Dr. Erdal KARADUMAN , Tübitak 4006 Bilim Fuarları bilgilendirmesini ise
Müdürlüğümüz AR-Ge Biriminde görevli öğretmen Orhan TOPKAYA gerçekleştirdi.
Seminerde Tübitak yarışmaları ve Tübitak 4006 Bilim fuarlarına başvurular hakkında detaylı
bilgilendirme yapıldı. Daha sonra katılımcıların sorularına cevaplar verildikten sonra verimli
geçen seminer sonlandırılmış oldu.
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Trafik Eğitimi Semineri Verildi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Sürücü Eğitimcileri
Konfederasyonu TÜSEKON ile yapılan protokol çerçevesinde İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Kars İli Doğu Anadolu Sürücü Kursları Derneği tarafından okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine ve
öğretmenlerine yönelik trafik bilinci kazandırılması ile ilgili Digor ilçesinde seminer verildi.
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BİLİM SÖYLEŞİLERİ
Tübitak Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Popüler Bilim Dergileri Müdürlüğü ilimizde
Bilim söyleşileri etkinliği düzenledi.4 Aralık 2017 tarihinde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Konferans Salonunda lise öğrencilerine yönelik yapılan etkinliğe Prof.Dr.Ömer TORLAK
konuşmacı olarak katıldı. “Zamanı ve İnsanı değerli Kılma” konulu Bilim Söyleşisi ile öğrencilere
hayatın kendilerine sunduğu seçeneklerin farkına varmalarını sağlamak, bilimi sevdirmek ,
başarılı bilim insanlarının deneyimleri, hayat öyküleri, meslekleri ve araştırma konularında
kesitler sunulmuştur.
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Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Cumhuriyet Mahallesi
Hükümet Konağı
KARS
Telefon: 0 (474) 212 82 26 (146)
0 (474) 223 77 13
Faks : 0 (474) 212 82 29
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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