










Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü eTwinning
koordinatörlüğü İl genelinde öğretmenlerin yeni dönem
2021-2027 Erasmus programının önemli bir parçası haline
gelen eTwinning eğitimleri düzenlendi. Etwinning
konusunda yaptığı önemli çalışmalar ve hayata geçirdiği
projelerle bilinen eTwinning Mersin il koordinatörü Bircan
KELEŞ’in konuşmacı olarak katıldığı ilk etkinliğe
öğretenlerimiz büyük ilgi gösterdi. Giriş seviyesinde
gerçekleştirilen bu etkinlik sayesinde genç
öğretmenlerimiz eTwinning programı ile tanışma fırsatı
buldu ve projelerde yer almak üzere sisteme kayıt oldu.
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Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü eTwinning
Koordinatörlüğü eTwinning Proje Uygulamaları
konulu bir webinar düzenledi. Etkniliğe konuşmacı
olarka katılan Artvin eTwinning il koordinatörü Filiz
Yılmaz ÖZDEN örnek projelerin hazırlanma sürecini
anlattı. Etkinliğe katılan öğretmenlerimiz eTwinning
live ve Twinspace kullanımına dair bilgi ve deneyim
kazandı.
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Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ardahan Bilim Sanat Merkezi girişimi ve
Serhat Kalkınma Ajansı desteği ile 22 Ekim 2020 tarihinde bir gökyüzü gözlem
etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan astronom Tamer AKIN’ın sunumu ile Ay,
Jüpiter ve Satürn’ün canlı gözlemi ve Ardahan Kalesine kurulan projeksiyon
cihazı üzerinden görüntü aktarımı gerçekleştirildi. Ardahan Bilim Sanat Merkezi
öğrencilerinin astronomi temalı resimlerinin de sergilendiği etkinliğe basın ve
halk tarafından büyük ilgi gösterildi.
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Milli Eğitim Bakan Danışmanı Türker TOKER Ardahan İl
Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Ardahan Evde
Kitap Okuyor etkinliği kapsamında bir söyleşi etkinliği
düzenlendi. Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Youtube
kanalından da canlı yayınlanan etkinlikte Türker TOKER
öğretmenlerimiz ile kitap okuma üzerine samimi bir
sohbet gerçekleştirdi.
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Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürü Sn. Yusuf Büyük, Ardahan İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir kitap okuma
söyleşisine katıldı. Kitap okumanın önemine dair
deneyimlerini ve fikirlerini paylaşan Sn. Yusuf Büyük,
öğretmenlerimiz ile verimli bir söyleşi gerçekleştirdi.
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Erzurum Atatürk Üniversitesi TÜBİTAK Proje Yarışmaları
Erzurum Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Erdal KARADUMAN,
Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir
bilgilendirme etkinliğine katıldı. TÜBİTAK 2204-A ve 2204-B
Lise/0rtaokul öğrencileri araştırma projeleri konusunda
deneyimlerini paylaşan Erdal KARADUMAN TÜBİTAK 2204-A ve
2204-B programları hakkında önemli bilgiler aktararak
öğretmenleri bilgilendirdi.
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New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk
ŞİRİN, Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
düzenlenen bir çevrimiçi söyleşi etkinliğine katıldı.
Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Türkeşen köyünde doğup
büyüyen Selçuk ŞİRİN, New York Üniversitesine uzanan
yolculuğunda kitap okumanın hayatına olan etkisinden
bahsetti. Öğretmenlerimiz tarafından büyük bir ilgi
gösterilen etkinlikte Selçuk ŞİRİN samimi bir dil ile
Ardahan ilimizdeki öğrenim hayatından anılarını anlattı ve
keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
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Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan BULUT’un
öncülüğünde il genelinde pandemi sürecinde evde
geçirilen zamanın verimli hale getirilmesi amacıyla bir
kitap okuma etkinliği başlatıldı. Her akşam 20.30’da 7’den
70’e Türkiyenin farklı yerlerindeki tüm Ardahanlılar ve
Ardahan’da yaşayanlar kitap okuma etkinliğinde ortak
paydada buluşuyor. Devam eden etkinliğimize son derece
olumlu geri dönütler gelmekte ve büyük ilgi
gösterilmektedir.
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Serhat Kalkınma Ajansı küçük ölçekli altyapı destek
çağrısı-06 çağrı programına İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-
Ge birimimiz tarafından 600.000 TL bütçeli robotik-
kodlama temalı bir proje sunulmuştur. Sunulan bu proje
kapsamında Merkez ve Göle ilçesinde tam donanımlı
birer kodlama-robotik atölyesinin açılması ve aynı
zamanda il genelindeki tüm bilişim teknolojileri
öğretmenlerine derslerinde kullanmaları için robotik-
kodlama eğitimi alanında kabul görmüş eğitim
kitlerinden verilmesi planlanmıştır.
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Erasmus 2021-2027 dönemi büyük fırsatları da
beraberinde getirmektedir. Yeni dönemde Erasmus
döneminde Ardahan ili genelinde tüm eğitim-öğretim
kurumlarının okul eğitimi alanında Erasmus fırsatlarından
evrak yükü olmadan faydalanması için Ar-Ge birimimiz
tarafından Erasmus akreditasyon başvurusu yapılmıştır.
Yapılan bu başvuru ile birlikte eğitim kurumlarımızın
Erasmus fırsatlarından adil bir şekilde faydalanması
amaçlanmaktadır.
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Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Doğu
Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına
(DAP) dezavantajlı bölgelerde çocukların kitaplara ve
kültürel etkinliklere olan erişimlerini arttırmak ve bu
alanlarda fırsat eşitliği sağlamak amaçlı bir proje
sunulmuştur. Sunulan bu proje kapsamında dezavantajlı
kırsal bölgelerdeki okullarda kitap okuma alanlarının
oluşturulması hedeflenmektedir.
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Ardahan İlMilli Eğitim Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DAP) pandemi
sürecinde dezavantajlı bölgelerde öğrencilerin eğitime
erişim konusunda karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak
ve fırsat eşitliği sağlamak için bir gezici eğitim aracı projesi
sunuldu. Proje kapsamında bir otobüsün gezici eba noktası
olarak modifiye edilmesi, otobüs içerisine farklı yaş
gruplarına uygun kitapların ve robotik eğitim kitlerinin
temin edilmesi planlanmaktadır.
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