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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 ArGe bülteninin hazırlanma sürecinde emeği geçen Ar-Ge birimi üyelerine, eğitimöğretimin kalitesine katkı sağlaması temennisiyle şükranlarımı sunarım.
Fikret ÇERKEZOĞLU
İl Milli Eğitim Müdürü

AR-GE bölümü bünyesinde Erasmus+ kapsamında bir uluslararası
öğretmen hareketliliği projesi yazma çalışması yürütülmektedir.
Bu proje ile eğitimde yeni teknolojilerin kullanımının önünün
açılması ve global çapta gelişen yenilikçi eğitim ve öğretim
yöntemlerinin yerel kurumlarda uygulanma fırsatının oluşması
amaçlanmaktadır.

MESLEĞİM MASADA PROJESİ EĞİTİMLERİ YAPILDI
Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan ve SERKA
tarafından desteklenen TRA2/17/TD/0022 referans numaralı Mesleğim Masada
Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimler tamamlandı. Eğitmen İsmail
TÜRKMEN tarafından 6 gün boyunca Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü
personeline yönelik "Takım Çalışması", "Protokol Kuralları" ve "Resmi Yazışma
Kuralları" başlıkları altında teknik destek sağlandı.

PROJE HAZIRLAMA VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ YAPILDI
Milli Eğitim Bakanlığı ve 11 Kalkınma Ajansı ile ortak yürütülen Proje Hazırlama ve
Yönetimi Eğitimi 1-3 Kasım 2017 tarihleri arasında Ardahan´da gerçekleştirildi.
Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş
birliği ile Ardahan Ticaret Sanayi Odası Konferans salonunda 23 öğretmenin
katılımıyla yapılan eğitimlerin Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde proje hazırlama ve
yönetme kapasitesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

DAP USTADAN ÇOCUĞA, ÇOCUKLA DÜNYAYA
PROJESİ

USTADAN ÇOCUĞA, ÇOCUKLA DÜNYAYA

Milli Eğitim Müdürü Fikret ÇERKEZOĞLU, “Ustadan çocuğa, çocukla dünyaya” projesi kapsamında 23
Şubat İlkokulu’nda hazırlanan imza günü etkinliğine katıldı. Öğrencilere kitap okumayı ve kitabı
sevdirmek, öykü yazmada beceri kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla Ölçek Köyü Ortaokulu ve
Merkez 23 Şubat İlkokulunun birlikte yürüttüğü, DAP İdaresinin de destek verdiği “Ustadan çocuğa,
çocukla dünyaya” etkinliği kapsamında merkez 23 Şubat Okulu Konferans salonunda kitap imza günü
etkinliği düzenlendi. Milli Eğitim Müdürü Fikret ÇERKEZOĞLU´nun da katıldığı etkinlikte çocuk
edebiyatı yazarı Mavisel Yener, önce öğrencilere yazarlık serüvenini anlattı, ardından sohbet edip,
kitaplarını imzaladı. Etkinlik sonunda illi Eğitim Müdürü Fikret ÇERKEZOĞLU, Yazar Mavisel ve
öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

DAP İdaresinin de destek verdiği “Ustadan çocuğa, çocukla dünyaya” Projesi
kapsamında İlimiz merkez 23 Şubat İlkokulu ve ölçek Ortaokulu öğrencileriyle 23
Şubat Ortaokulu Konferans salonunda kitap imza günü etkinliği düzenlendi.
etkinlikte Çocuk Edebiyatı Yazarı Mavisel Yener, önce öğrencilere yazarlık
serüvenini anlattı, ardından sohbet edip, kitaplarını imzaladı.

BİZ ANADOLUYUZ PROJESİ

Biz Anadolu'yuz projesi kapsamında
kültürel ve sosyal kaynaşma ve
dostluk bağlarının güçlendirilmesi
amacı ile öğrencilerimiz Eskişehir ve
Bilecik illerini ziyaret etme fırsatını
bulmuş ve bu illerde yaşayan bölge
halkının evlerinde misafir olmuşlardır.

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.

eTWİNİNG
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 sorunların çözüme kavuşturulmasında gereken rehberlik
sağlandı.

KODLAMA - ROBOTİK ATÖLYESİ PROJE ÇALIŞMASI
Ardahan ili genelinde öğrencilerin günümüz
teknoloji çağına ayak uydurmaları ve
teknolojik imkânları kullanarak yenilikçi
tasarımlar ve fikirler üretebilmeleri için il
merkezinde bir kod yazma ve robotik atölyesi
kurulması amacıyla proje çalışması strateji
birimi bünyesinde bir proje çalışması
yürütülmektedir. Bu proje ile öğrencilerinin
analitik düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurarak
problem çözme becerilerini kazandırılması ve
takım halinde çalışarak inovatif ürünler ortaya
koymaları sağlanması amaçlanmaktadır. Bu
çerçevede; teknolojiyi yakından takip eden
çocuklarımıza kodlamayı öğreterek, bilişim
uygulamalarını sadece kullanan degil, yeni
uygulamalar üretebilen bir nesil haline
gelmeleri hedeflenmektedir.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Programı
kapsamında İlimiz genelinde toplam 17
okulda bilim fuarları düzenlenmiştir.

TÜBİTAK BİLİM FUARLARI
4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Programı kapsamında İlimiz genelinde toplam 17
okulda bilim fuarları düzenlenmiştir.

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.

İlimizde E-Müfredat Tanıtımı Yapıldı
Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürümüz Fikret
ÇERKEZOĞLU´nun katılımlarıyla ilçe milli eğitim, şube ve okul müdürlerine emüfredat portali yıllık plan modülü kullanım eğitimleri verildi.

İL EĞİTİM TARİHİ MÜZESİ AÇILDI
Ardahan
Halitpaşa
Anadolu
Lisesi
bünyesinde İl Eğitim Tarihi Müzesi açılışı
gerçekleştirildi. Açılışını Ardahan Valisi Sayın
Mehmet Emin BİLMEZ´in yaptığı müzeyi
daha sonra kalabalık bir ziyaretçi grubu
gezdi. Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün
koordinasyonunda Milli Eğitim Şube Müdürü
Atanur SARIÇAM ve Halitpaşa Anadolu
Lisesi Okul Müdürü Şinasi LAĞIMCI´nın
gayretleri ile 24 Kasım Öğretmenler
Günün´de açılışa hazır hale gelen müze için
geçmiş yıllarda köy okullarımızda kullanılan
eğitim malzemeleri tarandı. İl Eğitim Tarihi
Müzesi´nde geçmiş yıllarda kullanılan eğitim
materyallerinin yanı sıra; yıllar öncesinin
öğrenci, öğretmen ve okul fotoğrafları yer
alıyor

GÖLE BEDİRHAN BEY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KUTLU DOĞUM PROGRAMI

Ar-Ge Ekibi Üyeleri
ÇEVİK YILMAZ

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI

AHMET SAİT AKTEN

ÖĞRETMEN (AS-GE)

NAGİHAN GERGİN

ÖĞRETMEN (PKYE)

İMDAT ÇELİK

ŞEF

VOLKAN CANSIZLAR

MEMUR

CİHAN İLHAN

MEMUR

İLETİŞİM BİLGİLERİ: ARDAHAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kongre Caddesi Valilik Binası A Kapısı Kat: 2
Merkez/ARDAHAN
TEL
: 0478 211 3065
www.ardahan.meb.gov.tr
FAX
: 0478 211 3551
ardahanmem@meb.gov.tr

