










eTwinning Eğitimleri

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü eTwinning
Koordinatörlüğü tarafından eTwinning Projelerinde Web
2.0 Araçları konulu bir webinar düzenlendi. Etkinliğe
konuşmacı olarak Katılan Adana eTwinning il
koordinatörü Burcu YÜKSEK Web 2..0 Araçlarının
eğitimde kullanımının önemini anlattı ve bu araçlardan
bazılarını tanıttı. Etkinliğe katılan öğretmenlerimiz Çeşitli
web 2.0 araçlarının kullanımına dair bilgi ve deneyim
kazandı.
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eTwinning Eğitimleri

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü eTwinning
Koordinatörlüğü tarafından eTwinning Projelerinde Web
2.0 Araçlarının kullanımı ve Web 2.0 uygulamaları konulu
bir webinar düzenlendi. Etkinliğe konuşmacı olarak
Katılan Eskişehir eTwinning il koordinatörü Dilek EMİR
pek çok farklı Web 2.0 aracının eğitimde kullanımını
örneklerle gösterdi. Etkinliğe katılan öğretmenlerimiz
farklı web 2.0 araçlarının eğitimde nasıl
uygulanabileceğini örneklerle gördü ve uygulamalara
eşlik etti.
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İyi Örnekler

İlimizde deneyimli öğretmenlerimizden biri olan 23 Şubat
İlkokulu sınıf öğretmeni Sezgin GÜNAL tarafından
ilkokullar için bahçe ve sınıf içi oyunları konulu bir eğitim
kitabı hazırlandı. Yeni öğretmenlerimizin deneyim
kazanması ve tecrübe paylaşımı amacıyla kar amacı
gütmeden hazırlanan bu kitabın mizanpaj ve tasarım
işleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Ar-Ge birimi
tarafından yapıldı ve kitap basıma hazır hale getirildi.
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İyi Örnekler

Ardahan evde okuyor projesi kapsamında ilimizde her
gün belirli saatlerde 7’den 70’e herkesin katılımıyla
gerçekleştirilen kitap okuma etkinlikleri tüm hızıyla
devam ediyor. Kitap okuma etkinliğimiz Ardahan
dışında yaşayanlar için de güzel bir örnek teşkil
etmekte ve farklı illerde de uygulanmaktadır.
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Çevrimiçi Seminerler

Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında
tiyatro ve sineme sanatçısı Murat AYDIN ile sinema
üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye katılan
öğrencilerimiz sinema ve konservatuar eğitimi
üzerine merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.
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Çevrimiçi Seminerler

Okuma etkinlikleri kapsamında, Deli Halit Paşa
kitabının yazarı İbrahim ÖZKAN Beyle çok güzel bir
söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşide yöremizin
kahramanlarından olan Deli Halit Paşa’nın hayatı ve
verdiği büyük mücadele ele alındı.
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Çevrimiçi Seminerler

Online kariyet günleri kapsamında Tanburi Hakkı
ÖZÇİMİ ve ritim ve ses sanatçısı Harun CURA
üniversiteye hazırlık yapan öğrencilerimiz ile buluştu.
Müzik alanında kendini geliştirmek isteyen
öğrencilerimize bilgi veren ve soruları cevaplayan
sanatçılar ile oldukça verimli bir sohbet
gerçekleştirildi.
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Çevrimiçi Seminerler

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Müdürü Sayın
Ömer KÖKÇAM ile milli teknoloji hamlesi T3 Vakfı &
Teknofest bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.
Seminere bilime ve teknolojiye meraklı öğrencilerimiz
büyük ilgi gösterdi. Yapılan etkinlikte öğrencilerimiz
teknofest, uzay ve havacılık ile ilgili merak ettikleri
soruları sorma fırsatı buldu.
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Çevrimiçi Seminerler

#ardahanevdeokuyor etkinlikleri kapsamında, MEB
Ar-Ge Kalite ve İzleme Daire Başkanı Sayın Mehmet
Baki ÖZTÜRK ile “Eğitimde Yeni Yönelimler” konulu
çok verimli bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşide
dünyada eğitimin gittiği yön ve Türkiye’nin kendine
özgü eğitim ihtiyaçları ele alındı.
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Çevrimiçi Seminerler

Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında Prof. Dr. Ersin
GÖĞÜŞ ile Bilim Söyleşisi gerçekleştirildi. Öğretmen
ve öğrencilerimizin büyük ilgi gösterdiği söyleşide
Ersin GÖĞÜŞ hocamız uzay, güneş sistemi, dünya ve
su kaynakları üzerine son derece faydalı bilgilerini
bizlerle paylaştı.
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Çevrimiçi Seminerler

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir GÜL ile
“Örnek Bir Eğitimci Mehmet Akif ERSOY” konulu
verimli bir söyleşi gerçekleştirildi. İlimizde görev
yapan öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin büyük
ilgi gösterdiği söyleşide Mehmet Akif ERSOY’un
hayatı ve bıraktığı izler ele alındı.
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Çevrimiçi Seminerler

Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma
Enstitüsünde görevli Prof. Dr. Elif Tahsin İFTAR
tarafından ilimizdeki öğretmenlere ve velilere yönelik
otizm farkındalık semineri verildi. Yapılan etkinlikte
otizmli çocukların eğitimi ve ihtiyaçları ele alındı.
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Çevrimiçi Seminerler

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü
Prof. Dr. Adnan BOYACI Pandemi Sürecinde
Öğretmenlerin Sürekli Gelişimi üzerini verimli bir söyleşi
gerçekleştirdi. İlimizde görev yapan öğretmenlerimizin
büyük ilgi gösterdiği söyleşide pandemi sürecinde
öğretmenlerin mesleki gelişimleri ele alındı ve fikir
alışverişi gerçekleştirildi.
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Çevrimiçi Seminerler

Eğitim Danışmanı Hüseyin ASLANTÜRK 8. ve 12.
Sınıf Öğrencilerimiz İçin Sınavlara Hazırlık ve
Motivasyon Semineri düzenledi. Yapılan etkinlikte
sınava girecek olan öğrencilerimizin
motivasyonlarını nasıl arttırabilecekleri, sınav
öncesi günlerde yapmaları gerekenler ve stresle
başa çıkma teknikleri anlatıldı.
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PROJELER

Erasmus 2021-2027 sürecinde Ardahan İl Milli
Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından yapılan
akreditasyon başvurumuz kabul edildi. Elde edilen
akreditasyon ile birlikte kurumumuz her yıl belirli
sayıda öğretmen ve öğrenciyi Avrupa ülkelerine
kurs ve işbaşı gözlem gibi farklı amaçlarla götürme
hakkı kazanmış oldu. Erasmus personel hareketliliği
projelerinin ilimizdeki öğretmenlerimiz için önemli
bir deneyim kazanma imkanı sunmakta.
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PROJELER

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından
DAP’a yapılan Her Kitap Bir Hayal Her Çocuk Bir
Gelecek başlıklı projemiz fonlanmaya hak
kazanmıştır. Projemiz kapsamında ilimizde
kütüphanesi olmayan köy okullarına öğrencilerin
rahatlıkla kullanabilecekleri kitap okuma köşeleri
oluşturulacak ve farklı yaş gruplarının ilgisini
çekecek kitaplar temin edilecektir.
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PROJELER

SERKA tarafından fonlanan Ardahan Mesleki
Eğitimin Kalitesini Arttırma projemiz kapsamında
Ardahan Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi metal atölyesi için yeni makineler ve
ekipmanlar temin edildi ve modern bir metal
atölyesi oluşturuldu. Meslek lisemizde döner
sermayenin devreye girmesi ile birlikte artık
öğrenciler üretim odaklı çalışmakta, farklı ürünlerin
üretiminde bizzat yer almakta ve kendilerini
geliştirmektedir.

20



21


