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Bakanlığımızın 08/05/2014 tarihli ve 1843555 sayılı AR-GE Birimleri Yönergesi kapsamında oluşturulan birimimizde Şube
Müdürümüz 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 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.

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.
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İş Kur Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlemiş
olduğu “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi” kapsamında 06 Ağustos 2015 Perşembe günü Tarımsal Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde düzenlenen sertifika töreni Sayın Valimiz Davut HANER’in de katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün ev sahipliğini yaptığı programa, Sayın Valimiz Davut HANER, Vali Yardımcısı
Bilgehan KARANFİL, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ferhat AKKUŞ, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin ERASLAN, İl
Milli Eğitim Müdürümüz Hakan CIRIT, İş Kur Müdür İl Müdür Vekili Bülent DİLMEN, Iğdır İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Sami
ÇERMİK, Orman İşletme Şube Müdürü Hasraf AKA ve diğer daire amirleri katıldı.
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İl Milli Eğitim Müdürü Hakan CIRIT, İlimizde bulunan ilkokul, ortaokul ve Anadolu Liselerinin 2015-2016 eğitim öğretim
yılı hazırlıklarını yerlerinde incelemede bulundu. Merkeze bağlı Melekli Kasabası’na giden İl Milli Eğitim Müdürü Hakan
CIRIT, kasabada bulunan Melekli Şehit Piyade Çavuş Tunay Şafak Çok Programlı Lisesi, Atatürk İlkokulu, Şehit Er Aytekin
Arslan İlkokulu, Melekli 100. Yıl Ortaokulu ve İpek Yolu Anaokulunda ziyaretlerde bulundu. Okul müdürlerinden okulları
hakkında bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan CIRIT, okulda seminer yapan öğretmenlerle de bir süre sohbet etti.
“İlimizde yaşanan olaylar malum. Bu olaylar sakın sizleri etkilemesin, Allah’ın izinliyle bu surecide atlatacağız. Yeter ki
sizler kararlı olun, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Öğretmenler Yeni Nesil Sizlerin Eseri olacaktır.’
sözlerindeki eserleri yaratmanızdır.“ dedi.
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Letonya´da Eğitim Semineri
Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğünün ortağı olduğu 2015-1-LV02-KA105-000700 numaralı proje çerçevesinde 1-9
Ekim 2015 tarihleri arasında Letonya’nın Sigulda şehrinde gerçekleşen Sosyal İçerme konulu eğitime 9 ülkeden
(Letonya, Romanya, İtalya, Yunanistan, Finlandiya, İrlanda, Portekiz, Bulgaristan ve Türkiye) 3 er katılımcı olmak üzere
27 öğretmen ve gençlik çalışanı iştirak etmiştir. İlimizden Türkiye’yi temsilen Müdürlüğümüz Ar-Ge biriminde çalışan proje

sorumlusu Onur GÜLTEKİN, Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce öğretmenleri Ali Caner BEDİR ve Fatih ÖZGÜNDÜZ katılım
sağlamıştır.
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Projenin Adı: "Erken Çocukluk Döneminde Bilim Eğitim Merkezlerinin Rolü ve Öneminin İncelenmesi"

Besti Aydeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri "Erken Çocukluk Döneminde Bilim Eğitim Merkezlerinin Rolü
ve Öneminin İncelenmesi" konulu proje kapsamında Estonya'ya gitti.
Erasmus +programı çerçevesinde 18 Nisan-2 Mayıs 2015 tarihleri arasında Estonya'ya giden 4 öğrenci, 2 öğretmen ve 2 idareci, Avrupa'daki eğitim deneyimlerinden faydalanma fırsatı yakalamış oldu. "Projenin genel amacı, iyi bir eğitim, çağa uyum sağlama ve ülkemizin bu bilgi çağına ayak uydurmasına katkı sağlamaktır. Proje sonunda çocukların öğrenme kalitesini arttırmak, onları
öğrenmeye karşı istekli kılmak, araştırma yapmaya teşvik etmek, çocuklara okul öncesi dönemde doğal meraklarını kullanarak bilim
ve bilimsel yöntemleri öğrenmelerini kolaylaştırmaktır.
Öğretmen ve öğrencilerin yurt dışı tecrübesi yaşayarak burada yabancı kültürleri tanıması, mesleki ve günlük konuşma alanında
dillerini geliştirmesi açısından faydalı olmuştur.
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"Erken Çocukluk Döneminde Bilim Eğitim Merkezlerinin Rolü
ve Öneminin İncelenmesi"
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30 Kasım- 8 Aralık 2015 tarihleri arasında Erasmus + Programı kapsamında Birmingham İngiltere’de gerçekleşen
Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortağı olduğu ‘Going Global’ isimli Gençlik Çalışanları Eğitimi projesi ne IMKB Anadolu
Lisesi’nde görev yapan İngilizce öğretmenleri Durdane Çiftçi ve Mehmet Aslan katılım sağlamıştır. 7 ülkeden 30 katılımcının
yer aldığı projenin amacı uluslararası gençlik çalışması aracılığıyla eğitimci olan gençlik çalışanlarının gençlik projeleri yapma
kapasitelerini artırma, Bilgi iletişim teknolojileri kullanımı konusunda becerilerini geliştirme, uluslararası projelerine daha
çok katılım sağlama konusunda gençlik çalışanlarını teşvik etmektir.
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P

roje

Adı:

MESLEKİ

EĞİTİMDE

CİNSİYET

AYRIMCILIĞI

MESLEKİ EĞİTİMDE CİNSİYET AYRIMCILIĞI adlı projeyle Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 5 öğretmenin katılımıyla İtalya’ya
bir gezi düzenlenmiş İtalya’daki Mesleki Eğitim kurumlarındaki cinsiyet oranları ve sivil toplum örgütlerinin cinsiyet ayrımıyla ilgili
çok yönlü çalışmaları yerinde görülerek ülkemizle kıyaslama imkanı elde edilmiştir. Ayrıca İtalya’daki bölgeler arası ekonomik ve
sosyal farklılıkların mesleki eğitimdeki cinsiyet ayrımına etkileri, sivil toplum örgütleri ve kadın derneklerinin çalışmaları, bunların
mesleki eğitime yansımaları konusunda da bilgiler edinildi.

Ayrıca İtalya’daki mesleki eğitim veren okullar da ziyaret edilerek, eğitim ortamları, eğitim olanakları, eğitim
sistemleri, öğrenci potansiyeli ve öğrencilerin bayan erkek oranları yerinde incelendi. Yapılan incelemeler
sonucu elde edilen bilgiler ülkemizdeki durumla karşılaştırıldı. Bu karşılaştırma sonucunda İtalya devletinde
mesleki eğitimde cinsiyet ayrımının bizdeki kadar olmasa da özellikle ekonomik olarak geri kalmış güney
bölgesinde Türkiye’ye benzerlik gösterdiği tespiti yapılmıştır.
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İtalya’nın Bir çok şehri Kültürel gaziler kapsamında ziyaret edildi. Bunların arasında tarihi ve sanatsal
anlamda öne çıkan şehirleri olan Floransa, Pissa, Sanmarino, Verona, Bologna, Venedik ile yaz turizminin merkezi
olan Rimini’dir. Bu şehirlerde dikkatimizi çeken en önemli şeyler: Şehirlerin bakımlı ve temiz oluşları, Tarihi mekanların hepsinin çok iyi korunmuş olarak halen kullanılabilir olmaları, kültürel miraslarına ve geleneklerine çok bağılı
bir yaşantının şehirlere hakim olması ve tanıtımla turizme çok büyük değer vermeleri olarak sıralayabiliriz.
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T.C Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenmeye değer bulunan " Alzheimer ve Demansta Hemşirelik Bakım Girişimlerinin AB Boyutu, Geriatri Hemşireliği Stajı" adlı Erasmus+
Programı,Meslek projesi kapsamında Iğdır 70. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 07.Haziran -27.Haziran
tarihleri arasında 3 hafta süresince Almanya'da bulundular.

Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenmeye değer bulunan İnme ve
Nörolojik Problemi Olan Hastalarda Acil Müdahale, Tedavi ve Bakım
Uygulama Becerilerinin AB Düzeyinde Geliştirilmesi" adlı Erasmus +
Programı, Meslek projesi kapsamında Iğdır 70.Yıl Cumhuriyet Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesinin İsveç’e yaptığı gezi tamamlandı
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Öğrenciler için açılacak olan ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarının alt
yapısının tamamlandı1 Eylül itibariyle kurs hazırlıklarının tamamlandığını söyleyerek, örgün
ve yaygın eğitim kapsamında il genelinde 56 tanesi il merkezinde olmak üzere toplam 84
kurumda açılacak takviye kursları ile öğrencilere destek verilecek. Bu yıl 15 binden fazla
öğrencimize ücretsiz destekleme kursu verilmesi hedeflenmektedir. Böylece çok daha fazla
sayıda öğrencimiz bu kurslardan yararlanmış olacak. Burada amacımız, öğrencilerimizin
eğitim kazanımlarının en üst seviyeye getirilmesini sağlamaktır” dedi. Öğrenciler 21 Eylül 2
Ekim arası internete girerek (http//odsgm.meb.gov.tr /eba.gov.tr)adresinden istedikleri
okulda üç kurs merkezini tercih edeceklerdir. Kendi okullarına da başvurabilirler. İnternet
imkânı olmayanlar müdürlüğümüze de gelebilir başvurularını yapabilir. Öğrencilerimizin
katıldıkları sosyal faaliyetler, kurslar, sanat ve spor faaliyetleri ile elde ettikleri başarıların,
bir üst öğrenime geçiş aşamasında onlara fayda sağlaması istenmektedir.
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E –Twinning İl Koordinatörü
Onur GÜLTEKİN il merkezlerindeki ilk
ve orta okullarımızdan başlamak üzere
okullarımızı ziyaret edip İngilizce öğretmenleri ve idarecilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır. Okul
Müdürleri ile birebir görüşüp etwinning projelerinin önemi hakkında
onları bilinçlendirmektedir ve İngilizce
öğretmenlerine proje esnasında destek olmaları ve onları teşvik etmeleri
konusunda tavsiyelerde bulunmuştur
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İZMİR Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu’nun başlatmış olduğu ve 68 ilin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Bir Nefeste
Anadolu’ etwinning projesi ilimizde bulunan Hüsnü M. Özyeğin İlkokulu’nda başlatılmıştır.
E-twinning İl Koordinatörü Onur GÜLTEKİN ve Hüsnü M. Özyeğin İlkokulu Müdürü Ergun GÜVENAL’ ın istişareleri sonucu başlatılan etwinning projesinde farklılıklarımızla beslenecek, ortak değerlerimizle birleşecek ulusal kültür dayanışması hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin farklı yöresel kültürlerden öğrencilerle kaynaşması, bu kültürleri ve dolayısıyla ülkemizin zenginliklerini daha yakından tanımaları
projenin temelidir. Bu projede öğrencilerin ve öğretmenlerin teknolojinin olanaklarından daha çok yararlanmasına, Web 2.0 araçlarının
kullanımının yaygınlaştırılmasına ve etkileşim, iletişim ortamlarının teşvik edilmesine özellikle dikkat edilmiştir. Proje ortaklarımız, her
ilden bir okul olmak üzere, gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Projeye ortak okulların tamamı resmi okullardır. Projede yer alacak öğrencilerin her okuldan en az birinin kaynaştırma öğrencisi olması ve önceliğin kız öğrencilere verilmesi kararlaştırılmıştır.
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MASALLARLA BÜYÜYORUZ

PROJENİN ADI: MASALLARLA BÜYÜYORUZ
Masallar muhtevası itibariyle özellikle çocuğun dünyasına hitap eden bir edebi tür olduğundan Iğdır ili
ve ilçeleri genelinde İlkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin bilişsel, duyuşsal,
problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme, kitap okumaktan zevk alma, kitaplardan
birtakım bilgileri öğrenme, farklı konulara ilgi duyma, gerçek yaşam ile hayal dünyası arasında anlamlı
bağlantılar kurma gibi pek çok kazanıma hizmet etme fikrinden hareketle bu etkinlik planlandı. Aynı
zamanda öğrencilerimizde okuma alışkanlığı kazandırmada etkili olacağı düşünülmüştür.

Bu etkinlikte her okuldan 1.2. 3.ve 4.sınıflardan en iyi masal anlatan
bir öğrenci Okul TKY ekipleri içerisinde yer alan Okul Kalite Geliştirme
Ekibinden Okumayı Sevdirme ve Geliştirme Ekibi ve Sosyal Etkinlikler
Ekibi tarafından belirlenerek yarışmaya gönderilecektir. Final günü
yarışacak tüm öğrencilere çeşitli ödüller, katılan okullara katılım

belgesi verilecektir.
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KARİYER GÜNLERİ
Projenin uygulandığı okuldan mezun, kariyer sahibi kişi veya mesleğinde başarılı
olmuş öğrenciler için rol model olabilecek kişilerle öğrencileri buluşturmak; gelecekleri
adına bir yol haritası çizerken öğrencilere destek olmak, öğrencilerle paylaşımlarda
bulunmak için ortaöğretimdeki 9. ve 10. sınıflara yönelik başlatılan bir projedir. Aralık
ayı itibariyle hazırlanacak takvim doğrultusunda belirtilen okullar; okullarından mezun
olmuş ya da benzer okulun benzer bölümünden mezun kariyer sahibi kişileri okullarına
davet etmişler. Kariyer sahibi kişiler öğrencilere mesleklerini, mesleklerinin kolay ve
zor yanlarını, hangi aşamalardan geçtiklerini anlatıp, tavsiyelerde bulunup. Soruları
cevaplamışlardır.

18

KARİYER GÜNLERİ

Bu proje kapsamında kariyer çalışması Haydar Aliyev Fen Lisesinde Milli Eğitim Müdürü Hakan CIRIT
ile başladı. Iğdır Haydar Aliyev Fen Lisesi idareci ve öğrencileri, Milli Eğitim Müdürü Hakan CIRIT’ı misafir
ettiler. Konferans salonunda gerçekleşen sohbet okul müdürü Hikmet Ulaş’ın Milli Eğitim Müdürü Hakan
CIRIT’ı tanıtmasıyla başladı. Son sınıf öğrencileriyle sohbet eden Milli Eğitim Müdürü Hakan CIRIT, kendisini
tanıttıktan sonra öğrencilere nasıl öğretmen olduğunu anlatarak öğrencilerden hedeflerini büyük tutmalarını istedi. Milli Eğitim Müdürü Hakan CIRIT, kariyer kavramını tüm hayata yaymak ve yaşamak gerektiğini
vurgulayarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Hayatta bir işin
başarılmasında, öncelik olarak o işi
sevmek, azim ve istek geldiğini belirten Hakan CIRIT, "Hayatta mühim olan zoru başarmaktır. Bunun için
hedefinizi yüksek tutmalısınız .Yeter ki içinizde okuma ve başarılı olma azminiz olsun" dedi.
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İLİMİZİN TÜBİTAK PROJE EKİBİ, İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRÜ HAKAN CIRIT’I ZİYARET ETTİ 20.03.2015

Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 Yılı 47. Ortaöğretim öğrencileri TÜBİTAK Proje Yarışması startını verdi.
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı TÜBİTAK liseler arası
proje yarışmasından dolayı Iğdır Üniversitesi Karaağaç
kampusu toplantı salonunda seminer verildi. TÜBİTAK
Erzurum Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Şükrü Baydemir
Proje hazırlama konusunda verdiği seminere İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı ve vekili Muhittin Yücel, projelerden
sorumlu şube müdür Cevdet Parlar , İl ve İlçe Milli Eğitim
Şube Müdürleri, il ve İlçe ortaöğretim okul müdürleri, İl ve
İlçe ortaöğretim okullarında projelerden sorumlu müdür
yardımcıları ile proje koordinatörü öğretmenler katıldı.
Prof. Dr. Şükrü Baydemir, proje yarışmalarının yapılış
tarzıyla alakalı bilgilendirme sunumunu yaptı. Iğdır
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Uğur Güller,
Sertaç Hopoğlu, Adem Koçyiğit ’de örnek projelerle ilgili
sunum yaptılar.
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Yeni atanan öğretmenlere uyum semineri
Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü, Iğdır’a atanan
öğretmenlere yönelik uyum semineri
düzenledi.
Kültür
sarayı
konferans
Salonu’nda düzenlenen ve üç gün sürecek
seminere,
Eylül
döneminde
ataması
gerçekleştirilen 187 öğretmen katıldı.3 gün
süren seminerin ilk gününde konuşma yapan
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sedat BİLİR, yeni
göreve
başlayacak olan öğretmenlere
Iğdır ve çalışma ortamı hakkında detaylı
bilgiler verdi. Öğretmenlere Iğdır’ı tanıtan bir
film
izlettirildikten sonra konuşan İl Milli
Eğitim Şube Müdürü Cabbar TURAN’ da
konuşmasında şunları söyledi:” İllere yeni
atanan öğretmenler ile diğer personelin
çalıştıkları bölgelerin sosyal ve kültürel
yapısını tanımak, bölge halkıyla etkili bir
iletişim kurmak ve çevre koşullarına uyum
sağlamak için "Çevreye Uyum Eğitimi
Seminerleri" tüm illerde düzenleniyor. Biz de
3 gün sürecek seminer düzenledik.
Arkadaşlar Her yerde öğretmen olduğunuzu
unutmayın. Hal ve hareketlerinizle giyim
kuşamınızla her zaman örnek olmak
zorundasınız. sizler toplumun nazarında çok
farklısınız sizi her zaman insanlar örnek
alırlar. Dışarda birinin yaptığını sizler
yapamaz onlar gibi davranamazsınız. Bunun
için dikkatli , çalışkan olun ve doğruluktan hiç
bir zaman ayrılmayın."
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Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı
2015 yılı Haziran ayı itibariyle Bakanlığımızın
incelemesinden geçmiş, eksiklikleri tamamlanmak üzere
ilimize gönderilmiştir. Bu anlamda Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığına bağlı Milli Eğitim Uzman Yardımcıları
ile sürekli irtibat halinde olan ekibimiz çalışmalarda son
noktaya gelmiştir. Süreç işlerken ilçelerimizin stratejik
planları incelenmiş, okullarımızın ise incelenmek üzere
alınmıştır. Ayrıca Aralık, Mart ve Mayıs ayında Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığının düzenlediği Strateji
Geliştirme Temel Eğitim kursuna, ekip üyelerimiz alınmış
böylece bu eğitimi almayan üyemiz kalmamıştır.
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Iğdır’da görev yapan öğrenci servisi, yolcu minibüsü ve işçi servisi şoförlerine Kurtuluş ilkokulu Toplantı Salonunda
Trafik eğitimi verilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler
federasyonunun ortaklaşa düzenledikleri protokol çerçevesinde tüm Türkiye’de uygulanacak olan Okul Servis Araçları
Şoförlerinde Trafik Kültürü Oluşturmak ve güvenli sürücülük farkındalığının arttırılması için yapılan ve 2 gün sürecek
olan Trafik Eğitimleri Kurtuluş ilk okulu Toplantı Salonunda 50 e yakın Servis Şoförünün katılımı ile başladı. İl Milli
Eğitim Müdür yardımcısı Ahmet GELAL ,Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Personeli tarafından verilen
eğitimlerde sürücülere Mevzuattan kaynaklanan sorumluluklar, Trafikte Hak İhlalleri Sorununun birey, toplum ve
çevreye verilen zararları, Temel İlk Yardım, Sürüş öncesi yapılması gereken kontroller, Güvenli Sürüş Pozisyonu, Temel
Trafik Kuralları, ışıklar, işaretler ve anlamları, Araca binme, araçtan inme ve karşı tarafa geçme kuralları, Çocuklarda
emniyet kemeri kullanımı ve dikkat edilmesi gerekenler, seyir halinde araç içerisindeki hareket ve yolcu güvenliği, araç
içi davranışlar ve stres yönetimi, durma mesafesinin hesaplanması, etkili araç durdurma ve takip mesafesi konularında
slayt gösterisi altında geniş bilgiler verildi.
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Eğiticilerin Eğitimi Semineri
Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi’nin 10-12 Kasım
2015 tarihleri arasında devam eden Eğitici Eğitimi
Semineri başarılı bir şekilde sürüyor. Üç günlük
seminere projenin 81 ildeki temsilcileri
konumunda bulunan koordinatör öğretmenler
başta olmak üzere, AB Bakanlığı, Ankara
Üniversitesi ATAUM, Türkiye Ulusal Ajansı ve sivil
toplum örgütü temsilcileri katıldı. İlimiz Milli
Eğitim Müdürlüğü’nden de Proje ekibinden Onur
GÜLTEKİN Strateji Geliştirme Şube Müdürü
Cabbar TURAN katılım sağladı. 81 ilden katılan
172 koordinatör öğretmenin yanı sıra, MEB AB ve
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB ve Projeler
Koordinasyon Daire Başkanlığı personelinin de
yararlandığı
seminerin
üçüncü
gününde
katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.
Seminere katılan koordinatör öğretmenler,
önümüzdeki aylarda kendi illerinde aynı konuları
içeren, birer günlük bilgilendirme semineri
düzenleyecekler.
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Öğrenci Meclis başkanı seçildi. Iğdır il ve ilçe Öğrenci Meclisi Başkanlığı seçimi Kurtuluş İlkokulunda yapıldı.
Öğrenci Meclis başkanı seçildi. Iğdır il ve ilçe Öğrenci Meclisi Başkanlığı seçimi Kurtuluş İlkokulunda
yapıldı. Iğdır ve 3 ilçesinden seçilen ilçe temsilcilerinin oy kullandığı seçim, çekişmeli geçti. Önce merkez ilçe
öğrenci temsilciliği secimi 50 okul öğrenci temsilcisinin
katılımıyla yapıldı.
Daha sonra merkez ilçe ve ilçelerden seçilerek gelen öğrencilerin katılımıyla il öğrenci meclis başkanlığı
seçimi yapıldı. Yapılan seçim sonucunda Aralık Dilucu Teknik Meslek ve Anadolu Meslek Lisesi 11. Sınıf
öğrencisi Alihan Tekin Günal il öğrenci meclis başkanı seçilerek Iğdır’ı Türkiye öğrenci Meclis Başkanlığında
temsil etme hakkını kazandı.
Demokrasi Eğitim ve Okul Meclisleri Projesi koordinatörü Iğdır İl Milli Eğitim şube Müdürü Cevdet

PARLAR gözetiminde yapılan seçimlerde 20 öğrenci oy kullandı.
Cumhuriyetin Demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi seçme seçilme ve
oy kullanma kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi amacıyla Milli Eğitim
Bakanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arasında imzalanan protokolle uygulamaya konulan
Demokrasi Eğitim ve Okul Meclisleri Projesi; uygulama usul ve esaslarını düzenleyen “Demokrasi Eğitim ve
Okul Meclisleri Yönergesi” doğrultusunda Okul Müdürlüklerince seçilen Okul Meclis Başkanlarının katılımı ile
Kurtuluş ilkokulunda yapıldı.
Seçimler öncesinde önce geçici divan kurulu oluşturuldu. Ardından başkan adaylarının kulis çalışmaları
için adaylara süre verildi. Sürenin ardından 5 öğrenci başkanlık için adaylığını açıkladı. Tüm adaylar 5´er
dakika konuşma yaptı. Öğrenci Meclisi Başkan adayları yaptıkları konuşmalarda siyasetçileri aratmadılar. İl
Öğrenci Meclis Başkan Seçimine katılan 20 öğrenciden 20’sinin oy kullanması ile 13 oyla en fazla oyu Aralık
Dilucu Teknik Meslek ve Anadolu Meslek Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Alihan Tekin Günal alarak Meclis başkanı

seçildi.
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‘Doğudan Yükselen Umutlar ’’ bilgi yarışmasında Kazanan Haydar Aliyev Fen Lisesi OlduIğdır Emniyet
Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde ‘’İl Milli Eğitim Müdürlüğü’’, ‘’Gençlik ve
Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü’’ ile ortaklaşa yürütülen ‘Doğudan Yükselen Umutlar ’’ isimli proje etkinlikleri
kapsamında düzenlenen Liseler Arası Bilgi Yarışması ‘nın finali büyük bir coşku ile gerçekleştirilirken birinci
Haydar Aliyev Fen Lisesi oldu. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen Liseler Arası
Bilgi
Yarışması ‘nın finaline 6 lise ve dengi okuldan 3 ‘er öğrenci olmak üzere toplam 18 öğrenci yarışmacı
olarak katıldılar

“Doğudan Yükselen Umutlar
“isimli
proje
etkinlikleri
kapsamında düzenlenen Liseler
Arası Bilgi Yarışması ‘nın
finalinde, Haydar Aliyev Fen
Lisesi finali kazanan okul oldu.
Liseler Arası Bilgi Yarışması ‘nın
finalinde
2.
Özel
Hazar
Koleji Anadolu Lisesi, 3. MEV
Anadolu Lisesi oldu.

Doğudan Yükselen Umutlar isimli
proje etkinlikleri kapsamında
düzenlenen
Liseler Arası Bilgi Yarışması ‘nın finaline
izleyici olarak Iğdır Milli Eğitim Müdürü
Hakan CIRIT, Milli Eğitim Müdürlüğünde
görevli müdür yardımcısı ve Şube
Müdürleri, Iğdır Gençlik ve Spor Hizmetleri
Müdürlüğünde görevli Şube Müdürleri, Iğdır
İl Merkezinde bulunan lise ve dengi okulların
müdürleri,
Toplum
Destekli
Polisleri ,öğretmen ile lise ve dengi okullardan öğrenciler izleyici olarak katıldılar.

28

29

