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Eğitim, kültür ve 
sanat 

faaliyetlerinden 
ayrı düşünülemez.

Milli Eğitim Bakanlığının 81 Çalıkuşu E – dergi adıyla başlattığı ve bizim de

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak çıktığımız dergi maceramızda

misyonumuz ilimizde eğitim, kültür ve sanat temelli gerçekleştirilen her türlü

faaliyeti mercek altına alarak ve yenilerini önceleyerek şehrin kurak kültürel

havasını dağıtmaya katkıda bulunmanın yanı sıra, Bakanlığımız ve Milli Eğitim

Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen her türlü faaliyeti görünür kılmaktır.

İnsan odaklı yaklaşımı benimseyen personelimiz ile gerçekleştirdiğimiz

çalışmalarımızda okur kitlemize uzaktan selam çakmak yerine her sayımızda sizleri

SPEKTRUM’un bir uzantısı olmaya davet ediyoruz. Dergimizin ismi de buradan

geliyor; çeşitlilik veya ışık tayfı anlamına gelen İngilizce kökenli bir kelime. İdareci,

öğretmen, yardımcı personel, veli ve öğrenci arasındaki bürokratik hiyerarşiyi bir

ölçüde yumuşatarak sizlerin çalışmalarını ve düşüncelerini ilk elden herkesle

paylaşmayı hedefleyip tayf içindeki yerinizi almanızı hevesle bekliyoruz.

SPEKTRUM’da belirli günler ve haftalar, ilimizdeki eğitim altyapısı çalışmaları, değerler 

eğitimi, kitap, film ve oyun önerileri, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri kısa 

öykü, şiir ve resim çalışmaları, spor faaliyetleri, bilimsel etkinlikler, Ardahan’ın kültürel ve 

doğal mirası, sosyal sorumluluk projeleri, öğretmen günlükleri, röportaj ve söylevler gibi 

paylaşımları düzenli olarak takip edebilirsiniz.
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Yeni yılın ilk günlerine Milli Eğitim Bakanlığının öncüsü olduğu 81 Çalıkuşu Ardahan E - dergisi

ile giriyoruz. Ardahan il sınırları içerisinde gerçekleştirilen her türlü eğitim, öğretim odaklı

faaliyeti – önemli günler ve haftaların kutlanması ve ilgili etkinlikler, eğitim altyapısı çalışmaları,

sosyal sorumluluk projeleri vb. - görünür kılacağımız derlememizin ilk sayısının eğitim

camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Önemli bir kısmı uzaktan eğitim olarak

gerçekleştirilen geride bıraktığımız 2021 yılında gösterdikleri çabalar için tüm öğretmen

arkadaşlarımı kutluyor ve Ardahan’da yüz yüze eğitimin her okulda kesintisiz devam etmesi için

elimizden geleni titizlikle yerine getirdiğimizi belirtmek istiyorum.

İlimizde uzun süren ve çetin geçen kış mevsiminin dezavantajlarını ekarte etmek adına ülkemizin

en soğuk ilçesi olan Göle’deki okullarımızın doğal gaz dönüşümünü tamamlamış olmanın

mutluluğunu taşıyoruz; şimdi okullarımız daha sıcak.

Örgün veya yaygın, her kademeden kurumumuzun teknik materyal bakımından hiçbir noksanının

kalmaması için var gücümüzle çalışıyoruz; bu yolda ilkokullarımızın büyük bir kısmının akıllı tahtalarını Faz

3 noktasına getirmiş bulunmaktayız. Bir yandan ise köy okullarımızın boya, badana ve güçlendirme

çalışmalarını olabildiğince hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Öğrenci ve öğretmenin ihtiyaç duyduğu her türlü

araç ve gereci temin etmeye ve elimizdeki şartları iyileştirmeye hep birlikte devam ediyoruz.

Bunlara ilaveten Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan ‘Eğitim Meslek Kazandıracak’ ve Bakanlığımızın

‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projeleri ışığında meslek liselerinin kolektif düşüncedeki ‘başarısızlık’

nosyonunu silmekteyiz. Emeği geçen ve tüketim toplumu içinde üretimi öne çıkaran, kütüphanelerimizin

ihtiyaç duydukları malzemeleri üreten tüm meslek liselerimizi takdir ediyorum. 2023 eğitim vizyonu göz

önüne alındığında, yalnız meslek liseleri değil tüm ortaöğretim kurumlarımızın akademik düzeyde rekabetten

çekinmeyen, entelektüel ve 21. yüzyıl becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmesine katkıda bulunup mevcut

durumumuzu iyileştirmek 2022 yılında odak noktasına alacağımız çalışmalar arasındadır.

Eğer ‘Eğitim kurumunun temel çıkış noktası, bireyin kendini bilmesini ve tanımasını sağlamak’ ise bu

misyonu maddi ve manevi değerleri öne çıkararak yerine getirebiliriz. Yaygın eğitim dahilinde örgün

öğrenim çağı dışına çıkmış öğrencilerimizden okul öncesi kademesine kadar velilerimizin atılan her adımın

bir parçası ve haberdarı olduğu, bütünlüklü ve nitelikli bir eğitim öğretim ortamı sağlamak Ardahan’a ve

insanımıza karşı yerine getirmekte olduğumuz birincil vazifemizdir. Fiziki açıdan bahsedilen çalışmalar yanı

sıra, özel sektör ve sivil toplum iş birlikleriyle eğitim kurumlarımızın finansmanına destek sağlanması ve

Okul Aile Birliği gelirlerinin yeni ve daha işlevsel yapıya kavuşmaları okullarımızın finansman

yöntemlerinin çeşitlendirilmesinde üzerine gideceğimiz alt başlıklarımızdan sadece birkaçıdır.

2022 yılının merceğe aldığımız çalışmalarımıza olumlu bir devinim kazandırmasını umuyor, Milli Eğitim

Müdürlüğü ailemizin bir parçası olan öğretmen arkadaşlarımın, çalışkan yardımcı personelimizin, kıymetli

velilerimizin ve her biri içinde çok büyük bir potansiyel taşıyan öğrencilerimizin yeni yılını kutluyorum.

Erhan BULUT

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü
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FATİH projesi kapsamında aralık ayı çalışmalarında Faz 3 Akıllı Tahta kurulumu 

yapılan okullarımız:

• 23 Şubat İlkokulu

• Şehit Asım Bey İlkokulu

• Şehit Burak Güneş İlkokulu

• Çıldır İlkokulu

• Göle Enver Avcı İlkokulu

• Göle Şehit Tayfur Hançer İlkokulu

• Göle Şehit Yasin Karakayacı İlkokulu

• Göle Kayaaltı İlkokulu

• Hanak Atatürk İlkokulu

OKULLARIMIZDA FATİH FAZ 3 

AKILLI TAHTA DÖNEMİ…
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Bakanlığımızın okullarda doğal gaz dönüşümlerinin tamamlanması için

gönderdiği ödeneklerle finansmanı yapılan çalışmalarımızı Göle ilçemizdeki

listelenen okullarımızda başlatıp önemli bir kısmını tamamlamış

bulunmaktayız.

• Şehit Tayfur Hançer İlkokulu

• Feride Karabacak MTAL

• Eyüp Sabri Çarmıklı Anadolu Lisesi

• Nurettin Yılmaz MTAL

• 75. Yıl İMKB YBO

• Nilüfer Göle Sosyal Bilimler Lisesi

• Bedirhan Bey AİHL

• Saadet Ulus Anaokulu

• Şehit Recep Kılıç Ortaokulu

DOĞAL GAZSIZ OKUL 

KALMIYOR…

İl Milli Eğitim Müdürümüz Erhan Bulut, Göle’deki okullarımızın 

devam eden doğal gaz çalışmalarını ziyaret ederek süreci yakından inceledi.



3 ARALIK DÜNYA 
ENGELLİLER GÜNÜ
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 Birleşmiş Milletler tarafından kabul

edilen ve 1992 yılından itibaren her yıl

3 Aralık günü kutlanan Dünya

Engelliler Günü birçok ülkede

organizasyonların ve buna bağlı

etkinliklerin düzenlendiği, toplumsal

farkındalık yaratmaya yönelik bir

gündür. Engelli bireylerin yıl boyunca

karşılaştıkları sıkıntıları, toplumdaki

konumlarını, talep ve beklentilerini

daha iyi anlamak amacıyla

adlandırılan bu değerli güne biz de ilk

sayımızda geniş bir yer ayırarak ön

yargılarla mücadelede rol almak

istedik.

3

Çıldır Anaokulu Etkinliği



Özel Eğitim Öğrencisinin Velisi 
Olmak
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‘Hiçbir zaman ümidi 

kaybetmeden yolun sonuna 

kadar devam etmek…’

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında İnönü İlkokulu Müdür Yardımcısı Erkan Hoş ile 

gerçekleştirdiğimiz röportajımızda ‘engellilik’ kavramını veli ekseninden ele aldık. Hem bir eğitimci hem 

de bir baba olarak Erkan Bey’e yönelttiğimiz sorularla Ardahan ilinde bu sorumlulukları taşımanın ne 

anlama geldiğini yeni çağrışımlara açıyoruz.

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Adım Erkan Hoş. 1972 Ardahan doğumluyum. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf 

Öğretmenliğinden mezun oldum. Şu an meslekte 25. yılımı çalışıyorum.

Sizce özel öğrenci babası olmak ne demek?

Özel öğrenci babası olmak; öğrenciye daha sıkı yapışmak, 

sorumlulukların arttığının bilincinde olmak, çocuğun 

seviyesine göre belli bir program uygulamak ve devamlılığı 

sağlamaktır. Hiçbir zaman ümidi kaybetmeden yolun sonuna 

kadar devam etmektir. Özel eğitimde aslolan, öğrencinin 

başlangıç noktasından varış çizgisine kadar desteklenmesidir. 

Buna inanıyoruz ve üzerimize düşen görevi yerine getirmeye 

çalışıyoruz.

‘Engellilik’ bir engel oluşturuyor mu?

Bence oluşturmuyor; her birey kendince yapabileceklerinin 

farkında olmalı. Zaten yapabileceklerinin farkındalığına 

vardığı zaman birey engelleri de aşmış oluyor. Engeliyle 

mutlu ve barışık bir şekilde yaşıyor. Önemli olan 

yapabilirliğinin farkına varıp buna göre adım atmaktır. Bu 

gerçekleştiği zaman hiçbir sorun ortada kalmıyor.

Ardahan’da özel eğitime yeterince önem verildiğini 

düşünüyor musunuz?

Ardahan il genelinde bölgenin şartları dikkate alındığı 

zaman bence gerekli özen ve eğitim gösterilmiyor. Batı ve 

doğu bölgeleri arasındaki beklentiler doğal olarak fark 

gösteriyor. Mesela Dil ve Konuşma Terapisti. Koca bölgede 

Dil ve Konuşma Terapisti bulamıyorsunuz. Özel eğitimde 

vazgeçilmez rol oynayan bir meslek çünkü öğrencinin 

iletişime geçmesi önemli fakat buna ulaşamıyorsunuz; bunun 

yanında fiziki şartlar kapsamlı değil. Örneğin duyu bütünleme 

odası özel eğitimde önemli bir noktayı oluşturuyor. 

Çocukların 3 boyutlu nesnelere teması açısından önemli fakat 

ilimizde bu eksik. Bunun gibi çeşitli aktiviteleri kısıtlayacak 

şartlar önümüze engel olarak çıkıyor. Yeterli değil bence.

‘Sevgi her şeyin başı’
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‘Sevgi engelleri aşar’ cümlesine katılıyor 

musunuz?

Katılıyorum. Sevgi her şeyin başı. Tabi her 

şeyden önce özel çocuklarımıza ihtiyaçları olan 

özen ve eğitimi göstermemiz lazım. Ancak bunu 

yapabildiğimiz ölçüde çocuklar ilerleme 

kaydedebilir.

Ebeveyn olarak çocuğunuzun gelişimi için 

neler yapıyorsunuz?

Evdeki yaşam alanımızı olabildiğince 

çocuğumuzun yaşam alanına çeviriyoruz ve biz 

de o etkinlikler içinde yer alarak günlük hayat 

pratiklerine uyum göstermesini sağlamaya çaba 

gösteriyoruz. Bize düşen görev de bu sanırım. 

Oyun ortamında gelişime katkıda bulunmak.

Engelli birey ailesi olarak baş etmek 

durumunda kaldığınız zorluklar var mı?

Var. Genellikle bizden ziyade çevre tarafından 

birtakım zorluklar çıkıyor. Özel eğitimli çocuklara 

yeterince ilgi ve özen gösterilmiyor. Bu 

gösterilmediği zaman özel eğitim öğrencisi 

velisinde büyük bir yara oluşuyor. Toplumun bu 

bilince ulaşması lazım. Bu bilince ulaşıp, engelli 

bireylerin de aramızdaki yerlerini benimsemek 

gerekiyor. Davranışların da bu doğrultuda 

ayarlanması lazım. Bunlar sağlanırsa tüm sorunlar 

ortadan kalkar diye düşünüyorum.

Etrafınızda olumsuz tutum sergileyen kişiler 

oldu mu? Bu konuyla ilgili toplumdan 

beklentileriniz nelerdir?

Maalesef evet. Toplu taşımada yer vermeme, 

çocuğun davranışlarından rahatsızlık 

duyulduğunu sözel yolla ifade etme gibi durumlar 

oldu. Dediğim gibi, toplumda bu bilinç 

oluşmadığı için insanlar bu gözle bakıyor.   

Toplumun geneli maalesef böyle. Eğer daha geniş  

kesimler çocuklarımızı benimserlerse eminim ki 

sorunlar çok hızlı bir şekilde çözülecektir. Bunu 

aşmamız için de toplumun kendini eğitmesi, 

bilinçlendirmesi ve bu yönde davranması lazım. 

Bunu yapabildiğimiz ölçüde sorunlar ortadan 

kalkacaktır.

Engelli çocuk sahibi olan ailelere ne gibi 

önerilerde bulunabilirsiniz?

Bu ailelere önerebileceğim en önemli düşünce 

çocuklarına sahip çıkmaları ve sonuna kadar 

desteklemeleridir. Sahip çıkmadan ve desteksiz 

yol kat etmek mümkün değil. Özellikle şu çok 

önemli: Bazı noktalarda aileler çocuklarından 

ümidini kesiyor. ‘Benim çocuğumdan bir şey 

olmaz. Ne yaparsam yapayım bir türlü sonu 

gelmiyor. Çocuğumda bir ilerleme görmüyorum.’ 

gibi cümleler sonucunda büyük bir ümitsizliğe 

kapılıyorlar. Bence ümitsizliğe kapılmamak 

lazım; çocuğun seviyesini bilip ona göre 

desteklemenin sonuna kadar devamı 

gerekmektedir.

Engelli çocuğu olan ailelerin çocukların durumuyla ilgili 

yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünüyor musunuz?

Zannetmiyorum. Bu konuda özel eğitime gereksinim 

duyan çocuklarımızın hangi seviyede oldukları ve ne şekilde 

adımlar atılması gerektiğine yönelik bilgilerinin olduğunu 

sanmıyorum. 

Bazı aileler – istisna da olsa – bilgili olmasına karşın 

genele bakınca yeterli bir bilgi düzeyi yok; bu yüzdendir ki 

verim elde edilemiyor. Konunun detayına inip araştırmak ve 

profesyonel yardımı almak lazım. Verimlilik adına ebeveyn 

eğitimi kesinlikle çok önemli.

Engelli bireylerin durumlarının iyileştirilmesinde 

beklentileriniz nelerdir?

Toplumun desteğinin sağlanması ve okullarımızın 

altyapılarının, donanımlarının iyileştirilmesi görmek 

istediklerimizdir.

Çocuğunuzda görmek istediğiniz en büyük gelişim 

nedir?

İletişim kurması. Ailesiyle sözel iletişime geçebilmesi. 

Bunu başardığı zaman tüm problemler ortadan kalkacak. Şu 

an en büyük sıkıntımız sözel iletişime geçememesi. Gittiği 

okullardan beklentilerimiz bu yönde. İyi bir eğitim alıp 

devamlılık sağlarsa bunu da başaracağına dair inancımız 

tam.

Çocuğunuzu en çok ne mutlu eder?

Ailesiyle zaman geçirmek. Yapmaktan keyif aldığı 

aktiviteleri bizimle yaptığı zaman çok mutlu oluyor. Bu 

noktada gereken özeni ve zamanı gösteriyoruz.

Çocuğunuzun okul dışında sosyalleşmesi için neler 

yapıyorsunuz?

Kalabalık ortamlara ve gruplara sokuyoruz. Sosyal 

ilişkilerini kendi akran gruplarıyla geliştirmesine yardımcı 

oluyoruz. Sosyal aktivitelerin bol olduğu ortamlarda 

bulunduruyoruz; sosyal iletişim konusunda atacağı adımlar 

açısından bunun ona katkısı büyük. 

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Konuştuğumuz konular toplumun var olan bir sorunudur. 

Ülkemizde yaklaşık 7 milyon engelli vatandaşımız yaşıyor. 

Bu insanların toplumun bir parçası olduğunu unutmamamız 

lazım. Bir yerlere varmak adına onlara gerekli desteği, özeni 

ve fedakarlığı göstermemiz lazım. Tüm düşüncelerim 

bundan ibaret.
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Hiç zorbalığa maruz kaldınız mı?

Arada ister istemez dikkat çeken bakışlar olabiliyor ama emin olun ki bu bizi daha çok kamçılayıp olumlu anlamda bir

hırs yaratıyor. İçimizdeki okuma ve çalışma azmini artırıyor. Çocukken engelli olmanın dezavantajlarını daha çok

gördüm.

Engelli bireyler adına atılan adımları genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

Son 20 yıl içerisinde devletimizin engelli vatandaşlara yönelik yaptığı çalışmalar olumlu yönde seyretti; bu konudaki

teşebbüsler takdire şayan.

Engellilik, çalışma hayatı için bir zorluk oluşturuyor mu?

Doğru olan işini severek yapabilmektir; hizmet edilen kitlenin takdirini kazanmak için çaba göstermektir. ‘Engelliyim,

şunu yapamam; bunu halledemem’ gibi düşünmedim hiç. İnsanda çalışma isteği ve azmi olduğu sürece özel durumunuz

hiçbir zaman ön planda olmaz, yaptığınız iş ön plana çıkar. Bulunduğum kurumda verdiğim hizmetler neticesinde

vatandaşla da bir samimiyet ve saygı kuruluyor; sizi tanıyıp sayıyorlar. Bu, zaman içinde gelişen ve büyük ölçüde size

bağlı olan bir şey.

Eğitim ve sevgi engelleri aşabilir mi?

Tabii ki, eğitim sadece engelleri değil her şeyi aşar. Eğitimli bireyler olarak insanlara ve ülkeye faydamız üst düzeyde

olabilir. Eğitimin engelleri aşması bir kenara, zorlukların üstesinden gelmenin insanın büyük ölçüde içinden gelen bir

şey olduğunu düşünüyorum.

Ardahan’da sosyalleşmek için hangi aktivitelere katılıyorsunuz?

İklim şartları da göz önünde bulundurulduğunda Ardahan sosyal ve kültürel açıdan çok zengin bir ilimiz değil ama

doğasever biri olarak açık hava yürüyüşleri, kurumumun sosyal etkinlikleri gibi her türlü fırsata elimden geldiği kadar

katılım göstermeye çalışıyorum.

Toplumun engelli bireylere gösterdiği tutumda görmek istediğiniz değişiklikler var mı?

Engellilere acımak yerine engelli olmayan her bireyin potansiyel bir engelli adayı olduğunu anlamamız gerekiyor;

bunu yalnız 3 Aralık’ta değil de her zaman görmek istiyorum. Toplumdan beklediğim şey engelliliğin bedensel veya

zihinsel değil vicdani olarak değerlendirilmesidir. İnsana gösterilen saygı ve sevgiden yoksun biri asıl engelli kişidir.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Ardahan Halk Eğitimi Merkezi Veri Hazırlama ve Kontrol 

İşletmeni Halil Veli ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızda engelli birey olarak çalışma hayatı ve 

Ardahan’da yaşam gibi başlıkları kendisiyle tartıştık.

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

İsmim Halil Deli. 1985 doğumluyum. Ardahan Köprülülüyüm. 2006 itibariyle devlet memurluğu görevime

başladım. İlk görev yerim Göle. Şu an Halk Eğitimi Merkezinde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak

çalışmaktayım. %60 engel raporuna sahibim. Evliyim ve bir çocuk babasıyım. Ardahan halkına hizmet

etmekten mutluyum. Engelli personeller için iyi bir şehir olduğunu söyleyebilirim.

‘Engelli olmak’ size ne ifade ediyor?

Engellilik sadece bedensel veya zihinsel değildir. İnsanlar, devletine ve vatandaşına, ailesine

sorumluluklarını ve hizmetlerini yerine getiremiyorsa burada bir engel durumu vardır.

‘Doğru olan işini severek 

yapabilmek…’

SPEKTRUM
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12 – 18 ARALIK YERLİ MALI HAFTASI 

KUTLAMALARI

• Kardelen Anaokulunda yapılan Yerli

Malı Haftası kutlamalarına İl Milli

Eğitim Müdürümüz Sayın Erhan Bulut

ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

Akın Koç iştirak etti.

• Yerli tüketimin bilinçli olarak

artırılmasını ve tutumluluk ile

yerli malı kullanmanın önemini

anlatmayı hedefleyen Yerli Malı

Haftası ilimiz okullarında

coşkuyla kutlandı.
 İnönü 

İlkokulunda 

Yerli Malı 

Haftası 

Faaliyetleri
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12 – 18 ARALIK YERLİ MALI HAFTASI 

KUTLAMALARI

• Çıldır Aşık Şenlik İlkokulu Yerli Malı Haftası Kutlamaları

• Üretimin önemini belirtmek 

adına kendi atkılarını 

kendileri ören Bayramoğlu 

Ortaokulu öğrencileri. Örgü 

materyallerini de 

kullanılmış malzemelerden 

oluşturan miniklerimiz 

küçük plastik kovalardan 

yararlanıyorlar.

• Gölbelen İlkokulu, Çıldır
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ÖĞRENCİ 

ÇALIŞMALARI

• Çıldır Anaokulu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Çalışmaları

• Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde farkındalık 

yaratmak adına oturarak voleybol ve masa tenisi müsabakaları gerçekleştirdi.

• Şehit Recep Kılıç Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinin Bir Kitap Bir 

Resim konulu çalışmaları
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ÖĞRENCİ 

ÇALIŞMALARI

FARKLILIKLARLA GÜZEL

Geliriz Adem’le Havva’dan

Özde kardeşiz hepimiz

Üstün değiliz birimiz diğerimize

Eşitiz ezelden ebede

Farklı tenler, farklı gözler, farklı saçlar

Güzelleştirmez mi hayatı?

Öyleyse hayat farklılıklarla güzel

Olmamalı sen ben farkı

Baba, oğul, ana, kız

Geçirmesin evsiz kış

En temeli barınma hakkı,

Kimse mahrum kalmamalı.

• Şehit Recep Kılıç Ortaokulu 5. sınıf

öğrencilerinin Bir Kitap Bir Resim

konulu çalışmaları

Gökdeniz AYDIN

Merkez Halit Paşa Ortaokulu 6 - B

• İnönü 

İlkokulu 

Drama 

Etkinliği

• İnönü İlkokulu 

öğrencilerinin 

10 Aralık 

Dünya İnsan 

Hakları Günü 

konulu pano 

çalışması



KÜTÜPHANESİZ OKUL 

KALMIYOR…

SPEKTRUM

Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi

çerçevesinde yaptığımız çalışmalar sonucu herhangi bir kademede kütüphanesi bulunmayan okulumuz

kalmadı! Okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltan ve eğitimde fırsat eşitliğini artıran proje

ülkemizde olduğu gibi ilimizde de memnuniyetle yürütülüp tamamlandı.

• Göle Kayaaltı İlkokulu Okuma Faaliyetleri

• Çıldır Gölbelen İlkokulu Okuma Etkinlikleri

• Bayramoğlu İlkokulu 

Kütüphanesi

• Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip 

Ortaokulu Kütüphanesi

• Yukarı Kurtoğlu Ortaokulu • Göle Çardaklı İlkokulu

• Göle Dölekçayır İlkokulu

15
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SAADET ULUS 

ANAOKULUNDA KIŞ 

HAZIRLIĞI

• Öğretmen Saadet Ulus Anaokulu 5 / A şubesi öğrencileri

öğretmenleri Fatma Gültekin ile birlikte en sevdikleri sebzeleri

kullanarak kendi turşularını kurdular. Sirke mi limon mu

tartışmasına girmeden turşulara sevgilerini katan

miniklerimiz ilk defa fermantasyon olayıyla da tanışmış

oldular.

SPEKTRUM

• Saadet Ulus Anaokulu İnsan

Hakları ve Demokrasi

Haftası’nı kutladı.

Öğretmenleri Fatma Gültekin

ile birlikte seçim sandığı

oluşturan 5 / A sınıfı

öğrencileri sınıf kurallarını

belirlemek için seçim sandığı

oluşturdu.

• Sınıfın tüm öğrencileri sınıf

arkadaşları tarafından farklı

bir göreve atandı. Temizlik,

beslenme, geri dönüşüm,

oyuncak görevlisi vb. gibi

görevler alan miniklerimiz

büyük sorumluluklar aldı.



TOBB ORTAOKULU 

ÖĞRENCİLERİ 

PLANETARYUMU 

ZİYARET ETTİ

SPEKTRUM17

TOBB Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Ardahan Üniversitesi Dr. Arzu

Kılıç Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet

gösteren planetaryuma ziyarette bulundular.

Ardahan Üniversitesinin ‘Ardahanlı Gençler Ve Kadınlar Yarınlara

Hazırlanıyor’ projesi kapsamında yürütülen programa katılan TOBB

Ortaokulu öğrencilerine Ardahan Üniversitesi Teknik Bilimler

Yüksekokulu bünyesinde görev yapan Öğretim Görevlisi Cengiz Aykoç

tarafından dünyamız, gezegenler ve uzay ile ilgili uygulamalı bilgiler

sunuldu.

Planetaryumda evren ve gezegenlerin görsel şölenini izleyen TOBB

Ortaokulu öğrencileri keyifli anlar yaşadıklarını, özellikle kara delik

görsellerinden etkilendiklerini ifade ettiler.
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CEMAL VE ZEKİYE VATAN 

ORTAOKULU KIZ VOLEYBOL 

TAKIMI YILDIZLAR 

KATEGORİSİNDE İL İKİNCİSİ OLDU

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Okul Sporları adı altında düzenlemiş olduğu

voleybol turnuvasında Cemal ve Zekiye Vatan Ortaokulu öğrencileri Yıldızlar kategorisi kız

voleybol takımı il ikincisi olarak adlarını okul tarihine yazdırdılar.

Final karşılaşmasında rakibi karşısında 2-0 mağlup durumdayken, olağanüstü bir

mücadele vererek 2-2 skoruyla beraberliği yakalayan takım, son sette 15’e-8’lik bir skorla

kaybederek ikinci oldular.

Kızlarımızın göstermiş oldukları gayretten dolayı tebrik eder, başarılarının devamını

dileriz. Emeği geçen idarecilerimize ve beden eğitimi öğretmenimize teşekkür ederiz.

Cemal Ve Zekiye Vatan Özel Eğitim Anaokulunun 

Donatım Malzemeleri Kazım Karabekir Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesinden

Cemal ve Zekiye Vatan Özel Eğitim Anaokulunun donatım malzemelerinin üretimini Kazım Karabekir

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümü üstlenerek başarılı bir iş ortaya koymuşlardır.

Büyük bir emekle üretilen donatım malzemeleri özel eğitim sınıfı fiziki standartlarına uygun olarak

tasarlanmış, aynı zamanda su bazlı antibakteriyel boya ve sağlam mdfler kullanarak hem çocuklarımızın sağlığı

düşünülmüş hem de ürünlerin uzun ömürlü olması sağlanmıştır.

İlimizde birçok güzel işe imza atan Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecilerine,

öğretmenlerine ve emeği geçen herkese teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz…
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KAZIM KARABEKİR MESLEKİ VE 

TEKNİK ANADOLU LİSESİ HEM 

ÖĞRENİYOR HEM ÜRETİYOR

Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği sandalye, koltuk,

sehpa, masa ve benzeri birçok mobilya kentimizdeki resmi ve özel kurumların ihtiyacını karşılıyor.

Okul müdürü Ahmet Tunay Karaarslan, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği üretim yapan 1000

meslek lisesi arasında yer aldıklarını, teknik donanım ve altyapıları ile bu alanda ilimizdeki tek okul

olduklarını belirtti. Mart ayında adeta fabrika gibi üretime başlayan Kazım Karabekir MTAL,

yaptıkları üretim ile henüz bir yılı tamamlamadan hedeflerine fazlasıyla ulaştı. Aldıkları talep

yoğunluğu da bunu destekler nitelikte. Hedeflerinin bir yılda bir milyon lira döner sermaye olduğunu

söyleyen Karaarslan, yılın tamamlanmasına henüz zaman varken 1 milyon 300 bin lirayı döner

sermayeye kazandırmayı başardıklarını belirtti. Taleplere bakılırsa bir milyon lira döner sermaye

hedefini yıl tamamlanmadan geçmiş olacaklarını ekledi.

"Geleceğin ustalarını yetiştirmede de başarı elde edeceğiz"

"Öğrencilerimizin her birinde usta potansiyeli var. İnanıyorum ki, buralardan mezun olduklarında Ardahan veya

Ardahan dışında iş bulma, iş kurma gibi bir sorunları olmayacak. Bu çalışmamızda bize desteklerini esirgemeyen

Sayın Valimiz Hüseyin Öner ve Milli Eğitim Müdürümüz Erhan Bulut başta olmak üzere herkese teşekkür

ediyoruz. Üretimde kısa sürede başarı elde ettik. Geleceğin ustalarını yetiştirmede de başarı elde edeceğiz.

İnanıyorum ki, bugün başarılı bir üretim yapan her öğrencimiz gelecekte de alanında başarılı olacak ve istihdama

katkı sunacak."

‘Kamu kurumlarında çok ciddi reaktif güç tüketimi

tespit ettik. Bunları sisteme entegre ederek bu

reaktif bedellerin ortadan kaldırılmasını sağlıyoruz.

Sistemi kurduğumuz kurumlarda yaklaşık yüzde 10

ila 30 kayıp tespit ettik. Bu yüzdelik oran

faturalara ceza yani reaktif bedel olarak

yansıyordu. Şu ana kadar çoğunluğu okullar olmak

üzere 40 panoya müdahale ettik. Kent merkezinde

bir okulumuzun daha panosu elimizde.

Tamamlandıktan sonra sisteme entegre yapılacak.’

‘Bu da şu demektir; söz konusu kurum, yaklaşık

yüzde 10 ila 30 civarında bir kazanç elde

etmiş olacak. Döner sermaye kapsamında bu

çalışmayı yapıyoruz. Kazım Karabekir Mesleki

ve Teknik Anadolu Lisesi olarak; metal, mobilya

ve elektrik bölümlerinde üretime katkı sunmaya

devam edeceğiz…’
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ŞEHİT TÜRKMEN TEKİN MESLEKİ VE TEKNİK 
ANADOLU LİSESİ SPOR ALANINDA VERİMLİ BİR 

AY GEÇİRİYOR…

• Şehit Türkmen Tekin Mesleki Ve Teknik 

Anadolu Lisesi, okullarında 

düzenledikleri sınıflar arası voleybol 

turnuvasını sonuçlandırdı. 

• Voleybol turnuva şampiyonu 12 – A 

Çocuk Gelişimi sınıfı oldu. 10 – A 

Moda Tasarım Teknolojileri sınıfı ise 

2. oldular.

‘ATLETİZM İL BİRİNCİSİ OLAN 

ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ’

Şehit Türkmen Tekin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi takımında yer alan Ayşenur

SALTAŞ, Sudenur KAYA, Sılanur GÜLİ, Dilan YILMAZ ve Bahar SALTAŞ Eylül ayı

itibariyle atletizm çalışmalarına devam ederek ilimizde düzenlenen atletizm yarışmasına

katılmışlardır. Okullar arası atletizm yarışmasında ilde birinci gelerek bölge elemelerine

gitmeye hak kazanmışlardır. Savaş ve Seyfettin Hocalarımızın çalıştırdığı atletizm il

birincisi olan ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamlarını diliyoruz.
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ARDAHAN FEN LİSESİ MESLEK 
TANITIM ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

• Ardahan Fen Lisesi, 2015 yılı mezunlarından Doktor Hüdanur Yıldırım ve

Makine Mühendisi Onur Işık’ı ağırladı.

Ardahan Fen Lisesinden 2015 yılında mezun olan Doktor Hüdanur Yıldırım ve

Makine Mühendisi Onur Işık, üniversiteye hazırlık süreçlerinden, meslek

seçiminde onları etkileyen faktörlerden, akademik tecrübelerinden ve mesleki

hayatlarından bahsettiler. Soru – cevap şeklinde ilerleyen etkinliği çok verimli

bulduklarını belirten Fen Lisesi öğrencileri, akıllarındaki soruların çoğuna cevap

bulabildiler. Etkinlik sonunda konuşmacılara kurum müdürü Hüseyin Şenel

tarafından çiçek ve plaket hediye edildi.

ÇILDIR ANAOKULU 4 ARALIK 

MADENCİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

• Çıldır Anaokulu 

miniklerinin 4 

Aralık 

Madenciler 

Günü 

etkinliklerinden 

bir kesit
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ÇOCUK YOGASI 
YAPIYORUZ ZİHNİMİZİ 
GÜÇLENDİRİYORUZ

Çocuk yogası, klasik yoga duruşlarının çocuklar için uygun standartlara dönüştürülerek 

uygulandığı; eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleştiği, bireysel ve 

eşli egzersizlerden oluşan hareketler bütünüdür.

Çocuk yogası, çocuklardaki hayal gücünü, doğru nefes almalarını, esnekliklerini ve enerji 

dolu hallerini sürekli devam ettirmelerini sağlamaktadır. Hayal güçlerini kullanmaları okuldaki 

öğrenme becerilerini geliştirir ve enerjilerini doğru yöne yöneltmelerini sağlar. Çocuk yogası 

çocukların vücut yapılarının esnekliğinin korunmasına yardımcı olur. Bununla birlikte kasların 

kuvvetlenmesine, konsantrasyonun ve yaratıcılığın artmasına ve bağışıklık sisteminin 

güçlenmesine yardımcı olabilir.

Çocuk yogasında eğlenceli yoga duruşlarının yanı sıra nefes çalışmaları, oyunlar, hikayeler 

de yer almaktadır. Oyun ve hikayelerin yer alması da çocuğun kendine olan güveninin 

artmasını, olumlu düşünmeyi ve duyguların daha kolay ifade edilebilmesini sağlar.

Bütün öğrencilerimizin sınıf bazında katıldıkları çocuk yogası, Rehber Öğretmenimiz Elif 

DURSUN tarafından bir plan dahilinde uygulanmaktadır.  Etkinlik sürecinde öğrencilerin 

yogaya ilgisinin olduğu fark edilmiş ve çok istekli oldukları gözlenmiştir. 



SPEKTRUM23

Bilginin Kara Deliği: Yalnızçam Fatih 

Sultan Mehmet Ortaokulu

Yalnızçam Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, öğrencilerini belirli konularda

güçlendirip bilgi dağarcıklarına katkıda bulunmak amacıyla Müdür Yardımcısı

Salih Efe koordinatörlüğünde ‘Bilginin Kara Deliği’ projesini uygulamakta. Her

hafta başka bir konu başlığı seçilen ve bu şekilde farklı öğrencilerin katılımlarının

teşvik edildiği projede 20 – 24 Aralık tarihleri arasında 7 – A sınıfı öğrencileri

Beray Bilgin ve Ravza Işık tarafından hazırlanan ‘Matematiğin Sonsuz Evreni’

başlıklı çalışma sergilendi. Çalışmada bazı matematiksel gösterimlerin kısa

tarihçesi, gizemli sayılar, ünlü matematik bilginleri, matematik sembollerinin

tarihçesi gibi alt başlıklar okul öğrencilerine sunuldu.

DEĞERLER EĞİTİMİ: ADALET 

VE MERHAMET

Kurtkale Ortaokulu, Matematik Öğretmeni Esra Beşli tarafından

yürütülen değerler eğitimi çalışmasında bu ay adalet ve merhamet

başlıklarını ele aldı. Çeşitli hikayeler okuyan öğrencilerin ele alınan değerler

üzerine düşünmeleri sağlandı. Şiir yazma çalışmaları yapan ve kısa film

izleyen öğrenciler adalet ve merhamet konulu resimler ürettiler.
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Cemal Ve Zekiye Vatan İlkokulu’nun Resim 

Yarışması Başarısı

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası ilimizde de büyük coşkuyla kutlanırken, İl Milli Eğitim

Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu 10 Aralık İnsan Hakları Günü konulu ilkokullar arası

resim yarışmasında Cemal ve Zekiye Vatan İlkokulu 4/A öğrencisi Nisanur GÜZEL 1. 2/A

öğrencileri Melike Aysima US 2. Melisa GÖKÇE 3. olarak takdirlerimizi topladılar.

Başarılarından dolayı 4. Sınıf öğretmeni Emine ŞAHİKAYA’ ya, 2. Sınıf Öğretmeni Ayşe

ÇINAR’ a ve emeği geçen idarecilerimize teşekkür ederiz.

Şehit Recep Kılıç Ortaokulu E – Twinning Projesi

‘The Storyteller Bag , E- Twinning projesine Şehit Recep Kılıç Ortaokulu 6. Sınıf öğrencileri de

katıldı. Projede Türkiye, Portekiz, İspanya, Gürcistan, Romanya ve Polonya ortaklar olarak yer

almaktadır. Projede 6 hikaye yazılacaktır. Proje kapsamında her proje ortağı hikayeye başlar ve

hikayenin giriş bölümünü yazıp hikaye çantasına koyarak diğer ortağa gönderir. Her hikayeyi 5 ortak

tamamlar. Hikayenin son bölümünü yazacak ortak hikaye çantasını alır ve e - kitap oluşturur. Şehit

Recep Kılıç Ortaokulu öğrencileri 4. Hikayeyi, aralık ayı içerisinde bitirip hikayeyi devam ettirecek

olan Hırvatistanlı ortağına yolladı. Öğrencilerimizin eline hikayeler geçtikçe hikayeyi devam

ettireceklerdir. 16 Aralıkta tüm ortaklarla beraber Öğrencilerin de katıldığı Zoom üzerinden toplantı

gerçekleştirildi.’
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OKUL 

TANITIMLARI
Ardahan Özel Eğitim Meslek Okulu

2019 yılında açılıp Özel Eğitim Meslek Okulu alanında hizmet veren okulumuzun amacı "Her Çocuk

Özeldir" temeli ile hareket edip, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği ve hafif düzeyde otizmi olan çocukların

potansiyelini değerlendirerek bu potansiyele uygun eğitim - öğretim programı geliştirip uygulamak ve

çocuğun yaşamını sürdürülebilir seviyeye getirerek onlara mesleki beceri sağlayarak bağımsızlaştırmaktır.

Okulumuz 2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılında faaliyetlerine başlamış olup şu anda 2 idareci 5 Öğretmen ve

22 öğrenci ile çalışmalarına devam eden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okuludur. Okulumuzda 27

yaşından gün almamış ve Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Kararı ile okulumuza yerleştirilen öğrenciler

eğitim görmektedirler. Öğrencilerimiz okulumuza taşıma yoluyla gelip eğitim görmektedirler. Saat 09:10’da

başlayan dersimiz 14:30’da bitmektedir. Öğrencilerimiz ücretsiz olarak öğle yemeği imkanlarından

yararlanmaktadırlar. Ayrıca verilen mesleki eğitimin yanında Türkçe, Matematik, Sosyal Hayat, Din Kültürü

Ve Ahlak Bilgisi, Müzik, Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi derslerini de almaktadırlar. TOKİ Mehmet Akif

Ersoy Ortaokulu binasında bulunan okulumuzun iletişim numarası 0478 211 02 02’dir.

Okulumuzda 3 alan mevcut olup öğrencilerimiz bu alanlarda mesleki eğitim görmektedirler:

1) El Sanatları Alanı

Bu alanda öğrencilerimiz el becerilerini geliştirmek, üst düzeyde el göz koordinasyonu sağlamak ve el

sanatları alanı ilgili mesleki becerileri kazanmak amacıyla eğitim görmektedirler.

2) Giyim Üretim Teknolojisi Alanı

Öğrencilerimize hazır giyim ve giyimde üretim elemanı dallarına ait yeterlilikleri kazandırmaya yönelik

eğitimler verilmektedir.

3) Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı

Mutfak, servis ve bulaşık konularında yeterlilikleri kazandırmaya yönelik eğitim öğretim yapılmaktadır.
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Şehit Caner Çelik Anaokulunun 

Minik Misafiri 

• Hayvan hakları ve refahını ön plana çıkarmak amacıyla kutlanan Dünya Hayvanlar Günü 

ilimizde de farklı etkinliklerle anıldı. Şehit Caner Çelik Anaokuluna misafir olarak gelen 

Fındık isimli köpek dostumuz çocuklar tarafından büyük ilgi ve heyecanla karşılandı. 

SPEKTRUM

ARDAHAN’A ÖZEL ENDEMİK BİR BİTKİ OLAN 

SARI ÇİÇEĞİ KULLANARAK EL SABUNU ÜRETTİLER…

• Endemik bitkiler bulundukları habitatın ekolojik özellikleri nedeniyle sadece o ülkede ya da

bölgede yetişen, dünyanın başka bölgesinde yetişme olasılığı olmayan bitkilerdir. Endemik

kelimesi Yunanca yerli anlamına gelen endemos kelimesinin Latinceye çevrilmesi ile oluşan

endemicus’dan gelmektedir.

Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Fen Bilimleri dersinde Sarı Çiçek olarak bilinen

endemik bitki türü olan ALTIN OTU ile süslenmiş el sabunlarını ürettiler. Öğretmenleri Esra

Ece Aydın sayesinde yaşadıkları bölgenin sahip olduğu güzelliklerden birini daha fark ettiler.
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MEM PERSONELİ 

N’APIYOR?

27

• Her sayımızda Milli Eğitim Müdürlüğümüzdeki farklı bir birimi ve personeli öne

çıkararak güncel olarak uğraştığı çalışmaları ve önemli detayları sizlerle

paylaşacağımız köşemizde bu ay ARGE biriminden Ahmet Sait AKTEN’e kulak

veriyoruz.

Herkese merhaba. Adım Ahmet Sait AKTEN. Trakya Üniversitesi

İngilizce Mütercim Tercümanlık mezunuyum ve İngilizce Öğretmeniyim.

2017 yılından beri Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ARGE

personeli olarak çalışıyorum. Birimimizde ilimizdeki eğitim olanaklarını

genişletmek, var olan imkanları iyileştirmek, kurumlar arası iş birlikleri

sağlamak ve kalkınma ajansları ile bölgesel destek programlarının

yatırımlarını eğitim alanında etkin bir biçimde kullanabilmek için

projelerle desteklenmiş yenilikçi fikirler üretiyoruz. Şimdiye dek ‘Kodla

Üret Ardahan’, ‘Eğitim Meslek Kazandıracak’, ‘Her Kitap Bir Hayal

Her Çocuk Bir Gelecek’, ‘Damladan Deryaya: Okulumuz Tasarruf

Ediyor, Ülkemiz Kazanıyor ’ projelerini hayata geçirdik.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze Erasmus+ akreditasyonu

sağladığımız Aralık ayında 58,730,00 Euro hibeye uygun görüldük.

Erasmus+ akreditasyonu ile 5 yıl boyunca Ardahan İl MEM, belirli

sayıdaki öğretmen ve öğrenciyi Avrupa’daki belli destinasyonlara

göndererek kişisel ve mesleki gelişim başlıklarında personel ve öğrencilerin

gelişimlerini destekleyebilecek.

Şu an için gelecek projelerimizde ve uzun vadeli ele alacağımız

planlarımızda, Ardahan’da yazılım alanında güçlü bir altyapı ile

donatılmış, rekabetçi ve güncel gelişmelere açık olan gençler yetişmesini

sağlamak var.
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‘Vefakar Nesil Fedakar 

Ecdadını Unutmayacak…’

‘Vefakar Nesil Fedakar Ecdadını Unutmayacak’ temalı Sarıkamış 

Şehitleri’ni anma programı, Sarıkamış Harekatı’nın seneidevriyesinde İl 

Müdürümüz Sayın Erhan Bulut’un sunumuyla il merkezimizde ve 

ilçelerimizde gerçekleştirildi. Düzenlenen programlara kurum amirleri, 

öğretmen ve öğrencilerimiz katıldı. 

• Göle ilçemizde düzenlenen Sarıkamış Şehitleri’ni anma programımız

• Ardahan Üniversitesinde düzenlenen programa büyük bir katılım 

gösterildi. 



GÜÇLÜ KADINLAR

GÜÇLÜ ÇOCUKLAR

GÜÇLÜ YARINLAR

Gazi Atalay Ürker Anaokulu, Bakanlığımızın Hayat Boyu Öğrenen Mahalle

çalışmaları kapsamında okul ve aile ilişkilerini güçlendirmek, okul öncesi eğitime dikkat

çekmek hedefleriyle çıktığı yolda 'Annemle El Ele Okuldayız' projesini hayata geçirdi.

Anneler çocukların pedagojik materyallerini kendileri üreterek minik öğrencilerimizin

eğitim öğretim sürecinde aktif rol aldılar. Çocuklarımızın eğitim sürecine desteklerini

gösteren velilerimiz, kendilerine açılan sınıfta materyal üretimine devam etmektedirler.

Öğretmenlerimiz ise üretilen materyalleri kullanarak çocuklarla hayal güçlerini

geliştirecek etkinlikler yapmayı sürdürmekteler…

SPEKTRUM29
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• ‘Annemle El Ele Okuldayız’ projesi ışığında velilerle

gerçekleştirdiğimiz söyleşimizdeki bazı ana hatları sizinle

paylaşıyoruz…

- Projeden önce anaokullarında verilen eğitim hakkında

bilginiz varmıydı?

- Hayır, yoktu.

- Çocuğunuzla birlikte aynı okula gelip farklı

etkinliklere katılmak size neler hissettiriyor?

- Çocuklarla birlikte biz de çocukluğumuza geri dönüyoruz.

Geçmişte yapamadıklarımızı yapmak bizleri mutlu ediyor.

- Bir veli olarak bu faaliyetin size nasıl bir katkısı

olduğunu düşünüyorsunuz?

- Çocuklarla daha iyi iletişim kurmamıza olanak sağlıyor.

- Ürettiğiniz oyuncakları çocukların ellerinde görünce ne hissediyorsunuz?

- Emeklerimizin amacına ulaştığını hissediyorum.

- Bu etkinlikten sonra çocuğunuzun okula karşı tutumunda ve arkadaş ilişkilerinde değişiklikler oldu mu?

- Tabii ki. Okulu daha çok sevmeye başladı ve annelerin de okula gidebileceğine inandı. Arkadaşlarıyla daha çok

zaman geçirmek istedi.

- Projeyle birlikte okul öncesi eğitimle ilgili düşüncelerinizde bir değişiklik oldu mu?

- Zaten okul öncesi eğitimin gerekli olduğuna inanan biriydim; şimdi ise bunun bir olmazsa olmaz olduğunu

düşünüyorum.

- Edindiğiniz becerilerin size yeni kapılar açabileceğini düşünüyormusunuz?

- Evet, mutlaka açacaktır çünkü ben bu proje sayesinde birçok bilmediğim şeyi öğrendim: Daha da öğreneceğime

ve bundan da fayda göreceğime inanıyorum. Daha yolun başında olmamıza rağmen küçük de olsa bazı

kazançlarımız oluyor; ileride daha da büyüyeceğine inanıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.

• ‘Annemle El Ele Okuldayız’ projesinde yer alan hem 

öğrenci hem de veli annelerimiz
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FİLM 

ÖNERİLERİ

HUGO

1930’ların Paris’inde geçen hikaye 7 yaşındaki

yetim bir çocuğun arkadaşlık ve ‘şeyleri

anlamlandırma’ macerasından yola çıkıp

yaratıcılıktan otomasyona dek uzanan geniş bir

motifler zinciri oluşturuyor. Yönetmen koltuğunda

Martin Scorsese’nin oturduğu HUGO, ailenizle

birlikte izleyebileceğiniz sıcak ve güçlü bir sinema

tarihi deneyimi sunuyor.

IMDb: 7.5 / 10

GROUNDHOG DAY (BUGÜN ASLINDA DÜNDÜ)

Aynı günü defalarca yaşamak zorunda kalan bir

televizyon sunucusunun başından geçenleri

anlatan komedi türündeki Groundhog Day, birçok

otorite tarafından listelerde en popüler kış

filmlerinden biri olarak gösterilmekte. Bill Murray

ve Andie MacDowell’ın başrollerini paylaştığı film,

empati kazanma konusunu odağa alarak

metaforlarla dolu eşsiz bir portre çiziyor.

IMDb: 8 /10

KİTAP 

ÖNERİLERİ

ÜNİVERSİTE, BİR DEKAN ANLATIYOR

Harvard Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

dekanı olarak uzun yıllar görev yapmış olan

Ekonomi Profesörü Henry Rosovsky tarafından

kaleme alınan eser ‘Akademi nedir? ‘Bir

üniversiteyi alanında otorite yapan faktörler

nelerdir?’ gibi temel sorulardan yola çıkarak

akademisyenler arası güç çatışmalarından lisans

öğrencilerinin naifliğine kadar uzanan geniş ve

eğlenceli bir okuma ortaya koyuyor.

ŞEMPANZELER DİL ÖĞRENEMEZ

Dil kavramının ne olduğundan yola çıkarak

bizim anladığımız haliyle dil kabiliyeti olan tek

canlı türünün neden insan olduğu sorusuna

cevaplar sunan kitap, Nim Chimpsky adınla ünlü

bir şempanzeyle yürütülen bir deney üzerinden

ilerliyor.




