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Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü
AR-GE Çalışmaları
Bakanlığımızın 08/05/2014 tarihli ve 1843555 sayılı AR-GE Birimleri Yönergesi kapsamında
oluşturulan birimimizde Şube Müdürümüz Cabbar TURAN’ın sorumluluğunda bir Şef, bir memur, ASKE
ekibinde bir öğretmen, PEK ekibinde bir öğretmen Strateji Geliştirme Biriminin iş ve işlemleri yürütmek
üzere görevlendirilmiştir. ASKE ekibinde bir öğretmenimiz 2015-2019 Stratejik Plan çalışmalarını yürütmek
amacıyla tam zamanlı olarak çalışırken, PEK ekibindeki bir öğretmenimiz tam zamanlı olarak çalışmaktadır,
PEK ekibinde çalışan öğretmenlerimiz de ulusal ve uluslar arası projelerde deneyim sahibidir. Birimimiz
Hayat boyu Öğrenme kapsamında gerçekleştirilen Comenius Okul ortaklıkları ve Grundtvig projesi ile 77.500
Euro hibe Müdürlüğümüze kazandırılmıştır. Halihazırda Comenius Okul Ortaklıkları alanında üç projemiz
devam etmektedir.
Birimimizin görevleri
- Ulusal ve uluslar arası projelerin hazırlanması ve yürütülmesi,
- Projelerle ilgili okul/kurumlara rehberlik yapılması,
- Müdürlüğümüzün Stratejik Planının hazırlanması ve uygulanması sürecini koordine edilmesi,
- Stratejik Planın hazırlanması aşamasında Müdürlüğümüz bünyesindeki kurumlara rehberlik
yapılması,
- MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama ve Ödül Yönergeleri gereğince toplam kalite yönetimi çalışmalarının
eğitim kurumları tarafından yürütülmesi sırasında rehberlik yapılması,
- Eğitim ve öğretimle ilgili ilin ihtiyaç duyduğu alanlarda konferans, seminer, sempozyum ve panel gibi
toplantıların düzenlenmesi,
- Yurt içi ve yurt dışında eğitim alanında araştırma geliştirme faaliyetleri yapan üniversiteler ve diğer kurum
ve kuruluşlarla iş birliği yapılması,
- AB Projeleri kapsamındaki yurt dışı çıkışları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,
- İlgili mevzuat çerçevesinde Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda yapılacak olan araştırma uygulama izinleri
ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamaktadır.
AR-GE Birimi
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AB PROJELERİ
İlimiz merkezinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu tarafından başvurusu yapılıp Ulusal
Ajans tarafından kabul edilen bütçesi 23.000 Euro olan ‘Kids For A Green Tomorrow’ (yeşil bir yarın
için çocuklar) isimli Comenius Okul ortaklığı projesi devam etmektedir. Çevre sorunları ve iklim
değişikliği konusunda öğrencilerin bilinç seviyesini artırmayı hedefleyen projede hava kirliliği, enerji
kullanımı, atık/ geri dönüşüm, su kullanımını ve tüketim alışkanlıkları konuları öğrenciler tarafından
gerçekleştirilen faaliyetlerle işlendi.
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Yaşları 11-16 arası değişen öğrenciler, ülkelerine göre ayrılan aşağıdaki konular üzerine çalışmalar
yürütmüştür.
* Çevre / iklim değişikliği ( Romanya )
* Enerji ( Norveç )
* Taşıma / Hava kirliliği ( Türkiye )
* Tüketim ( Portekiz)
* Atık / Geri Dönüşüm ( Slovakya )
* Su ( Almanya)
Yapılan tüm araştırmalar, faaliyetler bir Eko Paket içinde toplanıp nihai ürün olarak hazırlanacak ve bu Eko
Paket öğrenciler tarafından akran eğitimi için kullanılıp çevrelerindeki tüm öğrenci arkadaşlarının çevre
konusunda tutum ve davranışını değiştirmek üzere kullanılacaktır.

5/27

Projenin Adı: Impact of Invasive Alien Species on Nature: Damage or Richness
Bütçe: 23.000 Euro
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Iğdır Anadolu Lisesi tarafından başvurusu yapılan Ulusal Ajans tarafından
kabul edilen ‘Impact of Invasive Alien Species on Nature: Damage or Richness’ isimli proje kapsamında geçekleştirilen
çalışmalar.
Proje kapsamında ülkemiz ile Estonya, İtalya, İspanya ve Polonya’da ülkelerimizin habitatına ait olmayan
ve aşırı üremelerinden dolayı tarıma, ekonomiye, sağlığa zararlı yabancı ülkelerden gelen canlıların kontrolü yok
edilmesi ve halkta bilinç uyandırılması amacıyla hareketlilikler düzenlenmiştir.
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•

•
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1. Estonya hareketliliği 3 öğretmen ve 3 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Estonya’da öncelikle yabancı
olduğumuz ‘İstilacı türler’ kavramı açıklandı. Avrupa’daki istilacı türler, sayıları ana vatanları açıklandı. Bu
türlerin ne kadar çok yönlü etki ve zararlarının olduğu vurgulandı. Bu canlılardan kurtulmak için harcanan
miktarlar vurgulandı. İki yıl boyunca yapılacak çalışmalar ülkelerin ev sahipliği sıraları tartışıldı.
2. İtalya hareketliliğine 4 öğretmen 6 öğrenci katıldı. Hareketlilik kapsamında İtalya’da Türkiye’ye ve ilimiz
Iğdır’a zarar veren 5 istilacı tür tanıtıldı. Bunların zararları, anavatanları açıklandı. Bir sonraki Türkiye
hareketliliğinde ranj haritaları sunumlarına karar verildi.
3. Türkiye hareketliliğinde İtalya, İspanya, Polonya ve Estonya’dan 10 öğretmen 18 öğrenci misafir edildi.
Her ülke seçtiği 5 istilacı türünün dağılım haritalarını yayılma yollarını sundu. Ayrıca, ilimizin kuş halkalama
istasyonuna ziyaret gerçekleştirildi. Kuş halkalandı ve gözlemlendi. Iğdır üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde
Üniversitemizin rektör ve öğretim üyeleriyle buluşulup Iğdır ilinin tür zenginliği tanıtıldı.
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•

2014-2015 HAREKETLİKLERİ
4. Polonya hareketliliğine 2 öğretmen 3 öğrenci katıldı. Polonyalı ortağın okulu ziyaret edildi. Her ülke
tarafından seçilen 5 istilacı türün ortadan kaldırılma yöntemleri araştırıldı, bulundu ve Polonya'da sunuldu.
Bir sonraki İspanya hareketliğinde yapılacaklar somutlaştırıldı, tarihler üzerine konuşuldu, yenilikler,
düzenlemeler yapıldı. Belediyeleri ziyaret edildi. Torun kentinde "Macrocosmos" yani "Küçük kainat"
gösterimi izlendi ve botanik bahçede istilacı türler seminerine katılındı.
5. İspanya Barselona'da 5. hareketliğimiz yapılacak ve şu ana kadar kurtulma ve kontrol yöntemlerini
bulmuş olduğumuz 5 istilacı türümüz için Avrupa Komisyonuna sunulmak üzere "tavsiyelerimiz" sunulacak.
Bu hareketlik 15-19.02.2015'te 2 öğretmen 4 öğrenci ile yapılacaktır.
8/27

Projenin Adı: Accompaniment of Seniors
Bütçe: 16.500 Euro
Milli Eğitim Müdürlüğünün bünyesinde gerçekleştirilen «Accompaniment of Seniors» isimli proje
kapsamında hareketlilikler geçekleştirildi. Proje kapsamında Fransa, Polonya ve Almanya’ya hareketlilikler
gerçekleştirildi. Projenin isminde de olduğu gibi amaç yaşlıların aktif bir şekilde topluma hayata geri
kazandırılması ve bunların da devlet, halk, gönüllülerin katılımıyla yapılmasıdır.
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1. Fransa hareketliliğinde 2 yıllık projede kurumların paylarına düşen görevler, etkinlikler, sorumluluklar
somutlaştırıldı. Öğrenme aşamalarının alt başlıkları ve final dokümanının takibi kararlaştırıldı. Seminer
tarihleri belirlendi. Kurum ziyareti yapıldı.
1. Türkiye hareketliliğinde, kursiyerlere, öğrenicilere verilecek eğitim hazırlandı, değerlendirmesi yapıldı
ve içeriği belirlendi. Toplu etkinliklerin yürütülmesinde sürecin önemi vurgulandı. Bir sonraki toplantının
hazırlıkları yapıldı. Tüm ortaklar çalışmaların bulgularını sundu. Ziyaretler yapıldı.
1. Polonya hareketliliğinde Türkiye’deki yaşlılara dair istatistikler sunuldu.
Bu yapılırken Akdeniz Üniversitesi Geriontoloji öğretim üyelerinin hazırladığı Türkiye yaşlılık Atlasından
faydalanıldı. Diğer ülkelerdeki istatistikler yorumlandı. Yaşlı bakım evine, Belediyeye ve Sosyal Güvenlik
kurumlarına ziyaretler yapıldı.
1. Almanya hareketliliğinde ilk yılın değerlendirmesi yapıldı. 2. yıl eğitimlerin yapılması kararlaştırıldı.
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Proje amaçları ve hedefleri doğrultusunda tamamlandı

Proje Adı: Beyond The Borders (Sınırların Ötesinde)
Proje Bütçesi:15.000 Euro
Hareketlilik Sayısı:12
Iğdır’da bulunan Şehit Er Erkan Akdeniz Ortaokulu ile Polonya’nın Slupsk şehrinde bulunan
Motaryzyne ilkokulu arasında yürütülen projenin amacı iki ülkenin kültürünü, yaşam tarzını,
halk oyunlarını tanımak ve bunu yaparken de öğrencileri İngilizce konuşmaya teşvik etmektir. Bu
amaçla hareketlilikler gerçekleştirilmiştir.
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7

İlk hareketliliği Türk ekibi 2 öğretmen ve 10 öğrenci ile 10 günlük süre boyunca Polonya Slupsk şehrinde
gerçekleştirdi. Öğrencilerin ortak okuldaki öğrencilerle tanışmaları sağladı. Ülkelerin coğrafyasını, tarihini,
kültürünü, yaşam tarzlarını ve bayramlarını anlatan slaytlardan oluşan sunumlarla ortaklar birbirleri hakkında
fikir edindiler. Türk ekibimizin halk oyunları gösterisi ve hareketlilik kapsamında planlanan etkinlikler
gerçekleştirildi.
İkinci hareketlilik Türkiye’de 17-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. 3 öğretmen 10 öğrenci hareketlilik
kapsamında ilimizi ziyaret etti. Okulda bir karşılama töreni düzenlendi. Okulda derslere girilerek iki ülke
arasındaki müfredatlar kıyaslandı. Sonraki gün onların gelişi şerefine okulda etkinlik düzenlendi. İki ülkenin
sırasıyla halk dansları sergilendi. Protokol üyelerinin de katılımıyla güzel bir tören düzenlendi. Proje kapsamında
12/27
çevre illere günü birlik geziler düzenlendi.

Iğdır’da bulunan Şehit Er Erkan Akdeniz Ortaokulu ile Polonya'nın Slupsk şehrinde bulunan
Motaryzyne ilkokulu arasında yürütülen ‘Beyond The Borders’ ‘Sınırların Ötesinde’ isimli proje devam
etmektedir. Planlanan etkinliklerin çoğu gerçekleştirildi. Son 6 aylık dönemde hareketlilik
gerçekleştirilmemiştir ancak etkinlikler internet üzerinden devam etmiş ve edecektir.
1. Yılın
değerlendirilmesi yapıldı ve 2015 yılında yapılacak etkinlikler gözden geçirildi. Plana göre, Ocak ayında her
iki ülke yeni yıl etkinlikleriyle ilgili fotoğraf ve videoları birbiriyle paylaşacak. Şubat ayında iki ülke en sevilen
ve popüler şarkılarını birbirlerine gönderecek ve yahoo üzerinden en sevilen şarkıları öğrenciler birbirleriyle
paylaşacaklar. Mart ayında Türk öğrenci grubu yaklaşan 23 Nisan ile ilgili minik bir skeç hazırlayacak ve
böylece karşı ülke 23 Nisan hakkında bilgi sahibi olacak. Nisan ayında 23 Nisan kutlamalarında kaydedilen
video ve fotoğraflar karşı ülkeyle paylaşılacak. Mayıs ayında her iki ülkedeki öğrenciler projenin en sevilen ve
akılda kalan yanlarını yazıp bununla ilgili resimleri birbirleriyle paylaşacaklar. Bunlar sonrasında toplanıp bir
kitapçık oluşturulacak. Haziran ayında projemizin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını anlamak üzere öğrenciler
öğretmenler ve veliler üzerinde bir anket uygulanacak. Temmuz ayında da yapılan tüm çalışmalar bir araya13/27
toplanarak proje sonlandırılacak.

Iğdır’da bulunan 70. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TC Avrupa Birliği
Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenmeye değer
bulunan "Geleceğin Sağlıkçıları İçin AB Standartlarında Hijyen ve Sterilizasyon Eğitimi" adlı Leonardo Da
Vinci Meslek projesi kapsamında Iğdır 70. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve
öğrencilerinin 02.Mart-15.Mart 2014 tarihleri arasında 2 haftalığına İtalya'da gerçekleşen haraketliliklere
katıldılar.

14/27

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Ar-Ge Biriminde çalışan proje ekibi
personelimiz Onur GÜLTEKİN12-14 Kasım 2014 tarihleri arasında Ulusal Ajans tarafından organize edilen
Kayseri’de düzenlenen Erasmus+ Programı ve Türkiye’de Yetişkin Eğitimin Geliştirilmesi’ başlıklı tematik
toplantıya katıldı.
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Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Ar-Ge Biriminde çalışan proje ekibi
personelimiz Onur GÜLTEKİN 8-12 Aralık 2014 tarihleri arasında Antalya ilinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler
Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimi Semineri’ başlığı altında bir
hizmetiçi eğitim faaliyetine katıldı.
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MEB EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİMİ
SİSTEMİ

•

•

MEB Eğitimde Kalite Yönetimi Sistemi kapsamında Iğdır Anadolu İmam Hatip Lisesi
“Güven, İnan, Destek ol; Mucizemi Keşfetmeye Hazır Ol” ekibi olarak proje
çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmadaki temel amaç: Olumsuz yönde davranış
gösteren öğrencilerin davranışlarını olumlu yönde değiştirmek ve öğrencilerin
sosyal etkinliklerdeki eksikliklerini en aza indirmektir.
Belirlenen amaçlar doğrultusunda 9 öğretmen, 1 müdür yardımcısından oluşan
ekiple aşağıda belirlenen başlıklarda çalışmalar yapılmıştır.
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1.“İlk Emir Oku” adlı projeyle ve yayınevlerinden kitap talep edilmesiyle
kütüphaneye kitap kazandırılması
2.Kütüphaneye Memur Görevlendirilmesi
3.Aile Eğitim Semineri
4.Aile Ziyaretleri
5.Akşam Yemeği Etkinliği
6.Formatör öğretmenin teknolojinin kullanımı ile ilgili teknik destek vermesi
7.Halı saha turnuvası
8.Basketbol Egzersizi
9.Atletizm Kursu
10.Okul takımlarının il içi yarışmalara katılması
11.Şiir Egzersizi
12.Münazara Yarışması
13.Aşure Günü Etkinliği
14.Siyer-i Nebi Yarışması
15.Kur’an-ı Kerim’i ve Ezanı güzel Okuma Yarışması
16.Bilgi Yarışması
17.Kutlu Doğum Haftası Etkinliği
18.Kermes düzenlenmesi
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Milli Eğitim Bakanlığı proje çalışmaları resmi takvimine uygun olarak
sürdürülen çalışmalar ve başvurular sonucunda il değerlendirmesinde başarılı bulunan
çalışma ilgili bakanlık birimine ulaştırıldı. Burada yapılan değerlendirme neticesinde ekip
kategorisinde Türkiye genelinde başvurular arasında Iğdır Anadolu İmam Hatip Lisesi ilk
10 ekip arasına kalarak saha ziyareti denetimine alındı. Nihai değerlendirme olan
bakanlık değerlendirmesinde ise ekip kategorisinde Türkiye üçüncülük derecesine layık
görüldü. 20.06.2014 tarihinde Ankara Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirilen ödül
töreninde projenin derecesi ilan edildi ve ödüller okul müdürü Ali BEKEHAN ile ekip
üyelerine takdim edildi.
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STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI
Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının durum analizi yapılırken,
‘Neredeyiz?’ sorusuna cevap bulmak için, GZFT (SWOT) analizi, TOWS Matrisi, PEST analizi yapıldı.
Paydaş analizinde ise paydaşlar tespit edilip öncelikler belirlendi. Böylece tedbirler, imkanlar, işbirlikleri,
sürece katkıda bulunan paydaşlar tespit edildi.
Stratejik Plan hazırlama ekibinde yer alan personellerimizin 22-26 Aralık Antalya’da
düzenlenen Stratejik Plan Temel Eğitim Kursuna katılmaları ve edindikleri bilgiler doğrultusunda
çalışmalara hız verildi. Belirlenen temalar doğrultusunda birimlerle işbirliği içerisinde amaçlar ve
hedefler ve ulaşılabilir stratejiler belirlendi.
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Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Ar-Ge Biriminde çalışan proje ekibi
personelimiz Onur GÜLTEKİN 20-24 Ekim tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı, Stratejik Planlama ve
Yönetim Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve Antalya’da gerçekleşen Stratejik Planlama
Seminerine katıldı.
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2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI IĞDIR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ “BU
BENİM ESERİM” PROJE YARIŞMASI RAPORU

Proje hazırlama basamakları ve proje süreci konularında açıklamalar
yapıldı. 60 Matematik ve 50 Fen Bilimleri alanlarında olmak üzere 110 proje
başvurusu gerçekleştirildi. Bu çalışmalar İÇG tarafından değerlendirilerek 100
tane proje Erzurum Bölge çalışma Grubu’na gönderildi. Bölge Çalışma
Grubu’nun yapmış olduğu değerlendirme sonucu 2 proje Bölge Bilim Kurulu’na
gönderildi. Bölge Bilim Kurulu’nun yapmış olduğu değerlendirme sonucu 2
proje Erzurum Bölge Sergisi’ne çağrıldı. Değerlendirme sonucu 1 proje Ankara
Final sergisine katılmaya hak kazandı. Bu benim Erserim Proje çalışmasıyla ilgili
okul müdürlüklerine gerekli resmi yazışmalar yapıldı. Proje çalışmalarına katılım
konusunda öğrenci ve öğretmenlerin teşvik edici bilgilendirmeler yapıldı. Proje
süreci hakkında açıklayıcı bilgiler paylaşıldı. Ortaokul fen bilimleri ve matematik
öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
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SODES PROJESİ

PROJE ADI: OYUNLA MUTLU YARINLARA
PROJE BÜTÇESİ :192.380 TL
PROJE SÜRESİ: 12 AY
PROJENİN AMACI
Oyun, çocuğun dünyaya adapte olmasında önemli bir araçtır. Froebel "oyun, insan
gelişiminin çocukluktaki en yüksek dışa vurumudur" der. Çocuğun toplum içindeki yaşayışı
öğrenmesi çeşitli etkenlere bağlıdır: Genetik miras, ailenin sosyal ve fiziksel geçmişi, eğitim
olanakları, ebeveynleri ile ilişkisi ve oyun oynama olanakları gibi.
23/27

Oyun oynamak çocuklar için, sosyal, fiziksel ve kavramsal gelişim konusunda en iyi
eğitim programıdır. Malzemeleri kullanarak, diğer çocuklarla iletişime geçerek çevrelerini
kontrol etmeyi, rekabet ve eğlence duygusunu öğrenirler. Yapılan araştırmalar beyin
fonksiyonları ile öğrenme arasındaki bütünleşmenin çocuk gelişimi açısından çok önemli
olduğunu ortaya koymaktadır. Oyun oynamak aynı zamanda çocukların dünya ile ilgili temel
bilgileri edinmelerinin bir yoludur.
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Bu bilgiler daha sonra öğrenecekleri dil, sanat, sosyal bilimler, matematik
ve fen bilimlerinin yolunu açar. İlimizde çocukların oyun oynama alanları çok yetersiz
olduğu yapılan alan taraması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sorunu ortadan kaldırmak
için Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 5 Anaokulunun bahçesine çocuk parkı ve
oyun sahası yaptırılacaktır. Öğrencilerin spor yapılabilecekleri basketbol, futbol
sahası, çocuk parkı yoktur. Sporun gündelik hayatın bir parçası haline getirilmesi ve
öğrencilerin spor yaparak, basketbol, futbol oynayarak daha sağlıklı bir yaşam
sürmeleri, eğitim öğretim süreçlerini daha verimli geçirebilmeleri için bu tür
sahaların sayısının arttırılmasında fayda görülmektedir. Öğrenciler tarafından erişimi
kolay ve açık hava alanlarında kurulacak bu tür sahaların, oyun parklarının varlığı bir
yandan öğrencileri spor yapmaya teşvik ederken diğer yandan okulun görünümüne
de olumlu katkı sağlayacaktır. Velilerin okulöncesi kurumlarına karşı olumlu
düşünmelerini ve okullaşma oranını artıracak faydalı çalışmalar olacağına
inanmaktayız.
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PROJE FAALİYETLERİ:
1-Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir proje koordinatörü ve 3 kişiden oluşan bir proje yürütme kurulu
oluşturulacaktır.
2- Projenin düzenli şekilde devam edebilmesi için gerekli ofis malzemeleri temin edilecektir.
3- Projenin başlamasından itibaren proje tanıtım faaliyetleri SODES usul ve esaslarına uygun şekilde projenin
bitimine kadar devam edecektir.
4- Çocukların kötü çevre koşullarından uzaklaştırıp, olumsuz davranışlar edinmeleri önlenecektir.
5-Enerjilerini harcayacakları ortamlar hazırlanacaktır.
6- Çocuğun açık alanda oynayarak sağlıklı gelişmesi ve yaşıtlarıyla aynı ortamda kaynaşması sağlanacaktır
7-Kendilerini ifade edebilecekleri bir ortamda, eğitimde fırsat eşitliği sağlanarak , yaşayarak sosyalleşmelerine
fırsat verilecektir.
8-Çocukların büyük ve küçük kas gelişiminin %65 ine yakını okulöncesi dönemde gelişir. Bu gelişime yardımcı
olabilmek için açık alanda çok amaçlı çocuk parkı yapılacaktır. Bu açık alan çocuk parkının içerisinde mini
basketbol ve futbol sahası, çocuk oyun parkı, kum havuzu yapılması planlanmaktadır.
9-Mini basketbol ve futbol sahası, çocuk parkı, kum havuzu olumsuz çevre koşullarında çocukların beden ve ruh
sağlığı yerinde bireyler olarak büyümelerine katkı sağlayacaktır.
10-Ailelerinde bu etkinliklere katılımını sağlamak amacıyla ortamda bulunmaları ve çocuklarının
sosyalleşmelerine katkıları sağlanacaktır.
PROJE SONUCUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR:
1-14 Kasım Ana Okulu’na mini futbol ve basketbol sahası, oyun parkı ve 3 adet oturma bankı yapılmıştır.
2.Zübeyde Hanım Ana Okulu’na mini futbol ve basketbol sahası, oyun parkının direkleri var olup direkler
boyanarak kırılmış araç gereçler yeniden alınmıştır.
3. Mehmet Çavuş Ana Okulu’na da aynı şekilde mini futbol ve basketbol sahası, oyun parkının direkleri var olup
direkler boyanarak kırılmış araç gereçler yeniden alınmıştır
4.Ş.Cihat SAYIM Ana Okulu’na mini futbol ve basketbol sahası ve 3 adet oturma bankı yapılmıştır.
5.Hoşhaber Anaokuluna oyun parkı yapılmıştır.
6.Oyun sahaları için gerekli spor malzemeleri ve okullarımızda kullanılmak üzere oyuncaklar alınmıştır.
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İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres : İrfan Caddesi No: 5 Merkez / IĞDIR
Tel
: 0 476 227 66 19- 0476 227 71 75
Dahili :146
Fax
: 0 476 227 66 18
E-posta : ab76@meb.gov.tr
: istatistik76@meb.gov.tr
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