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Bir ülkenin eğitim sistemi, o ülkenin kendisini nasıl tanımladığının ve kendisine nasıl bir gelecek hazırladığının en 
önemli göstergesidir. Küreselleşmenin oluşturduğu yeni dünya düzeninde; yeni arayışlar ve yapılanma süreci başlamıştır. Bu hızla
değişim ve gelişim sürecinin iş alanlarına ve mesleklere yansımasının gereği olarak, eğitimdeki klasik anlayış yerini, yeni 
teknolojilere göre program belirleme yaklaşımına bırakmıştır. Bu nedenle, en gelişmiş ülkeler bile eğitim sistemlerini sürekli 
geliştirme ve eğitimde niteliği artırma arayışı içine girmişlerdir.

Dünyadaki gelişmeler Türk kamu yönetiminde  yeniden yapılanma İhtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede, 
toplumun taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa ve şeffaflığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren,
yeniliğe açık, etkin bir kamu yapılanmasının gereği olarak “Stratejik Yönetim” yaklaşımı benimsenmiştir. Planlı hizmet üretme, 
belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ve uygulamayı etkili bir şekilde izlemede kamu 
kuruluşlarının inisiyatif almaları ve aktif katılımı zorunlu görülmektedir. Söz konusu faaliyetlerin kuruluşlar tarafından 
yürütülmesinde “Ar-Ge ve Stratejik planlama” vazgeçilmez bir araç olarak gündeme gelmektedir. 

Ar-Ge modern çağda insanoğlunun daha uzun vadeli planlar yapmasının önünü açmıştır. Bu etkin metodoloji 
kurum ve kuruluşlarda ekip çalışmasını ön plana çıkarıp büyük hedeflere ulaşmada yol haritasının aktif  planlama ile yürüyüşüne 
imkan tanımaktadır. Aynı zamanda Ar-Ge vasıtası ile ortaya konan iş ve işlemler tüm sorumlularla paylaşılmalıdır. Bu sebeple ar-
ge bülteni önemlidir. Ar-Ge bülteninin hazırlanma sürecinde emeği geçen Ar-Ge birimi üyelerine, eğitim-öğretimin kalitesine 
katkı sağlaması temennisiyle şükranlarımı sunarım.

T. Fikret ETEKER
İl Milli Eğitim Müdürü



1-STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI

Haziran 2016 itibariyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet birimleri tarafından sunulan ilk 6 aylık raporların 
incelenip derlenerek Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı İlk 6 Aylık İzleme 
Değerlendirme Raporu’nu oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

2015-2019 Stratejik Plan çalışmaları yeni 
Ar-Ge ekibi tarafından gözden geçirilip, 
Ocak 2016 tarihi itibari ile sitemizde 
yayınlanmıştır.



3-AB PROJELERİ 
PROJELERİMİZ:

Nurettin Yılmaz Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi Müdürlüğü

Projenin Kapsamı 

2015 yılı Teklif Çağrısı Döneminde 
Erasmus + Ana Eylem 1- Bireylerin 
Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim 
Öğrenci ve Personel Hareketliliği 
faaliyeti kapsamında kabul edilen 
2015-1-TR01-KA102-016116 no.lu

“Hemşirelik Alanı Öğrencilerimizin Almanya, İspanya ve Portekiz'de Diyabet 
Hemşireliği Stajı” isimli projemizin Hibe Sözleşmesi imza altına alınmış, projemiz 3 
çalışma döneminde tamamlanacak olup bu ziyaretleri aşağıda belirtildiği gibi 
gerçekleştirilecektir.



3.1-Nurettin Yılmaz Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürlüğü Yurt Dışı Gezisi

Öğrencilerimiz, tam 
konsantrasyonla katıldıkları 
eğitim faaliyetleri sonrası 
şehrin turistik mekanlarında 
zaman geçirmeyi ihmal 
etmediler. 



 1. Ziyaret : 13.01.2016 – 28.01.2016 tarihleri arasında Portekiz’de gerçekleştirilmektedir.
 2.Ziyaret : 02.02.2016 – 18.02.2016 tarihleri arasında İspanya-Malaga’ da 

gerçekleştirilecektir.
 3.Ziyaret : 17.03.2016 – 02.04.2016 tarihleri arasında Almanya’ya gerçekleştirilecektir.
 Projemiz, 10 ar öğrenci ve 1 er öğretmenden oluşan 3 gruptur. Toplamda 30 hemşirelik öğrencisi ve 3 

öğretmenimizin katılımıyla yaklaşık 62.000 Euro ’luk bütçeye sahiptir.



 Proje kapsamında edinilecek 
bilgi, beceri ve yetkinlikleri;

 Öğrencilerimizin alanlarında 
okullarımız imkanları ile 
sağlanamayan eğitim yaşantıları 
kazanmalarını sağlamak,

 Öğrencilerimizin mesleki 
anlamda yeni teknolojileri 
tanımalarını sağlamak,

 Öğrencilerimizin Avrupalı 
akranlarıyla iş yapabilme ve 
sosyalleşme becerilerini 
geliştirmek,

 Öğrencilerimizin iş bulmalarını 
kolaylaştıracak sertifikalar 
almalarını sağlamak,

 sağlamak gibi amaçlarla 
açıklayabiliriz.

Projenin Amacı 



 Öğrencilerimizin yabancı dil bilgi 
seviyelerinin artmasını sağlamak,

 Öğrencilerimizin yabancı kişi ve kültürlerle 
iletişimini artırmak,

 Okul olarak proje yönetim becerisi 
geliştirmek,

 Gelecek yıllarda yapılacak projeler için 
deneyim kazanmak,

Öğrencilerimizin yurt dışı yaşantı 
deneyimleri kazanmalarını 
sağlamak,
Öğrenci ve öğretmenlerimizin yurt 
dışındaki Eğitim ortamları ve 
şartlarını inceleyerek ülkemize 
uygun yaklaşımların taşınmasını



Öğretmenlerimizin 
kazanacağı yeterlilikler: 

Mesleki yeterlikler: 

•  Drama tekniklerinin 
sınıflandırılması, yapısı ve sınıfta 
uygulaması hakkında bilgi sahibi 
olmak,

Hikaye anlatımı, drama oyunları, 
egzersizleri, süreç draması, forum 
tiyatrosu teknikleri, ‘rainbow of 
desires’ metodunun eğitsel 
bağlamda kullanımı ve bu 
tekniklerin geliştirilmesi; bu 
tekniklerin psiko -analizinin 
yapılması, teatral yaratıcılığın 
geliştirilmesi.

Dil yeterlikleri: 

•  İngilizceyi eğitsel bağlamda 
pratik etmek, akıcılığı geliştirmek, 
dramada İngilizcenin yaratıcı 
kullanımı, farklı İngilizce telaffuzları 
dinleme, okuma, metin tarama, 
konuşma, buz kırma aktiviteleri, 
İngilizce CV yazma, kendi 
düşüncelerini, kavramlarını ifade 
edebilme.



3.2-Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erasmus Yurt Dışı 
Gezileri



AB’yi 
Öğreniyo
rum 
Projesi 
kapsamın
da 
düzenlen
en ödül 
töreninde 
dereceye 
giren 
öğrencile
re 
ödülleri 
verildi .





Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi ödül töreni ve ödül kazanan öğrencilerimiz.



4-YEREL PROJELER 

Ardahan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından «Hızlı Okuma Teknikleri» konulu

bir teknik destek projesi Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Kalkınma Ajansı üzerinden uygulanmıştır.

Söz konusu proje ile Ardahan’da öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere çeşitli
mesleklere mensup toplam 30 kişiye 5 günlük hızlı okuma teknikleri eğitimi verilmiştir.



4.1- Ardahan Rehberlik Araştırma Merkezi Faaliyetleri

 Ardahan Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından koordine edilen ve faaliyetleri iç içe yürütülen 4
proje dikkate değerdir.

 İlimizde okul ve eğitimle ilgili faaliyetlere köylerde yaşadıkları için ilgi göstermeyen veya ulaşamayan
kişi sayısı çoğunluktadır.

 Ardahan RAM koordinasyonunda köylerimize giderek bu durumda olan velilerimize ulaşan rehber
öğretmenlerimiz, başta dezavantajlı grupların eğitimi olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm alanlarda
bilgilendirme faaliyetleri yürütmektedirler.

 Ayrıca köylerdeki öğrencilerimize yönelik rehberlik faaliyetleri yürütmektedirler.



4.2-Geleceğine Dokun Projesi

• Meslek 
Tanıtımı

• Ergenlik
• Üniversite 

Tanıtımı
• Sınav Kaygısı 

ile Başa 
Çıkmanın 
Yolları

Proje kapsamında ilimizde görevli rehber öğretmenlerden gezici bir ekip 
oluşturulmuş ve rehber öğretmen bulunmayan okullarımızdaki 
öğrencilerimiz başta olmak üzere, Göle İlçemiz dışında kalan tüm 
öğrencilerimize  yönelik mesleki ve eğitsel rehberlik faaliyetleri 
gerçekleştirilmiştir.



4.3-Çiçekler Koparılmasın Projesi 

 Proje ile yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizde «Güvenli İnternet Kullanımı», «Çocuk İhmal ve                    
İstismarının Önlenmesi» konularında farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

 Bu amaçla rehber öğretmenlerimizden oluşan ekipler tarafından başta köy okullarımız olmak üzere 
toplam 206 yönetici ve öğretmene, 1901 öğrenciye eğitim verilmiştir.



 İlimizde sorun olarak gördüğümüz, erken 
yaşta evlilik konusunda tüm toplum 
kesimlerinde farkındalık oluşturmaktır. Proje 
faaliyetleri özellikle öğrencilerimizin 
ailelerine odaklanmıştır.

Konu ile ilgili eğitimlerde 18 
rehber öğretmenimiz görev 
almış olup, Ardahan Merkez 
ilçede toplam 2000 veli ile, Aile 
İçi İletişim, Erken Yaşta Evlilik 
konulu sohbet toplantıları 
yapılmıştır.

4.4-Hayallerini Söndürme 



4.5-Artık Matematiği Seviyorum Projesi

Projenin Amacı; 

 Sayısal dil olan matematik alanına ilgi çekmek,

 Öğrencilerin öğrenme etkinliklerini pekiştirmek,

 Öğrencileri girişimci ve rekabetçi bir ruhla yarışmaya teşvik etmek,

 Öğrencilerin kendilerine güven duygusunu geliştirmek,

Yarışmanın Alanı; 

 Matematik

Projenin Hedef Kitlesi;

 Resmi ortaokulların 5,6,7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrenciler.

Projenin Takvimi;

 I. Yarışma Tarihi: 19 Kasım 2015

 II. Yarışma Tarihi: 23 Aralık 2015

 III. Yarışma Tarihi: 25 Şubat 2016

 IV. Yarışma Tarihi: 29 Mart 2016           

 Final Yarışması: Mayıs 2016



ORTAOKULLAR  ARASI MATEMATİK YARIŞMASI

YARIŞMANIN AMACI:
Sayısal dil olan matematik alanına ilgi çekmek.

Öğrencilerin öğrenme etkinliklerini pekiştirmek amacıyla okullar arasında başarı 
standartlarını yükseltmek.

Öğrencileri girişimci ve rekabetçi bir ruhla barış içinde yarışmaya teşvik etmek.

Yarışmaya Katılan  Öğrenci Sayıları:

Toplam 2606



Artık Matematiği Seviyorum Projesi

Proje başarıyla 
uygulanmış ve proje 
sonunda dereceye 
giren öğrenciler 
ödüllendirilmiştir.



5-TÜBİTAK PROJELERİ 

 TÜBİTAK bilim fuarı için 31 civarında okulumuz başvuru yapmıştır. Önceki yıllara oranla başvuru
sayısında önemli bir artış göze çarpmaktadır. Yapılan tüm projelerin okul bazında sergileniyor olması
ve fuar için gereken maddi desteğin TÜBİTAK tarafından sağlanıyor olması bu fuarların çekici tarafıdır.



2016 ARDAHAN İLİ BİLİM FUARLARI
Ardahan il genelinde toplam 15 okulumuzda 4006 Bilim Fuarı düzenlenmiştir. TÜBİTAK desteği ile proje 
yürüterek 4006 Bilim Fuarı düzenleyen okullarımızın listesi ve bu fuarlardan görüntüler aşağıdadır:

OKULLAR

İL 

/İLÇE 
TARİH 

ŞEHİT UZ. ÇVŞ İBRAHİM ERDOĞAN MERKEZ 29.04.2016

YANLIZÇAM FATİH SULTAN MEHMET MERKEZ 04.05.2016

ŞEHİT PİYADE ASSTEĞMEN DAMAL 09.05.2016

ÖLÇEK ORTAOKULU -CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN 

DEMİREL MERKEZ/DAMAL 10.05.2016

TAŞLIDERE ORTAOKULU-YUKARIKURTOĞLU-TOKİ -

ARDAHAN YUNUS EMRE MERKEZ 11.05.2016

BAYRAMOĞLU ORTAOKULU-CEMAL VE ZEKİYA VATAN MERKEZ 12.05.2016

BEDİRHAN BEY GÖLE 16.05.2016

HALİTPAŞA ORTAOKULU MERKEZ 17.05.2016

ÇARDAKLI ORTAOKULU-KAYAALTI ORTAOKULU GÖLE 18.05.2016

ŞEHİT ER CEVDET ÇELENK GÖLE 20.05.2016

23 ŞUBAT ORTAOKULU-OTAĞLI ORTAOKULU-ŞEHİT ER 

SERHAT ŞANLI - KUYTUCA ERKUNT - MERKEZ/GÖLE / DAMAL 25.05.2016

ŞEHİT ER İBRAHİM -KAZIM KARABEKİR YATILI- GÖLE /MERKEZ 26.05.2016

ŞEHİT ER KEMAL İZCİ- ARDAHAN HALİTPAŞA A.L MERKEZ 27.05.2016

ARDAHAN REKABET KURUM FEN LİSESİ MERKEZ 31.05.2016

GÖLE SOSYAL BİLİMLER -HALİTPAŞA YATILI BÖLGE GÖLE /POSOF 01.06.2016



TÜBİTAK  4006 Bilim Fuarı kapsamında öğrencilerin yapmış olduğu projeler.



6-ARDAHAN EĞİTİMDE NİTELİK    
KAZANIYOR PROJESİ

STRATEJİ; Öğrencilerimiz başta olmak üzere yönetici, öğretmen ve velilerimize yönelik sosyal,

kültürel, sanatsal, sportif faaliyet alanları ve mesleki gelişim olanakları sunmak, var olanların çeşitliliğini
ve etkinliğini arttırmak yoluyla tüm paydaşlarımız için eğitim yaşantısının zenginleşmesini sağlamak.



AMAÇ: 

Merkez ilçedeki tüm öğrencilerimize yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve okul başarısını artırıcı faaliyetler, 
öğretmenlerimize yönelik olarak ise mesleki gelişim etkinlikleri organize ederek paydaşlarımızın daha 
zengin ve verimli bir eğitim yaşantısı için gerekli imkanlara kavuşturulması ve bu yolla öğrencilerimizin 
akademik başarılarının arttırılması amaçlanmaktadır.



HEDEF KİTLE:
İl merkezinde görevli tüm öğretmenlerimiz ile

öğrencilerimiz, anne ve babalarımız projenin
faaliyetlerinden

doğrudan veya dolaylı olarak
yararlanabileceklerdir.

ARKA PLAN:
İlimizde uzun süren ve sert geçen kış mevsimi,

sosyal yaşam imkanlarını kısıtlamakta ve büyük
oranda

kapalı alanlara mecbur bırakmaktadır.

Kapalı alanlar ise büyük oranda kahvehane,
oyun salonu veya kafe olarak

yetişkinler için organize edilmiş ortamlar
olduğundan

öğrencilerimiz uygun nitelikler taşımamaktadır.

Yılın 6-7 ayının kapalı alanlarda geçirildiği
düşünülürse, özellikle

verimli ders çalışma konusunda sıkıntı çeken
gençlerimizin bu tür

etkinliklere duydukları ihtiyaç takdir edilecektir.



PROJE FAALİYETLERİ:

Projenin 4 ana faaliyet başlığı bulunmaktadır;

1. Öğrencilere Yönelik Faaliyetler

2. Öğretmenlere Ve Yöneticilere Yönelik Faaliyetler

3. Velilere Yönelik Faaliyetler

4. Ödüllendirme Ve Final Etkinlikleri



6.1-REHBERLİKLER



6.2-DEZAVANTAJLI GRUPLARA VE 

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK 
KONFERANSLAR

KÜLTÜR GÜNEŞİ projesi kapsamında 

dezavantajlı gruplara ve 

öğrencilerimize yönelik olarak 

“Verimli Ders Çalışma Teknikleri”, 

“Başarı Motivasyonu”, Sınav Stresiyle 

Mücadele” ve “Medya Okur Yazarlığı 

ve Güvenli İnternet Kullanımı” 

alanlarında il genelinde toplam 14 

konferans düzenlenmiştir. 

Konferanslarımızda konuşmacı olmak üzere 

Giresun Üniversitesi öğretim görevlisi Sefa Eyyüp 

ÇİÇEK ve alanında Ülke çapında tanınan Alişan 

KAPAKLIKAYA davet edilerek öğrenci, öğretmen, 

yönetici ve velilerimizle buluşturulmuştur. 

Konferanslarda toplam 3700 kişiye ulaşılmıştır.



Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından yürütülmekte olan Ardahan Eğitimde 
Nitelik Kazanıyor Projesi ve SODES Kültür Güneşi Projesinin ortak faaliyetleri olarak organize edilen 
velilere yönelik ´´Aile İçi İletişim´´, öğretmen ve yöneticilere yönelik ´´İlham Veren Öğretmen´´ ve 
öğrencilere yönelik ´´Başarı ve Motivasyon´´ konulu konferanslar 31/03/2016 ve 01/04/2016 
tarihlerinde Ardahan Merkez ve Göle ilçesinde düzenlenmiştir. 
Eğitimci Yazar Alişan KAPAKLIKAYA´nın konuşmacı olduğu, 4´ü öğrenciye, 3´ü velilere ve 3´ü de 
öğretmen ve yöneticilere olmak üzere toplam 10 konferans düzenlenmiştir. Konferanslar oldukça 
verimli geçmekle birlikte özellikle öğrenci ve velilerimizin beğenisini kazanmıştır. 



6.3-PAYLAŞIM GÜNLERİ



6.4-SODES PROJESİ KAPSAMINDA 
DÜZENLENEN SANAT ŞENLİĞİ



KÜLTÜR GÜNEŞİ projesi kapsamında 

toplamda 9 okulumuzda yürütülen 

kurslarda öğrencilerimiz tarafından ortaya 

konan ürünlerin sergilendiği ve eserlerin 

icra edildiği bir sanat şenliği düzenlenmiştir. 

İlimizde “ilk” olma özelliği taşıyan bu 

faaliyet Ardahan Valisi Sayın Ahmet 

DENİZ’in katılımlarıyla açılmış ve halkımız 

nezdinde ilgi görmüştür.

BAHAR SANATLA BULUŞUYOR! ÇEŞMİ 

SANAT, YAPSAM SANAT OLUR, SANATSAL 

Bİ’ŞEYLER, SÖZ KONUSU SANAT, SANAT 

SENİN İÇİNDİR 

Sloganlarıyla insanların hayatına biraz 

sanat katmak, gönüllerine bir maya 

çalmak amacıyla öğrencilerimizin 

ürettiklerini döktük sokaklara ve 

Ardahan Halkıyla buluşturduk.



 Milli Egemenlik 
Parkı içerisinde 230 
adet resim, el 
sanatları ürünleri 
sergilenmiş, parkın 
hakim noktasında 
kurulan sahnede 
kurslarda görev alan 
öğretmen ve 
öğrencilerimizin 
performansları 
sahnelenmiştir. 
İlimizin merkezi 
noktasında yer alan 
Milli Egemenlik 
Parkında yapılan 
Sanat Şenliği ile en 
az 5000 kişiye 
ulaşıldığı tahmin 
edilmektedir.



6.5-RESİM KURSLARI

KÜLTÜR GÜNEŞİ 
projesi 
kapsamında 5 
okulumuzda 
resim ve 1 
okulumuzda 
ebru kursu 
açılmıştır. Bu 
kurslar ile 105 
öğrencimize 
ulaşılmış ve 
resim 
malzemeleri 
bakımından 
destek 
sağlanmıştır. Bu 
sayede 
kurslarımıza 
öğrencilerin 
devam oranı ve 
motivasyonu 
arttırılmıştır. 



Bu kurslara 
devam eden 
öğrencilerim
izin 
konsantrasy
on süreleri, 
derslere 
adaptasyon
u 
bakımından 
olumlu 
sonuçlar 
gözlenmiştir.





6.6-MÜZİK KURSLARI

KÜLTÜR GÜNEŞİ projesi kapsamında 6 

okulumuzda müzik kursları açılmıştır. Bu kurslar 

ile 111 öğrencimize ulaşılmış ve müzik 

malzemeleri bakımından destek sağlanmıştır. 



Bu sayede kurslarımıza 
öğrencilerin devam oranı 
ve motivasyonu 
arttırılmıştır. Bu kurslara 
devam eden 
öğrencilerimizin 
konsantrasyon süreleri, 
derslere adaptasyonu 
bakımından verimli 
sonuçlar elde edilmiştir.



6.7-FİLM GÖSTERİMLERİ

KÜLTÜR GÜNEŞİ 

projesi kapsamında 

5 okulumuzda 

öğrenci, yönetici ve 

öğretmenlerimize 

yönelik belgesel ve 

milli tarihi 

değerlerimizi 

anlatan filmler 

gösterilmeye devam 

etmektedir. Bu 

faaliyet ile amacımız 

başarı noktasında 

motivasyonun 

öneminin 

anlaşılmasının 

sağlanmasıdır.



6.8-TİYATRO GÖSTERİLERİ
Kalkınma Bakanlığı tarafından 

finanse edilen, Ardahan Valiliği 

SODES Koordinasyon Merkezi 

tarafından koordine edilen ve 

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından yürütülen KÜLTÜR 

GÜNEŞİ Projesi kapsamında 3 

okulumuzun tiyatro kursu ve 

kursun sonunda 

gerçekleştirdikleri tiyatro 

gösterileri finanse edilmiştir. 



 Bu etkinlikler 

ile 55 tanesi 

görevli 

yönetici, 

öğretmen, 

öğrenci ve 

diğerleri 

izleyici olmak 

üzere yaklaşık 

1580 kişiye 

ulaşılmıştır.

 Bir köy 

okulumuzun 

öğrenci ve 

öğretmenleri 

tarafından 

hazırlanmış 

gösterilerin il 

merkezindeki 

veli ve 

öğrencilere 

sunulması 

sağlanmıştır.





6.9-KİTAP OKUMA KAMPANYALARI

Projemiz kapsamında 

düzenlenen kitap 

okuma kampanyasına 

iştirak eden 21 

okulumuzda toplam 

6274 öğrencimize 

ulaşılmış ve bu 

okullarda toplam 42 

öğrencimiz çeşitli 

şekillerde 

ödüllendirilmiştir. 

Okuma 

kampanyalarımıza 

iştirak eden 

öğrencilerimize tablet, 

mp4 çalar ve kol 

saatleri hediye 

edilmiştir. 



Böylece “BİR OKUR, BİN OKUR” sloganıyla 

faaliyetlerine başlayan kitap okuma kampanyaları ile 

ildeki okuma kültürüne katkı sağlanmıştır.

Sadece okullarımızda, resmi onay ile proje irtibat 
kişisi konumunda görev yapan yöneticilerimizin 
koordinasyonunda, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı 
dersleri öğretmenlerimizin gözetiminde sürdürülen 
okuma etkinliklerine katılan öğrencilerimiz değil; 
aynı zamanda İl Halk Kütüphanesi’ni son bir yılda en 
çok kullanan öğrencilerimiz de ödüllendirilmiştir. 



7-ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI                        

(ÖRAV)
Ardahan Valiliği 

ve Öğretmen 

Akademisi Vakfı 

arasında 

imzalanan 

protokol 

doğrultusunda, 

13-14 Şubat 2016 

tarihlerinde, biri 

ortaöğretim 

diğeri okul 

öncesi, ilkokul ve 

ortaokul 

öğretmenlerinde

n oluşan 30’ar 

kişilik iki ayrı 

gruba “Öğrenen 

Lider Öğretmen” 

eğitimi 

yapılmıştır. 



 Belirtilen protokol 
doğrultusunda 12-13 
Şubat 2016 tarihinde 
30 kişilik bir gruba 
daha “Öğrenen Lider 
Öğretmen” eğitimi 
yapılmıştır. ÖRAV 
eğitmenleri 
tarafından yürütülen 
eğitimlerle 
öğretmenlerimizin 
meslek yaşamlarına 
farklı bir pencere 
açılmış, öğretmenlik 
uygulaması içerisinde 
bir mesleki gelişim 
faaliyeti 
gerçekleşmiştir. 
Ardahan İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
olarak, katkılarından 
ötürü çok değerli 
ÖRAV eğitimcilerine 
teşekkür ediyoruz.



8-HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİ
Proje kapsamında 

dezavantajlı gruplara 

yönelik açılan halk 

oyunları kursları 

düzenlenmektedir. Bu 

kurslar malzeme 

bakımından 

desteklenerek verimi 

arttırılacak, bu sayede 

çocuklarımızın ve 

gençlerimizin 

kültürümüzün çok önemli 

bir unsuru olan halk 

oyunlarımızı öğrenmeleri 

sağlanacaktır.

Yapılacak toplu 

gösterimlerle edinilen 

becerilerin sergilenmesi, 

öğrenci ve kursiyerlerin 

kendilerini üretimin ve 

sanatsal faaliyetlerin 

parçası olarak 

hissetmeleri sağlanmış 

olacaktır.



Bireysel gelişim olanaklarının insan yaşamı için önemli motivasyon kaynakları olarak etkisi tartışılmazdır. Bu 

olanakları sunarak bireylerin mutluluğuna ve beraberinde daha güçlü bir toplum yaşamına katkı sağlanmış 

olacaktır.



8-KAMU HİZMET ENVANTERİ 

30/05/2016 tarihli kararname ile Ardahan Valisi olarak atanan Sayın İbrahim
ÖZEFE’ nin görevine başlaması sonrası Ardahan Milli Eğitim Müdürlüğü Kamu
Hizmet Envanteri güncelleme çalışmaları başlamıştır.



9-Ar-Ge Bülteni Hazırlık Ekibi:

PROJE EKİBİ: HACIHALİL ALICI, İMDAT ÇELİK,

HARUN KARATAŞ, SELCAN YILDIZ

İLETİŞİM BİLGİLERİ: ARDAHAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kongre Caddesi Valilik Binası A Kapısı Kat: 2

Tel:0478 211 30 65                       
Belgegeçer: 0478 211 35 51


