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SUNUŞ

Uyguladığı eğitim sistemi bir ülkenin geleceği için ortaya koyduğu stratejilerin bir 
parçasıdır. Eğitim, içinde yaşadığımız sürecin etkisinde ancak geleceğe yönelik 
projeksiyonları içeren ve toplumun güçlü şekilde devam etmesi için hayati öneme sahip 
bu nedenle de toplumdaki tüm odaklar tarafından üzerine titrenmesi gereken bir 
olgudur. Çok hızlı değişim süreçlerinin işlediği, dört bir yanımızın adeta yangın yerine 
döndüğü bu günlerde; güçlü devlet, sağlam bir sistemle geleceği şimdiden planlayarak 
ayakta kalabileceğimiz aşikardır. Bu bilinçle hareket eden tüm toplumlar 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 ile ortaya konan iş ve işlemler tüm sorumlularla 
paylaşılmalıdır. Bu paylaşıma vasıta olan Ar-Ge bülteninin hazırlanma sürecinde emeği 
geçen Ar-Ge birimi üyelerine, eğitim-öğretimin kalitesine katkı sağlaması temennisiyle 
şükranlarımı sunarım.

Fikret ÇERKEZOĞLU
İl Milli Eğitim Müdürü
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İ

İlimiz Merkez Şehit Uz. Çvş. İbrahim Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Proje kapsamında 18 öğrenci 2 refakatçi 14 mayıs 3 haziran tarihleri arasında Almanya da 

1 hastane ve 5 yaşlı bakım merkezi olmak üzere toplam 6 işletmede 3 hafta süreyle staj 

yapmışlardır. Staj dışında kalan zamanlarda sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde  

Paris ve Amsterdam gibi Avrupa'nın önemli kentleri gezilmiştir. Başarılı geçen staj 

sürecinden sonra hareketlilik tamamlanmıştır. Projenin yaygınlaşma faaliyetleri ve final 

raporunun yazım süreci devam etmektedir.



 Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından ERASMUS KA1 
teklif çağrısı kapsamında 2017 KA102 Mesleki Eğitim Öğrenici ve 
Personel Hareketliği ‘’ Şefleri Beslemek’’ adı ile başvurulmuştur.

 Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından ERASMUS KA1 
teklif çağrısı kapsamında bireylerin öğrenme hareketliliği KA101 Okul 
Eğitimi Personel Hareketliliği ‘’ Lider Öğretmen’’ ismiyle başvurulmuştur.

 ERASMUS KA2 Cooperation / or ınnavation and the Exchange of good
for school education kapsamında ‘’Justice for all’’ adıyla 
başvurulmuştur.

ARDAHAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

PROJELERİ



E-Twinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin 

kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve 

hizmetleri sağlayarak okulların her-hangi 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 

sekiz dilde mevcut olan eTwinning Portalının

bugün yaklaşık 230.277 bireysel üyesi 

bulunmaktadır ve Avrupa'da iki veya daha 

fazla okul arasında 5462'den fazla proje 

uygulanmaktadır. Portal öğretmenlerin ortak 

bulması, proje oluşturması, fikirlerin ve iyi 

uygulamaların paylaşılması ve eTwinning

plarformunda bulunan çeşitli olanakları 

kullanarak birlikte çalışmaya başlaması için 

çevrimiçi araçlar sağlamaktadır.

2005 yılında Avrupa Komisyonunun e-öğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwin-ning, 2014 yılından 

bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor program olan Erasmus+'a, sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Merkezi 

Destek Servisi, Avrupa'daki okullar, öğretmenler ve öğrenciler için eğitimi geliştiren 31 Avrupa Eğitim Bakanlığının 

uluslararası işbirliğinden oluşan European Schoolnet tarafından yönetilmektedir. Ayrıca eTwinning ulusal düzeyde 37 

Ulusal Destek Servisi tarafından desteklenmektedir.

eTWİNİNG



Ardahan İl Milli Eğitim Ar-Ge Birimi olarak eTwinning

faaliyetlerinin daha etkin kullanılması ve yaygınlaştırılması 

amacıyla;

▪ İl genelinde eTwinning Faaliyetleri ile ilgili olarak Okul 

ziyaretleri, Bilgilendirme Toplantıları ve Yüz yüze Görüşmeler 

yapıldı.

▪ eTwinning portalına (www.etwinning.net) üyelik için okul ve 

kurumlarımız teşvik amaçlı çalışmalar yürütüldü.

▪ eTwinning projelerine dahil olan okullarda uygulamanın 

etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla, 

okul yönetici ve öğretmenleri ile işbirliği içinde çalışıldı, bu 

amaç doğrultusunda proje sahipleri ile düzenli olarak 

görüşüldü.

▪ eTwinning projesi yürüten okul yönetici ve 

öğretmenlerimizin uygulama sırasında karşılaştıkları so-

runların çözüme kavuşturulmasında gereken rehberlik 

sağlandı.

eTWİNİNG



Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kalkınma bakanlığı SODES programı kapsamında 

yürütülen KÜLTÜR GÜNEŞİ isimli proje kapsamında Ardahan Halk Eğitimi Merkezi içerisinde bir konferans 

salonu oluşturulmuş ve proje final raporu sunularak kapatılmıştır.

SODES KÜLTÜR GÜNEŞİ

YEREL PROJE ÇALIŞMALARI



TANAP 24/03/2017 tarihinde bilgilendirme Toplantısı tüm okul müdür ve 

öğretmenleriyle yapıldı. Proje yapma TANAP Projelerinin bütçelendirme bölümüyle ilgili 
detaylı eğitim verildi. Merkezde 14 okul ile işbirliği halinde ortaklaşa projeler üretilerek 
üzerinde çalışıldı. Bu çalışmalar sonucunda 13 adet proje olgunlaştırıldı ve TANAP’a
sunuldu. Temmuz ayında sonuçların açıklanması beklenmektedir.



 2017 yılında DAP Bölge Kalkınma idaresi  tarafından duyulan EK-3 DAP Bölgesi Muhtelif Kültür  Projesi 

bünyesinde ‘’ Ustadan Çocuğa, Çocukla Dünyaya’’ isimli projemiz 45.000 TL almaya hak kazanmıştır.

Teknik Destek 2017  Serka başvurusu 

kapsamında ‘’Mesleğim masada’’ 

adıyla başlatılan proje ile Ardahan İl Milli 

Eğitim Müdürlüğünün personeline (alt-

üst ilişkisi) kurumsal ilişki ve yazışma 

kuralları dahilinde eğitim verilecektir.

DAP



BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Ar-Ge Birimi çalışanları tarafından, proje 

hazırlama ve yürütme kapasitesinin geliştirilmesi 

amacıyla, İl genelinde toplamda 42 okulumuz 

ziyaret edilerek yaklaşık 400 öğretmenimiz Avrupa 

Birliği Bakanlığı Gençlik ve Eğitim Programları 

kapsamında yürütülen Erasmus+, e-twining, AB 

Komisyonu ve TÜBİTAK Projeleri ile ilgili 

bilgilendirildi. 

Okul ziyaretleri ile yüz yüze yapılan bilgilendirme çalışmaları özellikle okul yöneticilerimizin ilgisine mazhar 

oldu.



BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

İl genelinde proje yazma ve yürütme kapasitesini geliştirme çalışmaları okullarımızla ve öğretmenlerimizle 

sınırlı kalmadı. 



4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Programı 

kapsamında İlimiz genelinde toplam 17 okulda 

bilim fuarları düzenlenmiştir.



4006 TÜBİTAK BİLİM FUARLARI

İl genelinde 17 okulumuz tarafından 25/05/2017 tarihinde başlayan 4006 TÜBİTAK Bilim 
Fuarları 01/06/2017 tarihine kadar devam etmiştir.



4006 BİLİM FUARLARI

Öğrencilerimiz yaptıkları projelerle ziyaretçileri etkilemeyi başardılar.



Koyunlu Ortaokulu fen Bilimleri öğretmeni 

Sevgi ARSLAN rehberliğinde 7. Sınıf 

öğrencisi Sarıgül TURAN tarafından 

hazırlanan, 1200 proje arasından dereceye 

girerek Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve 
Kültür Şenliği’nde sergilenen Engelli 

Sandalyesi isimli proje ziyaretçilerin 

karşısına çıktı.



STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Dönemi 
Stratejik Planının, onay tarihinden itibaren dönemsel 
ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan güncellemelerle 
uygulanmasına devam edilmektedir. Söz konusu plan ile 
bağlantılı olarak izleme değerlendirme faaliyetleri ve 
raporlama çalışmaları iki grup halinde yürütülmektedir.

 Okul ve kurumlarımızda yürütülen stratejik planların 
izleme ve değerlendirme faaliyetleri takip 
edilmektedir.

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki şubelerin 
faaliyet ve planlamalarına dair çalışmalar devam 
etmektedir.



KURUMLARIMIZDAN  ETKİNLİKLER

Ardahan Halk Eğitimi Merkezi Koordinasyonunda 2016/2017 Eğitim 

Öğretim Yılı Yaygın Eğitim Faaliyetlerinin ve Öğrenme Ürünlerinin 

Sergilendiği Öğrenme Şenliği Etkinliği Düzenlendi. 



İmam Hatip Ortaokulları Arasında Siyer-i Nebi Yarışması Düzenlendi



GÖLE BEDİRHAN BEY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 

KUTLU DOĞUM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Milli Birlik ve Kahramanlık" Konulu Kitap Okuma 

Yarışması



FUTBOLDA 23 ŞUBAT ORTA OKULU YARI FİNALE YÜKSELDİ

1-3 Nisan 2017 tarihleri arasında Artvin ilinde düzenlenen yıldızlar erkek futbol grup müsabakasında 

ilimizi temsil eden 23 Şubat ortaokulu grubunu lider tamamlamıştır. 



2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında Rize ilinde 

yapılan Gençler Futsal Grup maçlarında ilimizi temsil eden Çıldır Çok Programlı 

Anadolu Lisesi Kız futsal takımı grup birincisi olup şampiyon olarak ilimize döndüler.

ÇILDIR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
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