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Modern dünyanın en önemli değiĢkenlerinden biri eğitimdir. Eğitimin önemi günden güne 

artmaktadır. Eğitim eskiden yaĢama hazırlık süreci, meslek edinme süreci olarak algılanmaktaydı. 

ġimdi ise iĢlevi bakımından bundan çok daha ötesidir. Eğitim yaĢamla bağ kurmanın en önemli 

yoludur. Bu yol sizin eğitim derecenize göre sizi toplumda daha önemli bir insan yapar. Eğitimin 

sağladığı itibar kiĢinin kendine güvenmesine de olanak sağlar. Dikkat ederseniz korkularımız 

genellikle cehaletimizden kaynaklanır ve bilmek insanı cesaretlendirir. 

Eğitim sadece bireysel fayda sağlamaz toplumsal da birçok fayda sağlar. Eğitimli toplumda 

sorunlar daha kolay çözülür, yaĢam kalitesi daha da yükselir. Toplumsal barıĢ daha kolay temin 

edilir. Birçok Ģeyi öğrendiğimiz zaman aslında o kadar zor olmadığını görürüz. Bunu sağlamanın 

yegâne yolu da kendimizi eğitmektir.  

YaĢadığımız çağın bilgi çağı olması, bilginin insanda son derece büyük farklar 

oluĢturduğunun keĢfedilmesi eğitimin önemini arttırmıĢtır. Dünya’nın neresinde doğarsanız doğun 

eğitimli olmak sizin bilgi edinme imkânınızı da geniĢ ölçüde artırır. 

                                                                                                           

          Gökhan ALTUN 
                                                                                               Ġl Milli Eğitim Müdürü 
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Eğitim insanların bireysel ve toplumsal kimliğini oluĢturmasında ve hayatın Ģekillenmesinde 

önemli bir rol oynar. Eğitimin amacını doğru anlamak, bilgiyi hızlı bir Ģekilde almanın en etkili 

yollarından biridir. Bu amaçla sağlıklı bireyler yetiĢtirmek ileriye dönük yatırımlarımızı 

güçlendirmek ve aldığımız birikimleri en ince ayrıntısına varana kadar hayatımızda 

uygulamalıyız. Kabiliyetlerimizi aldığımız bilgiler ile bütünleĢtirmek için uzun yıllar hayatımızın 

bir bölümünü eğitime adamalıyız.  

Birçoğumuz hayatımızı yönlendirmek için seçim Ģanslarımızın bir bölümünü aldığımız 

eğitime göre belirliyoruz. Seçimlerimizi isteklerimizi ve hatta en önemlisi olan mesleğimizi 

seçerken bile eğitim faktörünü göz önüne alıyoruz. 

Eğitimin geleceğe bir yatırım olduğunu düĢünürsek, hayatımız boyunca alacağımız bütün 

kararların ve atacağımız bütün adımların doğru yönde ilerlemesini sağlayacak yegâne unsurun 

eğitim olduğunu görebiliyoruz.  
2019 Ocak sayısını yayınlamıĢ bulunuyoruz. Bültenimizin hazırlanmasında emeği geçen AR-

GE personellerimize teĢekkür eder, ekip olmanın ruhunu yakalamıĢ bir takım olarak çalıĢmaktan 

ve yorulmaktan zevk aldığımızı belirtirim. 2019 Temmuz ayında yayınlayacağımız bültende 

buluĢmak dileği ile sağlıcakla kalınız... 

                                                                                      

                                                                                                                                                               Ali BEYAZOĞLU 
                                                                                              Milli Eğitim ġube Müdürü 
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AR-GE ( AraĢtırma ve GeliĢtirme) OECD tarafından, “bilgi dağarcığını artırmak amacıyla 

sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalıĢma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için 

kullanılması” olarak tanımlanmıĢtır. Kısaca AR-GE, bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak 

amacıyla, sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen, yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni 

uygulamalarda kullanımıdır. AR-GE, belli bir iĢi yapmak için yeni teknikler keĢfetme çabasıdır. 

Ġki aĢamalı, bunlar (araĢtırma ve geliĢtirme) ilk iki harfinden oluĢan bir kısaltmadır. Ülkemizde 

hâlâ yaygın olarak bu iĢin “geliĢtirme” kısmı ağırlıklı çalıĢılsa da, “araĢtırma” kısmı olmayan AR-

GE de elde edilecek katma değer görece küçük oluyor. GeliĢtirmeye baĢlamadan önce araĢtırmak 

gerekir ki, Ģansa kalmıĢ bir Ģekilde değil de, bilinçli ve bilimsel olarak, en yararlı olan çözümü 

geliĢtiresiniz. Ancak stratejik hedeflere etkili biçimde yönelebilmek için öncelikle elde bulunan 

olanakların bilinmesine ve gerçekçi bir analizin yapılmasına gerek vardır.  

Bilginin çoğalmasını sağlamanın en iyi yolunun “paylaĢma” olduğu gerçeğinden hareketle 

doğru bilginin doğru biçimde paylaĢılması amacıyla Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi 

olarak 2019 Ocak AR-GE Bültenini sunmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Bültenimizin 

yayınlanmasında emeği geçen baĢta Milli Eğitim Müdürümüz, idari kadrosu ve tüm çalıĢanlarına, 

gönülden teĢekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız. 

 
                                                     Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü  
                                                                                                    AR-GE Birimi 
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AYDINALAN ORTAOKULU 
(İlke ve İnkılap Parkı Projesi) 

 
 Düzenlenen TÜBĠTAK 12. Ortaokullar proje yarıĢmasında Aydınalan Ortaokulu  Sosyal Bilgiler 

Öğretmeni Sevda KOÇ SABUR’un danıĢmanlığında, 8/A sınıfı öğrencilerinden Yusuf YÜREĞĠR’in tarih 

alanında yapmıĢ olduğu “ĠLKE VE ĠNKILAP PARKI” projesi, bölge sergisinde Doğu Anadolu ve Karadeniz 

Bölgesi tarih alanında birincilik; Final  sergisinde ise tarih alanında  Türkiye üçüncülüğü elde etmiĢtir. 

PROJE ÖZETĠ: 

Mustafa Kemal ATATÜRK, okuma heveslisi aydın bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Manastır 

Askeri Ġdadisi’nde tanıĢtığı hürriyet, cumhuriyet, demokrasi gibi kavramlar onun düĢünce sistemini 

Ģekillendirirken, kolağası Mehmet Tevfik Bey, Türk tarihini iyi biliyor ve öğrencilerini bilgisiyle etkiliyordu. Türk 

tarihini derinlemesine irdelemesi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün milliyetçilik duygusunu perçinlemiĢtir. Sadece 

okul baĢarısıyla değil de dünyadaki geliĢmeleri ve Osmanlı Devletinde meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyal 

geliĢmeleri yakından takip etmiĢtir. Öyle ki bu yaĢanan olaylar onun uykusunu kaçırdığını sık sık dile getirmiĢtir. 

Hasta adam olarak nitelendirilen ve yıkılması kaçınılmaz son olarak görülen bir devletten egemenliğin kayıtsız 

Ģartsız millete ait olduğu, hiçbir devletin himayesinde olmayan tam bağımsız ve halkının her alanda 

çağdaĢlaĢmasını öngören bir devlete dönüĢtürmesi Atatürkçü düĢünce sistemidir. Bu sistemi somuta dönüĢtürerek 

öğrenmede anlaĢılırlığını ve kalıcılığını arttırmak amacıyla okulun uygun olan bir bölümünü “ilke ve inkılaplar 

parkına” çevrilerek derste tek düze anlatım ile ilke ve inkılap parkında görerek öğrenme üzerindeki etkisi görsele 

döküp zihindeki kalıcılığı ve anlaĢılırlığın büyük oranda arttığı gözlenmiĢtir. Bunun yanı sıra diğer öğrencilerinde 

bu parkı görerek gizil öğrenme yaptıkları saptanmıĢtır. 
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ARPAÇAY KUYUCUK İMAM HATİP ORTAOKULU 

(Kelime Ağacı Projesi) 
Projenin Amacı: 

1. Bilgiyi farklı yöntemlerle kazanma becerisi kazandırmak. 

2. Öğrenmeyi kendi baĢına gerçekleĢtirme becerisi kazandırmak. 

3. Dilini doğru konuĢma-yazma becerisi kazandırmak. 

4. Sorunsuz iletiĢim kurma becerisi kazandırmak. 

5. Kullandığı dili yakından tanımak. 

6. Yabancı bir dilde kelime hazinesini zenginleĢtirmek. 

7. Sözlük kullanma alıĢkanlığı kazandırmak. 

Kelime Ağacı Projesi Nedir? 

Bu projenin ilk aĢaması, öğrencilerin Ġngilizce derslerinde öğrendikleri yeni kelimelerin Türkçe 

karĢılıklarını küçük kâğıtlara not etmesidir. Ġkinci aĢamada ise bulunan Türkçe kelimenin Türkçe sözlükte ne 

anlama geldiği kâğıdın arka sayfasına not edilir. Son olarak da kelimelerle doldurulan kâğıt ağaca asılır. Süreç ise 

dönem sonuna kadar devam eder. 
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ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 
(Doğaya Saygı Projesi) 

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11 El Sanatları öğrencileri olarak, atölye öğretmenlerimiz 

Sevingül GÜRLÜYER, Serpil KAYA ve Tuğba GÜN rehberliğinde Ģehrimizde büyük bir kirliliğe yol açan pet 

ĢiĢeleri, öğretim yılı boyunca toplayıp Mayıs ayında geri dönüĢüme göndermeyi hedefliyoruz. bu çalıĢmayı 

yaparken pet ĢiĢeleri okulumuz civarında toplamanın yanı sıra otel, cafe, misafirhane gibi yerlerle de konuĢarak 

çöpe gitmeden toplamayı hedefliyoruz. GeniĢ kapsamlı ve uzun soluklu bir çalıĢma yaptığımızın farkında olarak 

çalıĢmamızı sürdürmekteyiz. 
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KARS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2019-2023 STRATEJİK PLANI 
 

          Stratejik yönetim ve planlama yaklaĢımını kamu yönetiminin temel unsurlarından biri 

haline getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu kuruluĢlarının geleceğe 

dönük olarak stratejik planlarını hazırlamaları ve bütçelerini planda öngörülen misyon, vizyon, 

amaç ve hedefleri ile uyumlu olacak biçimde performans programlarına dayalı olarak 

oluĢturulması gerektiği hükme bağlanmıĢtır. Bu sayede kuruluĢların politika oluĢturma 

kapasitelerinin artırılması, bütçe hazırlama ve uygulama süreçlerinde mali disiplinin sağlanması, 

kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması, bu kaynakların etkin kullanılıp 

kullanılmadığının izlenmesi ve bunun kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliĢtirilmesi 

hedeflenmektedir. 

       Bu bağlamda Bakanlığımız Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığının 2018/16 sayılı Genelgesi gereği 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde 2019-2023 Stratejik Planı için çalıĢmalar baĢlatmıĢtır. 

Müdürlüğümüzce Stratejik Plan ekibi kurulmuĢtur. Stratejik Plan ekibimiz tarafından hazırlanan 

paydaĢ anketimiz için gerekli izinlerin alınması ve uygulanması için Bakanlığımız Bilgi ĠĢlem 

Dairesi BaĢkanlığına gönderilmiĢtir. 

     Stratejik Plan ekibimiz 2019/2023 Stratejik Planımızın yapımı için çalıĢmalarına devam 

etmektedir. Genelgede belirtilen takvime göre planımızın hazırlanması ve yayınlanması 

planlanmaktadır. 

     Ġl Stratejik Planımızla birlikte Ġlçe Stratejik planlarının da hazırlanması hususunda Ġlçe Milli 

Eğitim Müdürlüklerimize de destek verilmektedir. Bu kapsamda 30/11/2018 tarihinde Ġlçe Mili 

Eğitim Müdürlüklerimizden 1 Ģube müdürü ve 1 personelin katıldığı toplam 18 kiĢiye stratejik 

plan hazırlanması ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmıĢtır. 
 
    Stratejik Plan Hazırlama Süreci Çalışma Takvimi 

No Yürütülen Çalışma  Tarih 

 1 Bilgilendirmelerin Yapılması Eylül 2018 

2 Durum Analizi Ekim 2018 

3 Geleceğe Yönelim Kasım 2018 

4 Taslağın Bakanlığa Gönderilmesi Aralık 2018 

5 Onay ve Yayım Aralık 2018 
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TÜBĠTAK 4006 BĠLĠM FUARLARI 

“TÜBĠTAK 4006 Bilim Fuarları”, 5-12. sınıfta okumakta olan öğrencilerin 

eğitim/öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular 

üzerine araĢtırma yaparak araĢtırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenciler ve 

izleyiciler için eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluĢturmayı amaçlamaktadır.  

 

TÜBĠTAK 4006 Bilim Fuarları ile hedeflenen genel amaçlar Ģunlardır:  

 

• Bilimin ve bilimsel çalıĢmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teĢvik edilmesi,  

• Bilimin günlük hayatla iliĢkilendirilmesi,  

• AraĢtırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin tabana yayılarak 

genç bireylere kazandırılması,  

• Farklı geliĢimsel ve biliĢsel seviyedeki her çocuğa bilimsel proje yapma fırsatının sunulması,  

• Öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaĢma konusunda yeni ortam ve olanakların 

yaratılması,  

• Öğrenciler üzerindeki yarıĢma baskısının ortadan kaldırılarak bilimin eğlenceli taraflarının ön 

plana çıkarılması,  

• Farklı sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının bilimsel projelere eĢit katılımının 

sağlanması,  

• Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalıĢmaların 

öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak/yaĢayarak öğrenilmesinin sağlanmasıdır.  

      2018/2019 eğitim öğretim yılında TÜBĠTAK  4006 Bilim Fuarına Müdürlüğümüze bağlı 87 

okul baĢvuruda bulunmuĢtur. BaĢvurular TÜBĠTAK Ġl Temcilcisi tarafından değerlendirme 

aĢamasındadır. 
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ÖRNEK PROJELER 
TÜBİTAK 4004 "DOĞAYI, ÇOCUK OYUNLARINI VE 

TARİHİMİ KAMERAMA ALDIM" PROJESİ  
(Fahrettin Kırzıoğlu Bilim Ve Sanat Merkezi) 

         "Doğayı, Çocuk Oyunlarını ve Tarihimi Kamerama Aldım" isimli TÜBİTAK 4004 Projemizin 

ikinci döneminde 1-10 Eylül 2018 tarihleri arasında Kars genelindeki liselerden seçilen 25 

Öğrenciye doğal ve tarihi mekânlar gezdirilmiş, fotoğraf çekimi ve kamera ile video çekim eğitimi 

verilmiş, bilgisayar üzerinden bu çalışmaların işlenmesiyle ilgili programların eğitimi verilmiş, 

unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları oynatılmış ve çekimleri yapılmıştır ve ardından çekilen 

fotoğraflardan bir fotoğraf sergisi düzenlenerek projenin ikinci dönemi başarıyla tamamlanmıştır. 
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PROJE BĠLGĠLERĠ 

PROJENĠN ADI 
ARPAÇAY'IN ZEKĠ ÇEVĠK VE AHLAKLI 

ÖĞRENCĠLERĠ ÖDÜLLENDĠRĠLĠYOR 

YÜRÜTÜCÜ KURUM ARPAÇAY ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

MALĠYETĠ 132.965,00  

TÜRÜ SODES PROGRAMI / Kültür, Sanat ve Spor-12 AY 

PROJENĠN ÖZETĠ 

Ġlçemizin merkez ve köylerinde yaĢayan öğrencileri, bulunduğu konum itibariyle dezavantajlı bir bölgede 

yaĢamlarını sürdürüyorlar. Bu sebeple onları güdüleyecek ya da motivasyonlarını arttıracak sosyal faaliyetler 

yetersiz ve neredeyse yok denecek seviyededir. Bizler bu projemizle çocuklarımızı denemelerle baĢarılı ve zeki, 

spor müsabakalarıyla çevik, doğa hayvan ve çevre bilinciyle ahlaklı birer birey olarak yetiĢmelerini 

destekleyeceğiz. Projemizle gerçekleĢtirmek istediğimiz,  sözel ve sayısal zeka baĢarıları yanında farklı zeka 

tiplerine sahip çocuklarımızı da  kazanmaya çalıĢmak, yeteneklerini keĢfetmelerini sağlamaktır.      Projemizin ilk 

basamağında ilçemizdeki ortaokul öğrencilerimize 2 ayda bir denemeler uygulanacak, ilk 3'e girerek baĢarı 

gösteren öğrencilerimizi tablet ve kırtasiye malzemeleriyle ödüllendirilecektir. Denemeler sonunda sınavlarımıza 

katılan 200 öğrencimizi sinemayla buluĢturacağız. Ardından 2. dönemin baĢı itibariyle futbol, voleybol, atletizm 

ve masa tenisi turnuvalarımız baĢlayacaktır. YaklaĢık 4 ay sürecek turnuvalar sonucunda branĢ bazında dereceye 

giren 150 civarında öğrencilerimizi kupa, madalya ve tüm katılımcıları SarıkamıĢ pikniği ile ödüllendireceğiz. 

Projemizin ahlak kısmında ise doğa hayvan çevre ve merhamet duygusunu aĢılamak amacıyla okullarımızdan bu 

alanda öğrencilerimize bir pano hazırlatmalarını isteyerek güzel fikirler çıkaran ve düzenleyeceğimiz Ģiir, resim, 

kompozisyon yarıĢmalarında dereceye giren çocuklarımıza tablet ve ardından ilçemizde bulunan Kuyucuk Gölü 

kenarında bilir bir kiĢiyle kuĢ gözlemi yaptırılarak ardından doğa yürüyüĢü etkinliği uygulanacaktır. Tüm bu 

çalıĢmalarımız sonucunda bir komisyon oluĢturularak sınavlarda ilçemizi baĢarıya taĢımıĢ ve yapılan etkinliklerde 

1.lik elde etmiĢ 35 öğrencimizi  Erzurum-Sivas-Amasya-Ankara-Antalya gezisi ile ödüllendireceğiz. Erzurum-

Sivas-Amasya-Ankara illerinde çocuklarımıza milli mücadele ruhunu aĢılarken Antalya ilinde çocuklarımızı doğa 

sporlarıyla buluĢturacağız. 
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PROJE BĠLGĠLERĠ 

PROJENĠN ADI BĠLGĠ  DOLU  9  SANDIK 

YÜRÜTÜCÜ KURUM SELĠM ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

MALĠYETĠ 130.260,00  

TÜRÜ SODES PROGRAMI / Kültür, Sanat ve Spor 

SÜRESĠ 9 AY 

PROJENĠN ÖZETĠ 

          TRA2 Bölgesinde olan Kars Ġlimizde Ġlköğretimin zorunlu hale gelmesi ve taĢımalı eğitim 

olanaklarının iyileĢtirilmesi ile ilköğretim alanında okullaĢma oranı %94,23’tür. Selim Ġlçemizde 

taĢımalı eğitim kapsamında 22 köyden 9 taĢıma bölgesindeki (Benliahmet, Cumhuriyet Ġlköğretim, 

Karahamza, BölükbaĢ, Eskigazi, Koyunyurdu, Beyköy, Kırkpınar, Selim Ġmam-Hatip Ortaokulu)  

ilköğretim kurumlarında 485kız, 568 erkek olmak toplam 1053 öğrenci öğrenim görmektedir. 

Ġlçemiz taĢıma merkezi okullarımıza taĢımalı gelen öğrencilerin çeĢitli nedenlerden dolayı ders dıĢı 

etkinliklere (sanatsal, kültürel, sportif faaliyetler vb.) katılamamasıyla bireysel ve sosyal anlamda 

kendilerini ifade etmede zorlandıkları görülmüĢtür. 

Projemiz, çeĢitli nedenlerden dolayı sosyal dıĢlanmaya maruz kalabilecek öğrencileri de kapsayacak 

Ģekilde 9 taĢıma bölgesindeki öğrenim gören tüm öğrencilerimiz ile velilerinin toplumsal bütünleĢmenin 

sağlanması amacıyla okullarımızda zengin bir kütüphane oluĢturulacak, Çocuklara götürülen hizmetin 

kalitesini yükseltmek hedefiyle, taĢınan öğrencilerin okula uyumlarını güçlendirmek için oluĢturulan 

kütüphanenin ders dıĢı zamanlarda ailelerinde okullarımızdan etkin bir Ģekilde faydalanmalarını 

sağlayacak; spor(voleybol, futbol, badminton, atletizm)  ve güzel sanatlar( el sanatları) kursları 

düzenlenecek. 

Ayrıca kütüphanelerde ders dıĢı hafta içi ve hafta sonu zamanlarda özellikle kadınlara yönelik okuma-

yazma kursları düzenlenecek, okuma kampanyası ile sözel becerilerin geliĢmesi 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 BĠLGĠLERĠ 

PROJENĠN ADI ENGELSĠZ YAġAM MERKEZĠ 

YÜRÜTÜCÜ KURUM KAĞIZMAN ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

MALĠYETĠ 124.810,00  

TÜRÜ SODES PROGRAMI / Sosyal Ġçerme 

SÜRESĠ 12 AY 

PROJENĠN ÖZETĠ 

       

   Merkez ve köyleriyle birlikte yaklaĢık 46 bin nüfusa sahip Kağızman ilçemizde genç 

nüfusun fazlalığı, 20’li yaĢlara varmadan ekonomik özgürlük sağlamadan yapılan 

evlilikler, evlenen çiftin anne-babanın yanında yaĢamak zorunda kalması ve bazı çiftlerin 

engelli çocuklara sahip olmaları gibi nedenlerle boĢanmaların da artması hayatlarını daha 

da zorlaĢtırmaktadır.  Ġlçemizdeki asıl sorun engelli çocuğa sahip olmak değil engelli 

çocukla nasıl yaĢanacağının bilinmemesi ve engelli çocuklara sahip olan çiftlerimizin 

bilinçlenecekleri, destek alabilecekleri bir merkezin olmamasıdır. Ġlçemizin 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 yaĢadıkları stresi az da olsa atmaları sağlanacaktır. Bu merkezde; 

ailelere sahip oldukları engelli bireyin; engelinin türü, özellikleri, engelli bireyle nasıl 

iletiĢim kuracakları, engelli bireyin eğitimi, ailelerin karĢılaĢabileceği güçlükler ve nasıl 

bir yaklaĢım izleyeceği, engelli bireye sahip olmanın yarattığı travmatik durumla baĢ 

etme, engelli bireylerin ve ailelerinin hakları konularında bilinçlendirilecektir. Bunun 

yanı sıra evlilik yaĢına gelmiĢ, evlilik sürecinde olan ya da yeni evli çiftlerimize aile içi 

iletiĢim, sağlıklı ve huzurlu aile olabilme, çocuk sahibi olma sürecinde dikkat edilecek 

noktalar, çocuk yetiĢtirme gibi konularda bilgilendirici ve bilinçlendirici eğitimler 

almalarına imkân sağlanacaktır. Ayrıca engelli bireylerin ve ailelerinin diğer bireyler ve 

aileler tarafından kabul görmesi, doğru bilinen yanlıĢların düzeltilmesi, engelli birey ve 

ailesinin toplumla kaynaĢması için engelli bireylere sahip olmayan ailelere de çeĢitli 

etkinlikler, aile eğitim programları seminerlerle merkezle bağlantı kurmaları ve 

çalıĢmalara destek vermeleri sağlanacaktır. 
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PROJE BĠLGĠLERĠ 

PROJENĠN ADI 
GEÇMĠġĠNĠ VE SANATINI UNUTMA GELECEĞE 

GÜVENLE BAK 

YÜRÜTÜCÜ KURUM SUSUZ ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

MALĠYETĠ 108.706,00  

TÜRÜ SODES PROGRAMI / Ġstihdam  

SÜRESĠ 12AY 

PROJENĠN ÖZETĠ 

        TÜĠK verilerine göre Ġlçemiz toplam nüfusu bir önceki sayım sonuçlarına göre yaklaĢık 2000 kiĢi 

azalmıĢtır. Ġlçeden göçün engellenmesi, aile ekonomisini güçlendirmek, yaĢam standardını artırmak, 

ilimiz ve bölgemiz turizmine katkı sağlamak amacıyla çeĢitli alanlarda üretimin artırılması, 

desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, geçmiĢ yıllarda ilçemizde ve bölgemizde üretimi yapılan 

Yün Halı Dokumacılığı ve Arı YetiĢtiriciliğinin 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. 

Ġnsan beslenmesinde ve aile ekonomisinde önemli bir yere sahip olan bal üretimini artırmak ve Arı 

YetiĢtiriciliğini geliĢtirmek 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 kiĢiye 'Geleneklerimiz, değerlerimiz ve aile yapısına etkileri ' temalı panel/seminer verilerek 

toplumsal dayanıĢma bilinci oluĢturulacak. 
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PROJE BĠLGĠLERĠ 

PROJENĠN ADI GELECEĞĠMĠZĠN UMUTLARI 

YÜRÜTÜCÜ  KURUM KARS ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

MALĠYETĠ 254.650,00  

TÜRÜ SODES PROGRAMI / SOSYAL ĠÇERME 

SÜRESĠ 12 AY 

PROJENĠN ÖZETĠ 

        Çocukların geliĢiminde ve sosyalleĢmesinde okul öncesi eğitimin artan önemi günümüzde yaygın 

olarak kabul edilmektedir. Buna rağmen ilimiz köylerinde ve kırsalında yaĢayan ailelerimizde okul 

öncesi eğitimin gerekliliği konusunda bilgi ve bilinç zayıftır. Ayrıca köylerimizde sosyo-ekonomik 

düzeydeki düĢüklük daha fazla olduğu için, köylerde ve kentin kırsalında yaĢayan öğrencilerimiz ve 

çocuklarımız eğitimde eĢit olanaklara sahip değillerdir. Çocuklarımızın ruhsal geliĢimlerinde önemli rol 

oynayan ve ileriki yaĢamlarında baĢarılarına 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 yaygınlaĢtırmaktır. Projemiz ile 

Sosyal Destek Programının Eğitimde Fırsat EĢitliği Sağlama önceliği kapsamında kent kırsalında ve 

köylerinde bulunan,  dezavantajlı ve sosyo-ekonomik düzeyi düĢük bölgelerde yer alan 10 okulumuzun 

okul öncesi sınıflarına oyuncak, eğitim materyali ve donanım kazandırarak her çocuğun hakkı olan 

uygun geliĢim ortamları oluĢturulacaktır. 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 oluĢturulacak donanımlı sınıflar vasıtasıyla toplamda yaklaĢık 250 

öğrencinin geliĢmiĢlik seviyeleri arttırılacak ve yaklaĢık 500 ailede okul öncesi eğitiminde bir 

farkındalık oluĢturulacaktır. Dolayısıyla okul öncesi eğitimde okullaĢma oranının artmasına katkıda 

bulunulacaktır. Projenin son ayında Ġl Kültür Müdürlüğünde proje kapsamındaki anasınıfı 

öğrencilerimizin yer alacağı müzik ve Ģiir dinletisi düzenlenecektir. Proje bitiminde proje çıktıları 

kamuoyuyla paylaĢılacaktır. 
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PROJE BĠLGĠLERĠ 

PROJENĠN ADI GELĠYORUZ ġARTLARIMIZ EġĠT 

YÜRÜTÜCÜ KURUM SELĠM ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

MALĠYETĠ 212.350,00  

TÜRÜ SODES PROGRAMI / Sosyal Ġçerme 

SÜRESĠ 10 AY 

PROJENĠN ÖZETĠ 

         TRA2 bölgesinde Kars'ta ilköğretim alanında okullaĢma oranı %94,23'tür. Kars'ta genel lise ve 

meslek lisesi okullaĢma oranları incelendiğinde, ortaöğretim okullaĢma oranı %,64,57’dir. Kars Selim 

Ġlçesinde 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 YetiĢtirme Kursları 

açılmaktadır. Ġlköğretim taĢımalı eğitim kapsamında, Selim'in 22 köyünde toplam 268 öğrenci 9 taĢıma 

bölgesi okullarda öğrenim görmekte, bu bölgede hafta sonu açılan MEB Destekleme Kurslarına bu 

öğrenciler katılamamaktadır 

Destekleme kurslarına taĢımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin hafta sonu kurs merkezlerine ulaĢım 

sıkıntılarından dolayı kurslara katılamamalarından dolayı eğitimde fırsat eĢitliğinden mahrum 

kalmaktadırlar. Özellikle kız çocuklarının ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiĢtirilerek hayata ve 

üst öğrenime hazırlamalarında akranlarından geride kalmaktadırlar. 

Projemiz ile; 

•  Özellikle kız çocuklarına götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve toplumsal bütünleĢmenin 

sağlanması amacıyla, taĢımalı eğitim kapsamındaki 22 Köyde öğrenim gören ilköğretim 6.7.8. sınıflarda 

dezavantajlı durumdaki 160 kız öğrencinin ulaĢımlarının ve iaĢelerinin karĢılanarak destekleme 

kurslarına katılımı sağlanacak.  

•Kitap okuma etkinlikleri ile sözel yetenekleri geliĢecek, merkezi sınavlar öncesinde yemek ve sinema 

programları ile motivasyonları artacak. 

 •Öğrencilere mesleki ve eğitsel rehberlik  kapsamındaki ek çalıĢmalar ile ilgi, istidat ve kabiliyetlerini 

geliĢtirerek gerekli bilgi, beceri ve davranıĢlar kazandırmak suretiyle daha iyi bir üst öğrenime geçiĢleri 

sağlanacak. 

  •ÇeĢitli nedenlerden dolayı dezavantajlı 180 öğrenciye eğitimde fırsat eĢitliği sağlanacak.  

•Akademik baĢarının elde edilmesiyle velilerin özellikle kız çocuklarını ortaöğretime devamı 

sağlanacak.  Ġlçemizdeki ortaöğretimde okullaĢma oranında %5'lik artıĢ gerçekleĢecektir. 
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PROJE BĠLGĠLERĠ 

PROJENĠN ADI MUTLU ÇOCUKLAR UMUTLU YARINLAR 

YÜRÜTÜCÜ KURUM SUSUZ ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

MALĠYETĠ 129.600,00  

TÜRÜ SODES PROGRAMI / Kültür, Sanat ve Spor 

SÜRESĠ 12 AY 

PROJENĠN ÖZETĠ 

          Projemiz Susuz Ġlçemizde toplam 4 köyde uygulanacaktır. Projenin amacı oyun alanı bulunmayan 

köylerimizde çocuklar için oyun alanı oluĢturmaktır. Oyun döneminin çocukların, psikomotor, sosyal ve 

hatta biliĢsel geliĢiminde çok önemli rol oynadığı bilinmektedir. Köylerimizde doğal oyun alanında 

bulunan çocuklarımıza oyun parkları da sunarak geliĢimleri açısından daha fazla uyaranlarla 

geliĢimlerine katkıda bulunmak temel hedeflerimiz arasındadır. Bununla beraber çocuklarımızı sağlam 

bir gelecek için ruh sağlığı, beden sağlığı güçlü bireyler olarak yetiĢtirmeyi hedeflemekteyiz. Köyde 

yaĢayan çocukların oyun imkânları ve sosyal çevreleri kısıtlıdır. Yapmayı planladığımız oyun parkları 

ile hem çocuklara oyun alanları oluĢturmuĢ hem de kendileri ve ailelerinin sosyalleĢebilecekleri ortamlar 

sunmuĢ olacağız. Projemizde yapacağımız parklar 400 çocuğa ulaĢacaktır. Proje ile 4 köye çocuk oyun 

grubu kazandırılması ve çevre düzenlemelerinin yapılması planlanmıĢtır. Oyun grubunun yaptırılacağı 

köy seçilirken dikkat edilecek en önemli husus geçmiĢte oyun parklarının yapılmadığı 4 köyün 

seçilmesidir.  Projede hedef çocuklarda sosyalleĢmeyi sağlamak, parkta oyun oynamanın verdiği 

mutluluğu tattırmaktır. Proje kapsamında yapılacak bir diğer etkinlik ise okul düzeyinde dezavantajlı 

çocukların yüzme sporu ile tanıĢtırılması ve serbest stil yüzmeyi öğrenmesidir. Bu amaçla 4 köy 

kapsamında 60 öğrenci Ģehir merkezine taĢıma ile Gençlik Spor Ġl Müdürlüğünün kapalı spor salonunda 

yüzme kursuna alınacaklardır. Proje sonunda 4 köyde baĢarılı ve dezavantajlı olan 60 öğrencinin ise 

Karadeniz gezisine katılarak ülkemizi tanımalarına olanak sağlanacaktır. Yapılan proje ile gençlerin 

pilot köylerde sosyal ve kültürel anlamda geliĢmeleri hedeflenmektedir. Yapılan park alanından tüm köy 

halkının faydalanması amaçlanmaktadır. 
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PROJE BĠLGĠLERĠ 

PROJENĠN ADI SAĞLAM KAFA, SAĞLAM VÜCUTTA BULUNUR 

YÜRÜTÜCÜ KURUM KARS ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

MALĠYETĠ 281.150,00  

TÜRÜ SODES PROGRAMI / Kültür, Sanat ve Spor 

SÜRESĠ 12 AY 

PROJENĠN ÖZETĠ 

        Ġlimizde 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 tanıĢmıĢ olmasıdır. Yapılan keĢifler neticesinde 

birçok okulumuzda öğrencilerin spor yapabilmeleri için gerekli donanımın olmadığı anlaĢılmıĢtır. Bu 

araĢtırmalar neticesinde projemiz ile 15 okulumuza basketbol potaları, voleybol direkleri, futbol kaleleri 

ve çeĢitli spor malzemeleri (basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, hentbol, badminton, satranç, vs. 

branĢlar) 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 alıĢkanlıklardan 

uzak durmalarını sağlamayı ve eğitimlerini desteklemeyi, yine bu okulların bulunduğu bölgelerde 

bulunan örgün eğitim dıĢında kalan gençlerin de spor yapmalarını sağlamayı planlamaktayız. Daha sonra 

bu çalıĢmaların yapıldığı okullar arasında futbol, voleybol ve basketbol turnuvaları düzenlenerek 

öğrencilerin kaynaĢmaları ve çeĢitli hediyelerle ödüllendirilmeleri sağlanacaktır. Her okulda isteği 

doğrultusunda 1 branĢta kurs açılacaktır. Toplamda 5 adet futbol, 5 adet voleybol ve 5 adet basketbol 

kursu açılacaktır. Bu sayede toplumsal bütünleĢmenin sağlanmasına katkıda bulunulmuĢ olunacaktır. 

Risk altındaki çocuklarımızın sportif faaliyetler ile kötü alıĢkanlıklar edinilmesinin önüne geçilecektir. 

Proje bitiminde proje çıktıları kamuoyu ile paylaĢılacaktır. 
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PROJE BĠLGĠLERĠ 

PROJENĠN ADI SAHNE ZAMANI 

YÜRÜTÜCÜ  KURUM KARS ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

MALĠYETĠ 240.500,00  

TÜRÜ SODES PROGRAMI / Kültür, Sanat ve Spor 

SÜRESĠ 12 AY 

PROJENĠN ÖZETĠ 

          Çocukların geliĢiminde ve sosyalleĢmesinde okul öncesi eğitimin artan önemi günümüzde yaygın 

olarak kabul edilmektedir. Buna rağmen ilimiz köylerinde ve kırsalında yaĢayan ailelerimizde okul 

öncesi eğitimin gerekliliği konusunda bilgi ve bilinç zayıftır. Ayrıca köylerimizde sosyo-ekonomik 

düzeydeki düĢüklük daha fazla olduğu için, köylerde ve kentin kırsalında yaĢayan öğrencilerimiz ve 

çocuklarımız eğitimde eĢit olanaklara sahip değillerdir. Çocuklarımızın ruhsal geliĢimlerinde önemli rol 

oynayan ve ileriki yaĢamlarında baĢarılarına 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 yaygınlaĢtırmaktır. Projemiz ile 

Sosyal Destek Programının Eğitimde Fırsat EĢitliği Sağlama önceliği kapsamında kent kırsalında ve 

köylerinde bulunan,  dezavantajlı ve sosyo-ekonomik düzeyi düĢük bölgelerde yer alan 10 okulumuzun 

okul öncesi sınıflarına oyuncak, eğitim materyali ve donanım kazandırarak her çocuğun hakkı olan 

uygun geliĢim ortamları oluĢturulacaktır. 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 oluĢturulacak donanımlı sınıflar vasıtasıyla toplamda yaklaĢık 250 

öğrencinin geliĢmiĢlik seviyeleri arttırılacak ve yaklaĢık 500 ailede okul öncesi eğitiminde bir 

farkındalık oluĢturulacaktır. Dolayısıyla okul öncesi eğitimde okullaĢma oranının artmasına katkıda 

bulunulacaktır. Projenin son ayında Ġl Kültür Müdürlüğünde proje kapsamındaki anasınıfı 

öğrencilerimizin yer alacağı müzik ve Ģiir dinletisi düzenlenecektir. Proje bitiminde proje çıktıları 

kamuoyuyla paylaĢılacaktır. 
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Avrupa’daki okullar için oluĢturulmuĢ bir topluluk olan eTwinning iletiĢim kurmak, 

iĢbirliği yapmak, projeler geliĢtirmek ve paylaĢmak için Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullara 

yönelik bir platform sunmaktadır. 

eTwinning, Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve 

hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını 

kolaylaĢtırarak Avrupa´da okul iĢbirliğini teĢvik etmektedir. eTwinning Portalı 

(www.etwinning.net) ana toplanma noktası ve çalıĢma alanıdır. Yirmi beĢ dilde mevcut olan 

eTwinning Portalının bugün yaklaĢık olarak 230.000 bireysel üyesi bulunmaktadır. Portal, 

öğretmenlerin ortak bulması, proje oluĢturma, fikirlerini paylaĢması, en iyi uygulama alıĢveriĢinde 

bulunması ve eTwinning platformunda bulunan çeĢitli özelleĢtirilmiĢ araçları kullanarak hemen 

birlikte çalıĢmaya baĢlaması için çevrimiçi araçlar sağlamaktadır. 
 

DÜNYANIN GÜZELLİKLERİ BENİM MEMLEKETİMDE  
( The beauties of the world are in my hometown ) 

 

ĠL :Kars  

ĠLÇE : SarıkamıĢ 

OKUL : Uzungazi Ġlk-Ortaokulu 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Uzungazi Ġlk-Ortaokulu Müdürü /GülĢen Kılıç 

Projemiz  81 ilden 90 ortak okul ve yabancı ülkelerden 13 ortak okul  ile baĢlamıĢtır. Amacımız 

öğrencilerimiz, aileleri ve bizlerin desteğiyle bu güzellikleri ortaya çıkarabilmektir. Öğrencilerimizin yaĢadığı yeri 

tanıması ve tanıtabilmesidir. Sadece kendi memleketini değil, farklı memleketleri de tanımaya istekli hale 

getirmektir.Farkli insanlar, farklı kültürler tanıyarak hayata bakıĢ açısında da zenginlikler oluĢturmak isteğimizdir.  

HEDEFLER : 

Öğrencilerimizin kendi memleketini tanıması ve tanıtabilmesidir. Farklı memleketlerle tanıĢması, 

gözlemleyebilmesi ve ilgisini çekebilmesi. Bu Ģekilde farklı bakıĢ açıları sağlanabilmesi hedefimizdir. AraĢtırma 

becerisini geliĢtirmek ve merak duygusunu geliĢtirmektir. 

ÇALIġMA SÜRECĠ:  

ÇalıĢma sürecimiz Eylül 2018 ile Haziran 2019 arasındaki dönemi kapsayacaktır. Projemizde belirlediğimiz konu 

baĢlıkları Ģunlardır: 

1) Memleketimde düğünler ve halk oyunları (kına gecesi, çeyiz, gelenekler, görenekler, halk oyunları.) 

2) Memleketimde ki tarihi yapı ve eserler (Hangi doneme ait, kullanılan malzemeler, yöntemleri, efsaneleri v.b.) 

3) Memleketimde yaĢayan ve kaybolmuĢ el sanatları (mekan yerleri gezme, inceleme, röportaj, video kayıtları 

v.b.) 

4)Memleketime mal olmuĢ önemli Ģahsiyetler (Sanatçılar, yazarlar, sporcular, ressamlar, devlet büyükleri v.b. 

Hayatta olan veya olmayan olabilir.) 

5)Memleketime ait yemekler ( Düğün yemekleri, bayram yemekleri, özel günlere ait yemekler v.b.) 

 

6) Memleketimde yetiĢtirilen ürünler ve memleketime has yetiĢen hayvanlar (Meyve, sebze, evcimen veya yırtıcı 

hayvanlar v.b.) 

7)Memleketimin doğal güzellikleri  

8) Memleketimde özel günler 

http://www.etwinning.net/
https://live.etwinning.net/projects/project/173779
http://www.etwinning.net/tr/pub/index.htm
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BEKLENEN SONUÇLAR :  

1)Farklı kültürleri bir araya getirebilmek . 

2)Ortaya çıkan görsellerle e -kitap oluĢturmak. 

3) Projemizin tanıtımını ortak olarak video ile desteklemek. 

4) Öğrencilerimizin kendi memleketini tanımasını ve tanıtabilmesini sağlamak. 

5)AraĢtırma becerisini geliĢtirmek. 

6)Sorumluluk duygusunu geliĢtirmek. 
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 ZORBA OLMA, ARKADAŞ OL! 
(Don't be a bully, be a buddy!) 

 
ĠL :Kars  

ĠLÇE : SarıkamıĢ 

OKUL : Uzungazi Ġlk-Ortaokulu 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Uzungazi Ġlk-Ortaokulu Müdürü /GülĢen Kılıç 

 

Okullarda akademik baĢarıyı olumsuz yönde etkileyen en önemli etkenlerden biri akran zorbalığıdır. Akran 

zorbalığının en önemli nedenleri ise empati yoksunluğu ve problem çözme becerisi eksikliğidir. Bu proje ile 

öğrencilerimize problem çözme ve empati becerisi kazandırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca; akran zorbalığının 

nedenlerini, zorbalık çeĢitlerini tespit ederek, farklı çözüm yollarını tartıĢmak ve sorunu en aza indirmeyi 

düĢünüyoruz.  

Bu proje sayesinde projeye dahil olan her dereceden okulda öğrenciler "Akran Zorbalığı"nın ne olduğunu, 

akran zorbalığının türlerini, akran zorbalığı ile karĢılaĢtıkları yada tanık oldukları zaman nasıl davranmaları 

gerektiğini öğreneceklerdir. KarĢılaĢtıkları sorunlar karĢısında problem çözme yetenekleri geliĢecektir. Bu 

sorunları ve çözüm önerilerini resim, müzik ve drama oyunları ile ifade edebileceklerdir. Proje sayesinde eğitimde 

teknolojik araçları kullanma yetkinlikleri geliĢecektir. Elde ettikleri beceri ve deneyimlerini WEB 2 araçlarını 

kullanarak akranlarıyla paylaĢabilecektir. Bireysel ve takım halinde çalıĢma alıĢkanlığı kazanacaklardır. 

Öğrencilerin problem çözme ve empati yapabilme becerileri geliĢecektir. ( Bu projenin bizim açımızdan hedefleri 

2018-2019 Eğitim ve öğretim yılında Erasmus ka101 “Akran zorbalığından akran dostluğuna uzanan 

yolculuğumuz.” projesinden elde ettiğimiz kazanımları yaygınlaĢtırma kapsamında tüm proje okullarıyla 

paylaĢmak olacaktır) 

ÇALIġMA SÜRECĠ  

Eylül: Projeye katılan okulların kendilerini tanıtması 

Ekim: Logo ve sloganların hazırlanması. Konu ile ilgili video gösterimlerinin yapılması. Öğrenci ve velilerin konu 

hakkında bilinçlendirilmesi. 

Kasım: Okulların uygun yerlerinde panolar hazırlanması, duvarlar için afiĢler yapılması, posterler hazırlanması.. 

Aralık: Okullarda öğrencilerin akran zorbalığına maruz kalma derecelerini tespit edecek anketler uygulanması. 

Ocak: Anket sonuçları ile bağlantılı olarak okul salonlarında yada sınıflarda, sınıf düzeylerine uygun olarak, 

uzmanlar tarafından seminerler verilmesi. Erasmus+ Ka101 birinci hareketlilik sonucunda elde ettiğimiz 

deneyimler proje ortağı okullarla paylaĢılması. 

ġubat: Konu ile ilgili resim yarıĢmasının düzenlenmesi. 

Mart:: Akran Zorbalığı ile ilgili drama çalıĢmaları yapılması. 

Nisan: Konu ile ilgili öğrencilerin ortak bir hikaye yazması.  

Mayıs: Etkinliklerinden ortaya çıkan tüm materyallerle sergi yapılması. 

Haziran: E-book,e-dergi veya e-gazete hazırlanması. 

BEKLENEN SONUÇLAR  

Bu proje sonunda okullardaki "Akran zorbalığı" sorunu en alt düzeye çekilecek 

Akademik baĢarının düĢmesi ve erken okul terki önlenmiĢ olacak 

Okula bağlılık ve bir üst öğretime devam etme isteği artacak. 

Veliler konu ile ilgili bilinçlendirilmiĢ olacak 

Öğrencilerin karĢılaĢtıkları sorunlarda problem çözme becerileri geliĢecek. 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/174078
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ĠletiĢim kurma, dilini etkili kullanma becerileri geliĢmiĢ olacak 

Öğrenciler arasında bireysel ve takım halinde çalıĢma,iĢbirliği yapma becerileri geliĢmiĢ olacak. 

Eğitimde teknolojik araçları etkili ve verimli kullanabilme becerileri geliĢmiĢ olacak 

Konunun farklı sanat dallarıyla(resim, müzik, drama vb.) iliĢkilendirilmesi sağlanacak 

Öğrencilerin empati yapabilme yeteneği geliĢecek. 

Farklı okullardan öğrencilerin tanıĢıp kaynaĢması ile öğrencilerin sosyal yönleri geliĢmiĢ olacak. 
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 ZORBALIĞIN AYAK SESLERİ 
(The footfalls of bullying) 

 

ĠL :Kars  

ĠLÇE : SarıkamıĢ 

OKUL : Uzungazi Ġlk-Ortaokulu 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Uzungazi Ġlk-Ortaokulu Müdürü /GülĢen Kılıç 

Zorbalığın ayak sesleri (The footfalls of bullying ) projesi 11-14 yaĢ aralığındaki öğrencileri 

kapsamaktadır. Okullarda zorbaca davranıĢların sıklığı son yıllarda artıĢ gösterdiği ve her öğrencinin bir Ģekilde 

zorbalıkla karĢılaĢtığı bilinmektedir.Zorbalık fiziksel,sözel,psikolojik,cinsel ve siber zorbalıktır.Bu proje ile 

öğrencilerin zorbalığı tanımlaması, zorbalığın nedenlerini kavraması , zorbalıkla baĢ etme yöntemleri konusuna 

bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.Aynı zaman da bu proje ile ailelerin,öğretmenlerin ve okul idaresinin de 

farkındalığının artırılması hedeflenmektedir. 

HEDEFLER  

Öğrencilerin zorbalık terimini anlaması,baĢ etme yöntemlerini öğrenmesi,zorbalığa maruz kalınca 

kendisini ifade edebilmesi,zorbalığın farkında olması ve zorbalığı yaĢayanla empati kurabilmesi projenin temel 

hedeflerindendir.Ayrıca bilgi beceri ve edinim düzeyini sorgulatarak özdenetim becerilerine ve dijital okur 

yazarlıklarının geliĢimine katkı sağlamak üretkenliklerini yaratıcılığını, sorgulayıcı ve araĢtırmacı yanlarını ön 

plana çıkarmak, yaparak yaĢayarak öğrenme metodu ile bilginin kalıcılığını sağlamak, iĢbirliğine dayalı 

çalıĢmalarla takım çalıĢması ve takım ruhunu geliĢimine katkı sağlamak,kendilerini ifade etme yetilerini 

geliĢtirmek,proje tabanlı öğrenme yöntemiyle iĢbirliğine, yaratıcılıklarına ve hayal güçlerine dayalı özgün 

çalıĢmalar çıkarmalarına katkı sağlamak,sorumluluk sahibi,okuyan yazan,eleĢtiren bireyler olarak çevrelerinde 

olup bitenin farkında olmaları, birey olarak toplumdaki sorumluluklarını kavratmak,dili doğru ve etkin 

kullanmaları proje hedeflerindendir. 

ÇALIġMA SÜRECI  

Ortak okullarımızla iĢ birliği içinde çalıĢmak temel hedefimizdir. Ortaklarımızın beceri ve ilgilerine göre 

görev paylaĢımı yapılacaktır.Örneğin;web sitesinin hazırlanmasında yardım alınabilinir. Twinspcade açıklanacak 

olan aktivite planı,her ay iki faaliyet olacak Ģekilde düĢünülmüĢtür.Örneğin,Eylül ayı-ortakların ekiplerini, 

okullarını ve Ģehirlerini tanıtmaları.Ekim ayı- zorbalık teriminin araĢtırılması ve zihin haritasının oluĢturulması ve 

pano hazırlıkları,Kasım ayı-Proje logo ve afiĢ çalıĢmalarının yapılması.Ģeklinde faaliyet planı devam 

etmektedir.Proje öğrenci ekibi kurularak,öğrencilerimizin twinspace formda yazıĢarak ve skype ya da twinspace 

live üzerinden iletiĢimi sağlanacaktır.Her ay etkinlik bitiminde faaliyetlerin ve projenin değerlendirilmesi için 

ortaklarımızla webinarlar yapılarak ;proje yürütülme çalıĢmalarının değerlendirilmesi sağlıklı bir Ģekilde 

yapılacaktır.Facebook vb. sosyal ağlarla ve web sitesi kurularak,üyelerinin iletiĢimi ve paylaĢımları sağlanacaktır. 

 

BEKLENEN SONUÇLAR  

Zorbalığın ne olduğunu anlaması, zorbalık çeĢitlerini kavraması, zorbalıkla karĢı karĢıya kaldığında 

kendini ifade edebilmesi, savunması,baĢ etme yöntemlerini öğrenmesi,zorbalıkla ilgili farkındalığın artması,buna 

bağlı olarak toplumsal değerlerimizin benimsetilmesi;sosyal kimlik kazanmaları,akademik bilgilerin 

artırılması;problem çözme becerilerini geliĢtirmesi,öğrencilerin birlikte hareket etme,grup çalıĢması becerilerinin 

geliĢtirilmesi;öz güven,toplum önünde kendini ifade,empati kurma,çevremizde olup bitene karĢı duyarlı 

olma,sorumluluk alabilme vb. kazanımların geliĢtirilmesi;E-Twinning  amacının öğrencilerimize kavratılması 

beklenen proje sonuçlarıdır. 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/173397
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MÜZİK SINIFLARININ ALT YAPISINI DESTEKLEME KAMPANYASININ LANSMANINA 
KATILAN MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK İLİMİZE GELDİ 

Müzik Sınıflarının Alt Yapısını Destekleme Kampanyasının lansmanına katılan Milli 

Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanatçı Yavuz Bingöl, 65. dönem UlaĢtırma, Denizcilik ve 

HaberleĢme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Tarım, Orman ve KöyiĢleri Komisyonu 

BaĢkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç ve Valimiz Türker Öksüz Milli Eğitim 

Müdürümüz Gökhan Altun, ġube Müdürleri ve öğretmenler Cevriye TatiĢ Ortaokulunda 

düzenlenen müzik sınıfının açılıĢ törenine katıldılar. 
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SAĞLAM KAFA SAĞLAM VÜCUTTA BULUNUR PROJESİ SPORTİF TURNUVASI 
Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülmekte olan ve  Koordinatörlüğünü Orhan TOPKAYA’nın 

yaptığı 042 Nolu SODES Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur projesinin faaliyetlerinden olan Sportif Turnuva 

(Futbol,Voleybol,Basketbol) 22-25/10/2018 tarihinde projedeki 15 okulumuzun katılımıyla 

tamamlanmıĢtır.Turnuvaya toplam 15 takım, 410 öğrenci ve 20 öğretmen  katılmıĢtır.Turnuva sonunda kazanan 

takımlara kupaları Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Müdür Yardımcıları Osman URLUNÇ ve Cemalettin GÜVEN ile 

Milli Eğitim ġube Müdürü Yener KAYA tarafından takdim edilmiĢtir.Ayrıca her branĢtan 1. olan takım 

öğrencileri ve öğretmenler  toplan 50 kiĢi SarıkamıĢ gezisi ile ödüllendirilmiĢlerdir. 

Turnuva sonuçları: 

Voleybol: 

1.Hasan Harakani Anadolu Lisesi 

2.Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

3.Dikme Hacı Yasemen Yılmazel Ortaokulu 

Basketbol: 

1.Cevriye TatiĢ Ortaokulu 

2.Mihralibey Ortaokulu 

3.ġh.Albay Ġbrahim Karaoğlanoğlu YBO 

Futbol: 

1.Gazi Ahmet Muhtar PaĢa Ġlkokulu 

2.Dikme Hacı Yasemen Yılmazel Ġlkokulu 

3.Çakmak Ġlkokulu 
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                              SODES SAHNE ZAMANI PROJESİ TİYATRO ŞENLİĞİ 
           Kars Valiliği Koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından SODES kapsamında 
yürütülen 41 Nolu "Sahne Zamanı Projesi" proje sonu Tiyatro Şenliği gerçekleştirildi. 
 
06 Kasım 2017 tarihinde başlayan proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirildi; 
- 3 Okulun çok amaçlı salonunun demirbaş ve bilişim donatımı gerçekleştirildi. 
- 10 okulda 5 ay süren tiyatro kurslarında 200 öğrenciye tiyatro eğitimi verildi. 
- Tiyatro kursu verilen 10 okula kostüm, dekor vb tiyatro için gerekli eğitim malzemeleri temin 
edildi. 
- Tiyatro eğitimi verilen 200 öğrenci, 2 defa konusu sanat olan sinema filmlerine götürülmüştür. 
- 10 okul tarafından hazırlanan tiyatro oyunları 5-9 Kasım 2018 tarihleri arasında İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü ve Kars Halk Eğitim Merkezi salonlarında sahnelenmiştir. 
-  Tamamı köy ve merkeze ulaşımı zor olan mahallelerdeki okullardan 1000 öğrenci taşıma 
hizmeti ile bu tiyatro oyunlarına getirilmiş, Kars Öğretmen Evi'nde yemek yedikten sonra tekrar 
okullarına teslim edilmiştir. 
- Etkinliklere katılan her öğrenciye öğlen yemeği, çikolata, meyve suyu ikramı gerçekleştirilmiştir. 
- Projenin son etkinliği olarak, İl Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürleri, proje ekibi, tiyatro 
kurslarından yararlanan ve oynayan 200 öğrenci, kurs öğretmenleri, okul müdürleri ve yerel basın 
üyelerinin katılımıyla bir proje kapanış toplantısı gerçekleştirilmiş ve katılımcılara yemek 
ikramında bulunulmuştur. 
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GELECEĞİMİZİN UMUTLARI 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ BİLGİLENDİRME/BİLİNÇLENDİRME FAALİYETİ 

            SODES kapsamında Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Geleceğimizin Umutları 

Projesinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Kümbetli İlkokulu, İsmet Paşa 

İlkokulu, Çerme Şehit Tahsin Y. İlkokulu, Başgedikler 60. Yıl İlkokulu, Namık Kemal İlkokulu, Kazım 

Karabekir Paşa İlkokulu, Halitpaşa İlkokulu, Zübeyde Hanım İlkokulu, Aydın Tanrıverdi İlkokulu, 

Bozkale İlkokulu, Dede Korkut Ortaokulu, Küçükyusuf İlkokulu, Çığırgan İlkokulu, Mustafa Kemal 

Atatürk İlkokulu, Soylu İlkokulu, Dikme H.Yasemen Yılmazel İlkokulu ve Akbaba İlkokulu 

Anasınıflarının donatımı sağlanmıştır. Aynı zamanda söz konusu okullarımızın bulunduğu köy ve 

mahallelerde yaşayan ailelere yönelik Okul Öncesi Eğitimin Önemi konusunda 

Bilgilendirme/Bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İlgili eğitimler Okul Öncesi 

Öğretmenleri tarafından yürütülmüş, yaklaşık 1200 aileye ulaşılmış ve Okul Öncesi Eğitimin 

Önemi hakkında farkındalık yaratılmıştır. 
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Kars Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Cumhuriyet Mahallesi  

Hükümet Konağı 

KARS 

 

Telefon: 0 (474) 212 82 26  (187-250)    

               0 (474) 223 77 13 

Faks     : 0 (474) 212 82 29  

 

e-posta : arge36@meb.gov.tr 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adı Soyadı Görevi Görevli Olduğu 

Ekip 
E-posta 

Ali BEYAZOĞLU ġube Müdürü Birim Yöneticisi alibeyaz04@hotmail.com 

Öztürk DEMĠR ġef Birim ġefi ozturkdemir@meb.gov.tr 

Orhan TOPKAYA Öğretmen ASKE 

(SP Koord.) 

orhantopkaya3635@gmail.com 

 

Sertan SEFERTAġ  Öğretmen ASKE kartal3600@hotmail.com 

Nigar GÖNÜLALAN 

ÖZTÜRK 

Öğretmen PEK nigar23@mynet.com 

 

Kader GÜMÜġ Öğretmen  PEK fate_silver@msn.com 

Aytek ALP Bilgisayar ĠĢl. Birim ÇalıĢanı aytek_36@hotmail.com 

Olcay IĞDIR Teknisyen Birim ÇalıĢanı rehberci_53@hotmail.com 
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