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B

akanlığımızın 08/05/2014 tarihli ve 1843555 sayılı AR-GE Birimleri Yönergesi kapsamında oluşturulan birimimizde Şube Müdür Cabbar TURAN’ın sorumluluğunda bir memur,
ASKE ekibinde iki öğretmen, PEK ekibinde iki öğretmen Strateji Geliştirme Biriminin iş ve işlemleri yürütmek üzere görevlendirilmiştir. ASKE ekibinde iki öğretmenimiz 2015-2019 Stratejik Plan çalışmalarını yürütmek amacıyla tam zamanlı olarak çalışırken, PEK ekibindeki iki öğretmenimiz tam zamanlı olarak çalışmaktadır, PEK ekibinde çalışan öğretmenlerimiz de ulusal
ve uluslar arası projelerde deneyim sahibidir.

Birimimizin görevleri
- Ulusal ve uluslar arası projelerin hazırlanması ve yürütülmesi,
- Projelerle ilgili okul/kurumlara rehberlik yapılması,
- Müdürlüğümüzün Stratejik Planının hazırlanması ve uygulanması sürecinin koordine edilmesi,
- Stratejik Planın hazırlanması aşamasında Müdürlüğümüz bünyesindeki kurumlara rehberlik
yapılması,
- MEB Eğitim Öğretimde Yenilikçi Uygulama ve Ödül Yönergeleri gereğince eğitim öğretimde
yenilikçi 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.
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‘ÖĞRENCİLER AB’Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ’NİN ÖDÜL TÖRENİ

Bakanlığımız tarafından yürütülen Öğrenciler AB’yi öğreniyor’ projesi
kapsamında yapılan yarışmalara ilimizde yapılan duyurular sonucunda Kısa Öykü
alanında 8 öğrenci, Resim alanında 17 öğrenci, Slogan alanında 23 öğrenci olmak
üzere
toplamda 48 eserle katılım sağlanmıştır.
Müdürlüğümüz tarafından her kategori için kurulan komisyonlar tarafından
yapılan değerlendirme sonucunda il birincileri seçilerek, bakanlığımıza
gönderilmiştir.
Türkiye genelinde yapılan değerlendirme sonucunda resim kategorisinde ilimiz
merkez Tacirli Ortaokulu öğrencisi Saime Çiçek Türkiye birincisi olarak dereceye
girmiştir. Değerlendirme sonucunda bakanlığımız tarafından yürütülen proje
kapsamında ilimizde dereceye giren öğrencilerin rehberliğini yapmak üzere proje il
koordinatörü Onur Gültekin, okul müdürleri ve danışman öğretmenler ile
Ankara’da yapılan ödül törenine katılım sağlanmıştır.
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’BANA AB’Yİ ANLAT’ KONULU RESİM, ÖYKÜ VE SLOGAN YARIŞMALARINDA, DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ.

Iğdır´da ’Öğrenciler AB’yi öğreniyor’
projesi kapsamında, ’Bana AB’yi anlat’
konulu resim, öykü ve slogan
yarışmalarında,
dereceye
giren
öğrencilere ödülleri verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler
Müdürlüğü’nce
‘Öğrenciler
AB’yi
öğreniyor’
proje
yarışmaları
kapsamında, ülke genelinde 7. 8. ve 9.
sınıf öğrencilerine yönelik ’Bana AB’yi
anlat’ konulu resim, öykü ve slogan
yarışmalarına katılan öğrencilere, Milli
Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen
törenle ödülleri verildi.
Düzenlenen ödül törenine Milli Eğitim
Müdürü Hakan CIRIT, yarışmada
dereceye
giren
öğrenciler,
okul
idarecileri danışman öğretmenler,
öğrenci aileleri katıldı.

Resim alanında
1. Saime ÇİÇEK (Tacirli Ortaokulu) Türkiye´de 1.
olmuştur.
2.Rabia Özbalık (Karaağaç Ortaokulu
3. Servet Ocak (Tacirli Ortaokulu )
Slogan alanında
1. Ayşe ÖZDEMİR (Şehit Er Erkan Akdeniz Ortaokulu)
2. Nazlıcan YILDIZ (Ziya Gökalp Ortaokulu)
3. Hava SÖNMEZ (Halfeli IMKB Ortaokulu)
Kısa Öykü alanında
1. Zeynep Sevim ÇETİNKAYA (Haydar Aliyev Fen
Lisesi)
2. İremnur KARTAL (Haydar Aliyev Fen Lisesi)
3. Suzan ÇUR (80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi )
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Proje kapsamında düzenlenen slogan, resim ve kısa öykü yarışmalarında ilk üçe giren öğrencilerin katıldığı
Brüksel Çalışma Ziyareti 4-10 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi. ilimiz merkez Tacirli Ortaokulu
öğrencisi Saime Çiçek ve danışman öğretmeni İbrahim Gündem’in de aralarında bulunduğu ziyaretin ilk
gününde, öncelikle Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ziyaret edildi. Başkan Vekili Yaprak Ece ve Eğitim
Müşaviri Ali Özgür, eğitim müşavirliği olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verildi. Belçika’nın eğitim
sistemiyle ilgili bilgiler vererek Türk öğrencilerin bu sistemdeki yerinden ve Türkçe öğretiminden bahsettiler.
İlk günün ikinci durağı Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Daimi Temsilciliği oldu burada Müsteşar Yardımcısı Fatih
Hasdemir’le görüşen ekip, Avrupa Birliği’nin genel işleyişi ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik süreciyle ilgili
bilgi aldı. Hasdemir öğrencilerimizin eserleriyle ilgili bilgileri kendi ağızlarından dinledi.
Öğrenciler Brüksel’in simge yerlerinden biri olan Büyük Meydan’ın (Grande Place) yürüyüş güzergahında
bulunan Belçika Federal Parlamentosu, Belçika Kraliyet Sarayı, Müzik Enstrümanları Müzesi, Kraliyet Güzel
Sanatlar Müzesi, Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi, Meslekler parkı, Brüksel Başkent Bölgesi Parlamentosu,
Manneken Pis Heykeli, Grand Palace ve Galeri de La Reine’ni de görme fırsatı yakaladı.
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Ziyaretin ikinci günü Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu gezisiyle başladı. Öğrenciler Parlamentarium adı verilen ziyaretçi merkezinde fotoğraflar, filmler ve slayt gösterileri eşliğinde AB genişleme süreci ile AB tarihini ve Parlamentoda yer alan siyasi parti gruplarını öğrendiler.
Parlamentarium’un ardından gezilen Arc de Triumph (Zafer Anıtı) ve Araba Müzesi öğrencilerin
eğlenceli be öğretici vakit geçirmesini sağladı. Kısa bir moladan sonra Mini Europe Açık Hava
Müzesi ve Automium gezildi.
Gezinin üçüncü günü Hollanda’da Maastricht Üniversitesi ziyaret edildi. Üniversite öğrencisi
Mira Seyfettinoğlu ekibi çok sıcak bir şekilde ağırladı. Üniversiteye giriş sürecini, okuldaki
öğrenim koşullarını ve öğrencilerin bulabileceği sosyal ve ekonomik imkanları anlattı. Ziyaret
sırasında Türkiye’deki ve Hollanda’daki
üniversite sistemi ve öğrenim koşulları arasındaki
farklar konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Kısa bir şehir turu ve Stadspark’ta
gezintinin ardından ekip Brüksel’e geri döndü.
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Brüksel çalışma ziyaretinin dördüncü günü Avrupa Komisyonunun gezilmesiyle başladı. Avrupa
Birliğinin en önemli kurumları arasında bulunan Komisyonda ekibi İngiliz Konuşmacı Mark Corner
karşıladı. Corner, ekiple birlikte sunum odasına gidilirken Komisyonun tarihsel gelişimini,
duvarlarda asılı olan fotoğraflarla öğrencilere anlattı. Sunumunda, Komisyonun yapısını, görevlerini
ve yetkilerini oldukça anlaşılır anlatan Corner, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine öğrencilerin daha
sağlıklı bakabilmesine katkıda bulunmuş oldu.
Ziyaret programındaki bir diğer kurum Avrupa Gençlik Forumu idi. İletişim sorumlusu Alexander
Beddock Forumun tarihi, işleyişi ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler vererek öğrencilerin
sorularını yanıtladı. Öğrencilerimiz de Avrupalı gençler olarak yaşadıkları sorunlardan bahsettiler.
Forum ziyaretinin ardından Doğa Bilimleri Müzesini ziyaret eden ekip, ilk canlıların ve insan gelişim
süreci hakkında bilgi aldı, müzede bulunan heykelleri ve fosilleri inceledi.
Ziyaretin son günü ise Guy Cudell Lisesi ziyaret edildi. 2015’in ekibini de ağırlamış olan lise
öğretmenleri Hatice Sayın ve Sabiha El Youssufi okul hakkında genel bilgiler verdi. Her iki ülkenin
öğrenciler tanışarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu; yeni arkadaşlıklar kurma şansı yakaladı.
Avrupa’nın başkenti sayılan Brüksel şehrini, önemli AB kurumlarını ve Belçika eğitim sistemi yakından tanıyan grup, 5 günlük ziyaretinin ardından Türkiye’ye geri döndü.
Öğrenciler gezi sırasında edindikleri tecrübeleri notlara ve günlüklere yansıttı; gezi sırasında
kurdukları kalıcı dostlukların yanı sıra uluslararası arkadaşlar da kazandı.
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IĞDIR’DA ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİM ORANLARININ ARTIRILMASI
PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN FESTİVAL PROGRAMI

Iğdır’da Özellikle Kız çocuklarının eğitim
oranlarının artırılması projesi kapsamında hazırlanan festival programı gerçekleştirildi.
125. yıl Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen
programda konuşan Iğdır Valisi Ahmet Turgay
ALPMAN,”Kız çocuklarımız okutulmalıdır okuyan
bir toplum millet güçlü millettir.22 Kızımız bu proje
ile okula devam etme hakkı kazanmıştır. Bir ülkenin kalkınması o ülkenin okumuş insanı ile ölçülür. Sizler çok ,iyi okumalısınız. Yarın bizim
yerimizde
sizler olacaksınız. Bunun için çok
okuyun çok çalışın bilgi kuvvet demektir. Bilgili
olanı yenmek çok zordur. Okul insanın ikinci
yuvasıdır.
Sizler
ülkenizi
seviniz,
vatanınızı bayrağınızı seviniz. Bu vatan bayrak
millet sizlerden çok şey bekliyor.”dedi.
Milli Eğitim Müdürü Hakan CIRIT,’de ”Kız
çocuklarını neye mal olursa olsun okutmalıyız. Kız
çocuklarının okuması demek ülke ekonomisine
katkı sağlamak, Türk aile yapısını en iyi şekilde
sağlamlaştırmak, geleceğimiz olan çocukları
sağlıklı bilgili bir şekilde yetiştirmek demektir.22
kız öğrencimizi okula kazandırdık. Bu millet
Kurtuluş savaşını kadınlarımız Nene Hatunlar
sayesinde kazandı. Yine hain 15 Temmuz darbe
girişimini kadınlarımız genç kızlarımız fedakârca
karşı durarak engelledi. Unutmayın “Cennet
Annelerin ayakları altındadır”” Bunun için kız
çocuklarımız okumalıdır. şeklinde konuştu.
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Iğdır “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödüllünü” aldı.

Erzurum’da Milli eğitim Bakanlığı tarafından
yapılan eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödülleri
bölgesel töreni düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı tarafından yürütülen yenilikçi uygulamaların
eğitim sistemine kazandırılması, öğrencilere daha iyi
eğitim ve öğretim imkanlarının sunulması amacıyla
başarılı çalışmalara verilen "Eğitim ve Öğretimde
Yenilikçilik Ödülleri" bölgesel töreni Erzurum’da
düzenlendi.
Erzincan, Erzurum ve Iğdır illerinden başvuru
yapan öğretmenler 5 ayrı kategoride 7 proje ile
bölgesel ödül töreninde ödül almaya hak kazandı.
Milli Eğitim Bakanlığı´nın yürüttüğü Eğitim ve
Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri sahipleri belli oldu.
Iğdır’dan 1 proje layık görüldü.
Erzurum Lisesi Konferans Salonunda yapılan
törene Erzurum Valisi Sayın Seyfettin Azizoğlu, Milli
Eğitim Bakanlığı Merkez Atama Daire Başkanı Fethi
Fahri Kaya, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız,
Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan CIRIT, İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Okul
Müdürleri, Öğretmenler ve davetliler katıldı.
Törende konuşan Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü
Hakan CIRIT, "Yenilikçi uygulamaların eğitim
sistemimize kazandıracağı öğrenci ve öğretmenlerimize
daha iyi bir eğitim ve öğretim imkanları sağlamaktır.
Dinamik bir nüfusa sahip olan Türkiye´nin 2023 vizyonu
hedefi ile küresel bazda çok önemlidir. Eğitim
faaliyetleri başta olmak üzere her alanda kendimizi
geliştireceğiz. Değerli bir organizasyonda başarılı
okullarımızın, yenilikte öncü öğretmenlerimizin,
kurumlarımızın, öğrencilerimizin olduğunu görmek
geleceğimiz ve ülkemiz adına beni son derece mutlu
ediyor." dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Atama Daire
Başkanı Fethi Fahri Kaya’ın, Konuşmasının ardından
ödül almaya hak kazananlara protokol tarafından
ödülleri verildi.
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DOĞUDAN YÜKSELEN UMUTLAR

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ve Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliği ile gerçekleştirilen "Doğu´dan Yükselen Umutlar 4"
Projesi kapsamında 35 öğrenci Çanakkale ve İstanbul
gezisine gönderildi.
Iğdır Kurtuluş ilkokulu konferans salonunda öğrencilere ve
velilerle seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt,”Bu gezinizi
yaparken iyi gözlemleyiniz. Ecdadımız neler yapmıştır. İstanbul
nasıl bir yer. 1453 yılında fetih edilmiştir. Batılılar şimdi
İstanbul’u geri almak için ülkemiz üzerine büyük oyunlar
oynuyorlar. Terörü artırıyorlar. Bir Mimar Sinan’ı Rumeli
Hisarı iyi inceleyin İstanbul’a bayrağı surlara diken Ulubatlı
Hasanı hatırlayın. Çanakkale’yi iyi gözlemleyin. Çanakkale’de
ne olduğu belirsiz milletlere karşı savaş vermişiz.
İngilizlere ,Anzaklara, karşı savaşmışız. Çanakkale’yi geçilmez
yapmışız. Düşünün düşman Çanakkale’ye dakikada 600
mermi atıyor.. Nusret mayın gemisini, Seyit onbaşıyı
hatırlayınız. Seyit onbaşı düşman gemisini batırarak savaşın
kaderini değiştirmiştir. Çanakkale yedi düvele karşı Türk
milletinin verdiği savaştır. Çanakkale bugün geçilmiş olsaydı
Türkiye cumhuriyet olmayacaktı. Savaş bir kurşunla kazanılıyor.
Hasan Tahsin’ in İzmir’de Yunan askerine ilk kurşunu sıkması,
Kahramanmaraş’ta Sütçü imamın ilk kurşunu Fransızlara
sıkması savaşı kazanmamıza neden olmuştur.15 Temmuz
darbe girişimini düşünün Ömer Halisdemir’in fetöcü hain
darbecinin kafasına kurşun sıkmasıyla başarısız olmuştur.
Çanakkale de ayağınızı toprağa basınca Fatiha ile basın çünkü
bütün topuklarda şehitlerimizin kanı vardır. Yolunuz açık
olsun”dedi.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli şube müdürlüğü
tarafından harılanan proje ile Iğdır ortaokul ve lise düzeyindeki
öğrenciler arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını
arttırmak amacıyla 35 öğrenci seçildi.
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DOĞUDAN YÜKSELEN UMUTLAR

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Iğdır Emniyet
Müdürü Orhan Çevik’te Müdürlüğümüzce hazırlanan
“Doğudan Yükselen Umutlar 4”projesi ile
Öğrencilere
ülkemizin tarihi açısından önemli olayların yaşandığı
yerleri ve tarihi yerleri göstermek amacıyla gezi
düzenledik. Bu öğrencilerimiz ilk defa Çanakkale ve
İstanbul´u gezecekler. Bu onlar açısından önemli bir
duygu. Bu öğrencilerimiz il genelinde seçilmiş
öğrencilerimizdir. İl
genelinde düzenlenen çeşitli
yarışmalarda derece elde etmişler. Bu tür çalışmalarımız
aralıksız devam edecek. Bu çalışma sayesinde
polis-vatandaş ilişkisi de gelişiyor. Vatandaşlarımıza şu
duyguyu hissettiriyoruz, ´Polis her zaman vatandaşın
yanında yer alıyor.´ Bu geziye 35 öğrenci ile İl Emniyet
Müdürlüğü personeli, proje ortağı olan İl Milli Eğitim
Müdürlüğü personeli ve İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile
toplam 40 kişi katılacaktır. Uçakla İstanbul’a oradan da
karayolu ile Çanakkale’ye gidecekler. Gezi 5 gün sürecek."
şeklinde konuştu.
Toplantıya Milli Eğitim Müdür yardımcısı Murat
AYDOĞDU, şube müdürü Cabbar TURAN öğrenci velileri
polisler katıldı.
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Erasmus+ Bilgilendirme ve Yönlendirme Toplantısı Ağrı’da Ulusal Ajans
tarafından gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 08.09.2016
tarihli yazılarında Merkez Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Avrupa Birliği Eğitim ve
Gençlik programları 2014-2020 yılları arasında "Erasmus+" adını aldı ve önceki program
dönemlerine göre bir takım değişiklikler getirildiği, Erasmus+ dönemine ilişkin olarak
Merkez tarafından düzenlenecek toplantılarla, Erasmus+ programı hakkında bilgilendirilme
yapılması ve kurumların proje hazırlama kapasitelerine katkıda bulunulması hedeflendi.

Merkez, Erasmus+ programına ilişkin başvuru ve uygulama prosedürleri ile başvuru formu
doldurulmasına ilişkin bilgi ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla Ağrı'da Ardahan ve Iğdır’
ilinin’ de katılımlarıyla 13/10/2016 tarihinde bilgilendirme ve başvuru formu doldurmaya
yönelik bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantının ikinci yarısı özellikle okul eğitim alanına
yönelik olmuştur
Bölgenin insan kaynakları altyapısını güçlendireceği ve AB hibelerinden yararlanma
düzeyini artıracağı öngörülen toplantıya ilimizden 15 gönüllü öğretmen katıldı.
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Polonya´da Gençlik Değişimi

Iğdır Milli Eğitimin ortağı olduğu Polonya’da gerçekleşen ‘ Gör ! Anla ! Değiş!’ isimli Gençlik
Değişimi projesine Milli Eğitim Ar-Ge biriminde
proje sorumlusu Onur GÜLTEKİN
01-03/09/2016 tarihinde proje hazırlık toplantısına katıldı ve 17-26/10/2016 tarihinde de
18-25 yaş arası 6 genç ile katıldı.
Gör ! Anla ! Değiş ! İsimli Gençlik Değişimi Projesinde tolerans, basmakalıp inanışlar ve
farklılıklar ele alınmaktadır. Projenin ana amacı yargılamadan başkaların görüşlerini, bakış
açılarını, davranışlarını anlamak ve göçmenlerin durumu ile ilgili gerçek bilgileri paylaşarak
katılımcılardan başlamak üzere insanlarda küçük değişiklikler yaratmak.
5 ülkeden 30 genç katıldı. (Polonya, Türkiye, Fransa, İtalya ve Çek Cumhuriyeti) Her ülkeden
18-25 yaş arası 6 genç katıldı.
Proje esnasında, yaygın eğitim metotları kullanıldı. Proje sonrasında katılımcılar göç olgusu ve
göçmenler hakkındaki bilgilerini artırdı. Katılımcılar daha hoşgörülü ve açık fikirli oldular ve
Avrupa’daki göçmenlerle ilgili durumu daha iyi anladı.
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POLONYA’DA GENÇLİK DEĞİŞİMİ III GÖR! ANLA! DEĞİŞ!
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ERASMUS + KA2 PROJESİ : CANDLE (Light the Candle of Your
Bright Future)

AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN BİR MUM DA SEN YAK!
Projemiz Avrupa’nın 3 ana bölgesinden (Kuzey, Güney-Doğu, Güney) 6 ülke 7 kurum
ortaklığında yürütülecek bir projedir. ( 3 STK, 1 Okul, 1 Kamu kurumu ve 2 KOBİ). Projenin
genel amacı zihinsel engelli gençlerin iş olasılığını artırmaktır.
Projenin özel amaçları:
-35 zihinsel engelli genç insanın sosyal becerilerini geliştirmek.
-Zihinsel engelli gençler ile çalışan 14 profesyonel personele sosyal girişimcilik eğitimi verme,
onların becerilerini geliştirmektir.
-Sosyal girişiminin oluşumunu desteklemek

Hedef Gruplar:
Hafif orta ve ağır zihinsel engeli bulunan gençler (kurum başı 5 kişi toplamda 35)
Gençlik çalışanları (kurum başı 2 kişi toplamda 14 kişi)
Projemiz 01-08-2016 tarihinde resmi olarak başlamıştır. Projemizin başlangıç toplantısı
Koordinatör Ülke Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleşti. toplantıya Müdürlüğümüzü
temsilen Ar-Ge Birimi proje sorumlusu Onur Gültekin ve Maarif Müfettişleri Başkanı
Kamuran Vural katılmıştır. Proje toplantısında proje tüm detayları ile ortak kurumların
katılımcılarına tanıtıldı. Ortakların projedeki mali ve hukuki ve idari sorumlulukları anlatıldı.
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ERASMUS + KA2 PROJESİ : CANDLE (Light the Candle of Your
Bright Future)
AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN BİR MUM DA SEN YAK!

Milli
Merkezinde

Eğitim
proje

öğretmenlerimiz

Müdürlüğünün

yerel

ortağı

kapsamında

mum

yapımı

mum yapımını

olan

Iğdır

çalışmaları

öğrenmiş kendileri

Özel

Eğitim Uygulama

başlamıştır.

Öncelikle

üretime geçmiştir sonra

da

öğrencilere nasıl yapılacağını göstererek mum yapım aşamasına aktif katılımlarını
sağlamışlardır.
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ERASMUS + GENÇLİK ÇALIŞANLARI EĞİTİMİ PROJESİ
PROJE ADI : AVRUPA’YI SANATLA BİRARAYA GETİRİYORUZ!
(BRINGING EUROPE THROUGH ART)

10/10/2016 –17/10/2016
tarihleri arasında Olomouc-Çek Cumhuriyeti’nde
gerçekleştirilen ‘Avrupayı Sanatla Biraraya Getiriyoruz’ (Bringing Europe Together’ isimli
Gençlik Çalışanı eğitimi projesine Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü adına Seda ŞİMŞEK
katılmıştır. Sanat yoluyla sosyal içerme, eşitlik, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı gibi
konuların ele alındığı bu eğitim seminerine 6 ülkeden 6’ar katılımcı + 1 destek personel
olmak üzere toplam 37 gençlik lideri katıldı. (Bosna Hersek, İtalya, Sırbistan, Türkiye,
Portekiz, Çek Cumhuriyeti)
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ERASMUS + GENÇLİK ÇALIŞANLARI EĞİTİMİ PROJESİ
PROJE ADI : AVRUPA’YI SANATLA BİRARAYA GETİRİYORUZ!

Bu projede Avrupa’nın genç jenerasyonu bir araya gelerek sosyal içerme konusunu tekrar
düşünme fırsatı elde edecektir. Sosyal içermenin ne anlama geldiği ve kapsayıcı toplumların
bireyler ne kadar faydalı olduğunu yaratıcı metot ve tekniklerle öğrenecek katılımcılar
eğitimde yaygın eğitim tekniklerinden faydalanacaklar. Katılımcılar yaratıcılıklarını sergileme
ve ortaya çıkarma şansı elde edecekler. Sosyal içerme konusu hakkında bilgi sahibi olurken,
sanatın çeşitli şekillerini tanıma şansı elde edecekler. Projenin amacı Avrupa Toplumunda
sosyal içermenin önündeki engeller konusunda farkındalık yaratmak ve tüm bu amaçları
kardeşlik, dayanışma ruhu gibi Avrupa değerleri ışığında gerçekleştirmektir.
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eTwinning Ulusal Konferansı Antalya’da
gerçekleşti

7. eTwinning Ulusal Konferansı, 1 Aralık 2016 tarihinde Antalya’nın Serik ilçesinde
gerçekleşti. Konferansa Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal TIRNAKÇI,
Antalya İl Millî Eğitim Müdür Vekili Veli Kaya, Daire başkanları, Bakanlık temsilcileri, il
koordinatörleri, başarılı proje yapan öğretmenler ve akademisyenlerden oluşan 282 kişi
katıldı.
Konferans açılış konuşmalarını YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal TIRNAKÇI, eTwinning Türkiye
Koordinatörü Mehmet Fatih DÖĞER, Uşak eTwinning İl Koordinatörü Buğra İNAL ve Antalya
İl Millî Eğitim Müdür Vekili Veli Kaya yaptı.
Bilal Tırnakçı konuşmasında, ulusal eTwinning Projesi’nin amacının, ülkemizdeki her okulun
bilişim etiği çerçevesinde en az bir kaliteli eTwinning projesi yapmasını destekleyerek,
öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bilişim teknolojilerini verimli ve amaca yönelik
kullanmalarını sağlamak olduğunu dile getirdi. Başarılı eTwinning proje sayısının
arttırılmasıyla, eğitim ortamlarımızda öğretmen ve öğrencilerimizin bilişim teknolojileri
becerilerinin artacağını, öğretim yöntem ve tekniklerinde değişim sağlanarak, işbirliği içinde
kültürlerarası diyaloğun güçlendirileceğini belirtti.
Programın sonunda FATİH Projesi donanım ve yazılımlarını ve EBA’yı eTwinning projelerinde
en iyi kullanan öğretmenlere ödülleri verildi. Program daha sonra proje stantlarında iyi
örneklerin incelenmesiyle devam etti. 3 gün sürecek konferans, ikinci gün öğrencilerin ve
öğretmenlerin nasıl proje yapacakları konusunda düzenlenen oturumlar ve 3 Aralık’ta
yapılacak ödül töreniyle sona erdi.
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ÇEMBERİMDE GÜL OYUNLAR
Ülkemizin 81 ilinden 81 eğitim meşalesinin birlikte el ele, gönül gönüle
yürütecekleri bu proje; ÇEMBERİMDE GÜL OYA projesinin bir devamıdır. Bu
projemizde kültürel farklılıkları ve kaybolan gelenek, görenekleri ortaya koymayı ve
değişik illerdeki insanların birbirlerinin kültürlerini tanımalarını, kaynaşmalarını,
birbirlerine saygı duymalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca geleneksel
oyunlardan oyuncaklara; efsane ve masallardan ninnilere kadar sözlü kültür
öğelerini mercek altına alacaktır.

Beklenen sonuçlar
81 ilimizdeki 81 okulumuz bir kez daha büyük bir iş birliği örneği göstererek,
Çemberimde Gül Oyunlar adında Çemberimde Gül Oya ruhunu devam ettiren eşine az
rastlanır bir kültür ve medeniyet projesi gerçekleştirecekler. Her okuldan onlarca öğrencinin
projede görev aldığı düşünülürse; projeye katılan öğrenci sayısı Türkiye çapında 1500’ün
üzerinde olacak. Bu proje sayesinde paydaş 81 okulumuzla birlikte okulumuz öğrencileri, önce
kendi yöresel oyunlarını, oyuncaklarını, efsanelerini, türkülerini, ninnilerini kısacası tüm sözlü
kültür mirasını tanıyacaklar, sonra başka şehirleri tanıma fırsatı bulacaklar. Projemizle maddi
ve manevi kültür öğelerine yönelik saha araştırması yapma fırsatı yakalayacak olan
öğrencilerimiz; sentezledikleri bilgileri farklı illerdeki arkadaşlarıyla paylaşma fırsatı
yakalayacaklar. Çalışmalar bir dergi haline de getirilecek. Çemberimde Gül Oyunlar; değişik
yaş gruplarındaki çocukların, farklı disiplinlerin bir arada çalışabileceği bir projedir
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Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Başkanlığınca ikincisi
düzenlenen Stratejik Plan Semineri ve Stratejik Planlama Temel Eğitim Kursu İzmir’de
gerçekleştirildi.
Seminerin açılış programına Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik
Yönetim ve Planlama Daire Başkanı Sayın Mehmet Baki ÖZTÜRK’ ün Stratejik Yönetim
Yaklaşımı adıyla verdiği ders ile seminer başlamıştır.
Stratejik planlamaya ilişkin temel kavramlarda Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan
Koordinasyon Ekibi tarafından katılımcılara aktarılmış, katılımcıların büyük çoğunluğunun
başarılı olduğu kurs bitirme sınavının ardından çalışmalar tamamlanmıştır.
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Ulusal ve Uluslar arası Projeler ile Sürdürülebilir
Büyüme

Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Serhat Kalkınma Ajansına
sunulan Teknik Destek Projesi kapsamında 07-11/11/2016 tarihlerinde Proje Hazırlama Eğitimi
verildi. Eğitimde T.C. Kalkınma Bakanlığı, T.C. Gençlik Spor Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı’nın vermiş olduğu destekler
hakkında bilgi verildi; proje fikri oluşturma, mevcut durum analizi, sorun analizi, hedef analizi,
strateji analizi, paydaş analizi, faaliyet planlama, kaynak planlama ve bütçe planlama çalışmaları
yapılacak; örnek bir başvuru formu doldurulacak; proje değerlendirme süreci, satın alma,
görünürlük, proje uygulama kuralları anlatıldı; başarılı projeler irdelendi.
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Beslenme Dostu Okullar Projesine katılım şartları anlatıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından birlikte yürütülen Beslenme Dostu
Okullar Projesinin tanıtım sunumu yapıldı.
Iğdır Merkez Kurtuluş İlkokulu Toplantı Salonunda yapılan toplantıda konuşan. Milli
Eğitim Müdürü Hakan CIRIT, ”Okul müdürlerimiz Beslenme Dostu Okul projesine müracaat
edecektir. Okulunu bu proje kapsamında hazırlayacaktır. Bu projenin amacı Türkiye Sağlıklı
Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında “Beslenme Dostu Okul Projesi” ile
okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu
konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere
çıkarılması hedeflenmektedir. Bunun için okulunuzu temiz tutacaksınız. Kantinleri sık sık
denetleyeceksiniz. Temizlik ve hijyen önceliğiniz olacaktır. Beyaz Bayrak sertifikasına sahip
tüm okullarımız Beslenme Dostu Okul Sertifikası alabilmek için proje kapsamında müracaatta
bulunabilecektir. ”dedi
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İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres : İrfan Caddesi No: 5 Merkez / IĞDIR
Tel
: 0 476 280 7634-35
E-posta : ab76@meb.gov.tr
: istatistik76@meb.gov.tr
Onur GÜLTEKİN PEK Ekibi Üyesi
Serdar ÜNSAL PEK Ekibi Üyesi
Pelin AKINÇ
ASKE Ekibi Üyesi
Hatice YİĞİT
ASKE Ekibi Üyesi
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