SUNUŞ
Gelişen dünyamızda kamu kurum ve kuruluşları,
işleyişlerini stratejik yönetim ve planlama çerçevesinde
gerçekleştirmektedirler. Ülkemizde de özellikle “Kamu Mali
Yönetimi” alanında yapılan düzenlemelerle ülke vizyonunun
gerçekleştirilmesi açısından köklü bir değişime gidilmiştir.

Bu bağlamda yapılan reformları istenilen düzeyde
sonuçlandıracak çalışmalar, oluşturulan AR-GE Birimleri tarafından yürütülmektedir. AR-GE birimlerinin
kurulmasının temel amacı; özü itibariyle ortak paydası büyük olan faaliyet ve projelerde tekrarların önlenmesi;
kaynakların etkin ve verimli kullanılması; uzmanlık, tecrübe ve birikimin aktarılması için çalışmaların tek elden
aynı ekip tarafından yürütülmesini sağlamaktır.
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi kurulduğu günden bu güne kadar yaptığı proje ve
çalışmalarla yetkinliğini kanıtlamış, gerek ulusal gerekse uluslararası fonlardan sağladığı hibelerle ilimizi
bölgemizde ve Türkiye genelinde ilk sıralara taşımayı başarmıştır. AR-GE Birimi yürüttüğü yerel, ulusal ve
uluslararası projelerle; eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesinin artmasına destek olmanın yanında öğrenci,
öğretmen ve yöneticilerimizin kişisel gelişimlerine de katkı sağlamıştır.
AR-GE Birimi tarafından hazırlanan 2010-2014 Stratejik Planı başarıyla uygulanmıştır. 2015-2019
Stratejik Planı ise Bakanlığımızın vizyonu ve temaları doğrultusunda hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur.
AR-GE birimimizin, öğretmenlerimizin ve eğitim yöneticilerimizin ortaya koyduğu güzel
çalışmaların bir araya getirildiği AR-GE bülteni 4. sayısının hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma
teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
Yüksel ARSLAN
İl Millî Eğitim Müdürü

BAŞLARKEN
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ar-Ge Birimi; Bakanlığımız 25.06.2010 tarihli
Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi kapsamında 2 alt biriminden
oluşmaktadır: Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi (ASKE) ve Proje Ekibi.
Ar-ge Biriminin temel amacı; ilimizdeki tüm okul ve kurumlarımızda eğitim-öğretimin kalitesinin
artırılması, personel ve kurum kapasitesinin geliştirilmesi, faaliyet ve projelerde tekrarların önlenmesi,
kaynakların etkin ve verimli kullanılması, uzmanlık, tecrübe ve birikimin aktarılması için çalışmaların tek elden
aynı ekip tarafından yürütülmesidir. Bu anlamda Ar-Ge Biriminin görevi; ihtiyaç duyan tüm okul ve
kurumlarımıza Projeler (AB Projeleri, Sodes, Tübitak vb.), Strateji Geliştirme-Planlama ve Toplam Kalite
Yönetimi (TKY) vb. alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir.
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Eğitimde İyi Örnekler

Çat ilçemizde bulunan Çat Yatılı Bölge Okulu’na İlçe Kaymakamlığının katkılarıyla yapılan İngilizce
sınıfı, İngilizce öğretmenlerinin hayal gücüyle tasarlandı. 25 öğrenci kapasiteli İngilizce sınıfında internet ortamı
ve akıllı tahta mevcut. Öğretmen-öğrenci ilişkisini artıran yuvarlak masa, gökyüzü görselli asma tavan,
öğretmenlere kolaylık sağlayan öğrencilerin de ilgi ve merakını arttıran akıllı tahta ile ders çalışma
motivasyonunu en üst düzeylere taşıyan sınıfta eTwinning Projesi de uygulanmakta.

Çat ilçemizde bulunan Çat İmam Hatip Ortaokulu’na İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli eğitim
Müdürlüğünün katkılarıyla yaptırılan z-Kütüphane 25 öğrenci kapasiteli olup şimdilik 1600 kitap bulunmakta.
Kütüphanede kitap zenginliğinin arttırılması için çalışma yapılmaktadır. İnternet ortamı da olan kütüphanede
öğrencilerin internet üzerinden ders çalıma imkânı sağlanmaktadır.

2015-2019 Dönemi Stratejik Planı
2015-2019 Dönemi Stratejik Plan hazırlama çalışmaları bu yılsonu itibariyle sonuçlandırılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın
2015-2019 Stratejik Planını yayımlamasının ardından Erzurum İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün planına da son hali verilmiş ve yayımlanmıştır.
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yayımlanması akabinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin
planları Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Ekibi (ASKE) tarafından incelenerek ilçe müdürlüklerinin de
planlarını yayımlamaları sağlanmış ve Okul/Kurum Müdürlüklerinin
2015-2019 Stratejik
Planları
incelenmeye başlanmıştır. Okul/Kurum planları ilçelerde İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, merkez ilçelerin ise yine
ASKE tarafından incelenmiş, gerekli görülen değişiklikler okul ve kurum müdürlüklerine iletilmiş ve
yayımlanmaya hazır hale getirilen planlar okulların web sitelerinde yayımlanmıştır.
Böylece uzun bir hazırlık sürecinin ardından Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm kurumlar 2015
- 2019 Stratejik Plan hazırlık sürecini geride bırakarak planları dahilinde iş ve işlemlerini yürütmeye devam
etmektedirler.

Öğretmen Eğitimi Yoluyla
Kurumsal Gelişimin
Desteklenmesi Projesi
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı “2015 Yılı
Teknik Destek Programı” kapsamında desteklenen projede
ortaokullarda görev yapan Türkçe ve Matematik
öğretmenlerine yönelik Mesleki Gelişim Eğitimi düzenleyerek
TEOG sınavında İlimiz başarı durumunun yükselmesine destek
olmak amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında 07-09 Aralık 2015 tarihleri
arasında Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde 60
Türkçe ve 60 matematik öğretmenine yönelik eğitim programı
düzenlendi. Üç gün süren eğitimlerin birinci gününde, Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Erten
GÖKÇE, ‘Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Sınıf
Yönetimi ve Sınıf İçi Etkinlikler’ konularında seminer verdi.
Eğitimlerin ikinci ve üçüncü günlerinde ise öğretmenler branş
sınıflarına ayrılarak alan uzmanları tarafından lider
öğretmenlik, eğitime teknoloji entegrasyonu, alternatif ölçme
ve değerlendirme araçları, TEOG sınavına yönelik soru
hazırlama, öğrencilerde kavram yanılgıları ve çözüm yolları,
başarıyı artırma yolları konuları ele alındı. Eğitim programına
katılan öğretmenler, edindikleri bilgi ve deneyimleri görev
yaptıkları ilçelerde seminer düzenleyerek aynı branştaki
meslektaşları ile paylaştılar.

Mahallebaşı ve Çevresi Sosyo-Ekonomik Gelişim
Stratejisi Projesi
Erzurum Valiliği tarafından yürütülen
“Mahallebaşı ve Çevresi Sosyo-Ekonomik Gelişim
Stratejisi Projesi”nin etkin bir şekilde yürütülmesi
amacıyla hazırlanan Mahallebaşı ve Çevresi Bütüncül
Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında 2015
yılı içerisinde önemli çalışmalara imza atıldı.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından bölgede yürütülen proje ve çalışmalar ARGe Biriminin desteği ile “Mahallebaşı ve Çevresi
Sosyo-Ekonomik Gelişim Stratejisi Projesi”ne
entegre edildi. Bölgede bulunan Veysefendi
İlkokulunda ve 23 Temmuz Ortaokulunda tadilat
yapılarak (çevre düzenlemesi, ihata duvarı yapımı ve
iç
boya)
bölgede
kentsel
hizmetlerden
yararlanılabilirliğinin arttırılması sağlandı. Bölgede
yaşayan lise öğrencilerinin proje yazmalarını teşvik
etmek ve destek olmak amacıyla 13-15 Kasım 2015
tarihleri arasında gerçekleştirilen “TÜBİTAK Proje
Yazma Eğitimi” bölge okullarında görev yapan 11
öğretmene verildi.
KUDAKA
tarafından
desteklenen
“Erzurum İlinde İngilizce Öğretimine İlişkin İhtiyaç
Analizi ve Öğretmen Eğitimi Projesi” kapsamında
bölgede görev yapan 9 öğretmene İngilizce

derslerinde öğrenci başarısının artmasına yönelik
mesleki gelişim eğitimi verildi. KUDAKA tarafından
desteklenen “Öğretmen Eğitimi Yoluyla Kurumsal
Gelişimin Desteklenmesi Projesi” kapsamında
bölgede görev yapan 3 öğretmene “TEOG’da başarıyı
artırmaya yönelik” eğitim verildi ve öğretmenlerin
formatör olarak bölge okullarında görev yapan diğer
öğretmenlere eğitim vermesi sağlandı. “Proje Yazma
Teknikleri Kursu” açılarak bölgede görev yapan
öğretmenlerin katılımı sağlandı. Proje yazma
teknikleri kursu ile Avrupa Birliği tarafından sağlanan
hibe programlarından bölge okullarının proje
hazırlama süreçleri desteklendi.

Mahallebaşı ve çevresindeki kentsel
donatı alanlarını çoğaltmak amacıyla SODES “Z-Engin
Ufuklara Projesi” kapsamında bölgede bulunan
okullara Z-kütüphane yapılacak olup kütüphanelerin
tefrişat planlaması yapıldı. Bölgede yaşayan
çocukların kendi aralarında ve çevredeki insanlarla
kaynaşmasını sağlamak amacıyla SODES “Elveda
Sokaklar Merhaba Mutlu Yarınlar-3” projesi
kapsamında sosyal, sanatsal ve sportif eğitimler ve
gezi programları düzenlenecek olup planlaması
yapıldı.

Z-Engin Ufuklara Projesi
Müdürlüğümüz tarafından hazırlanıp sunulan ve SODES 2015 programı kapsamında Kalkınma
Bakanlığı tarafından finanse edilen "Z-Engin Ufuklara" adlı projemiz kapsamında aşağıdaki okullarımıza ZKütüphane yapılması planlanmış ve proje çalışmaları devam etmektedir.
İLÇE
Yakutiye

OKUL
Veyisefendi İlkokulu

Yakutiye
Yakutiye
Yakutiye

Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu
İsmetpaşa İlkokulu
Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi

Palandöken Remzi Sakaoğlu Bilim Sanat Merkezi
Palandöken İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu

Ayrıca proje kapsamında Aziziye ilçemizde bulunan Spor Lisesine kondisyon salonu, Palandöken
ilçemizde bulunan Güzel Sanatlar Lisesine ise Müzik ve Görsel Sanatlar Atölyesi planlanmış olup çalışmalar
devam etmektedir.

Erzurum’da Eğitimin Niteliğini Geliştirme Projesi
İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yüksel ARSLAN’ın başkanlığında ilimizde çeşitli okullarda görev
yapan idareci, öğretmenlerle birlikte veli ve okul öğrenci meclis başkanları katılımıyla Erzurum’da Eğitimin
Niteliğini. Geliştirme Projesi başlatıldı.
Projenin ilk toplantısında projenin hedef kitlesinde yer alan eğitimin her basamağında ki iç ve dış
paydaşların mevcut durum analizleri yapılarak projenin amacına yönelik sorun alanları tespit edildi. Bu
sorunların giderilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli çalışma grupları oluşturulmasına
karar verildi. Çalışma grupları Erzurum’ da eğitimin niteliğinin artırılması için belirli takvimlerinde çeşitli
çalıştaylar düzenleyecektir. Bu çalıştaylar neticesinde eğitimin her basamağında niteliğin sorgulanması ve
iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

İngilizce Öğretimine İlişkin İhtiyaç Analizi ve
Öğretmen Eğitimi Projesi
Erzurum
ilinde
görev
yapan
İngilizce
öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine yönelik ihtiyaç analizi
yapmak ve bu analizlerin sonucunda elde edilen verilere göre
pratik uygulamalı eğitimler verildi.
Proje ile İlkokul, ortaokul ve liselerimizde görev
yapan öğretmenlerimizden oluşan bir grupla online, yüz yüze
görüşme ve anketler yolu ile İhtiyaç analizlerinin yapılması,
İlkokul, ortaokul ve liselerimizde görev yapan 150 İngilizce
öğretmenimize 25 er kişilik gruplar halinde 3 gün süre ile eğitim
verilmesi, Analiz sonuçları ve eğitim içeriklerinin raporlaştırılıp kitapçık olarak basılması ve TRA1 Düzey 2
(Erzurum-Erzincan-Bayburt) bölgesindeki İngilizce öğretmenlerine gönderilmesi planlanmıştır.

Eğitime alınan 150 öğretmenimiz bu eğitimlerde elde ettikleri kazanımları okullarında ve
ilçelerindeki zümre öğretmenleriyle yapacakları toplantılarda paylaşacaklardır. Böylece projenin ilimizde görev
yapan toplam 770 İngilizce öğretmenine yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Proje sonuçlarının toplanacağı
kitapçıkların Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerindeki İngilizce öğretmenlerine gönderilmesi ile de
yaygınlaştırma süreci tamamlanacaktır.

Kardeş Okul – Kardeş Kurum Projesi
Sayın Valimiz Dr. Ahmet ALTIPARMAK’ın başlattığı Kamu Kurumlarına Kardeş Okul Proje faaliyetleri
hızla devam ediyor. Koordinatörlüğü Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan proje kapsamında bu
güne kadar 38 Kamu Kurumu 69 Okulumuz ile Kardeş Okul – Kardeş Kurum eşleştirmesi yapılmıştır. Proje
kapsamında
Kamu
Kurumlarımız
ve
Okullarımız karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret
ederek daha nitelikli hizmet anlayışı için
çeşitli istişare ve etkinlikler yapmaktadır.
Proje kapsamında Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü tarafından İbrahim
Hakkı İlkokulu öğretmenlerinin katılımıyla 24
Kasım
öğretmenler
günü
programı
düzenlendi. Engelsiz Yaşam Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen
programa; Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürü Sedat ABDULHAKİMOĞULLARI, İl
Müdür Yardımcısı Harun AKPINAR, Yakutiye
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat
ERDEMİR, Engelsiz Yaşam Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet POLAT, İbrahim Hakkı İlkokulu Müdürü Dursun SOMUN, okul
öğretmenleri ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanları katıldı.

Araştırma İzinleri
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki
okul ve kurumlarda üniversite, sivil toplum ve benzeri kurum ve
kuruluşların yapacakları araştırma - geliştirme faaliyetlerine
yönelik müdürlüğümüze yapılan başvurular neticesinde; 36 adet
yüksek lisans, 6 adet araştırma, 29 adet doktora ve 6 adet TÜBİTAK
projesine uygulama izni verilmiştir.

STK ve Kurumlar Arası İşbirliği Toplantısı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yıl içinde STK ve kamu kurum kuruluşları ile ortak yürütülen faaliyetlerin
koordinasyon toplantısı yapıldı.
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı´nda İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ve Okullarımızda yürütülen
çalışmaların planlanması için müdürlüğümüz toplantı
salonunda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Samih KIR
başkanlığında iki toplantı düzenlendi. Toplantılarda
Strateji Geliştirme Şube Müdürü Çiğdem HOPUR,
geçen yıl yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptı.
Özellikle sivil toplum kurumları temsilcileri
ile eğitim öğretimde okul aile birlikleri sağlanması,
eğitimde farkındalık oluşturulması, öğrencilere okuma
alışkanlıkları kazandırılması, sportif ve kültürel
faaliyetlere yönlendirilmesi konusunda işbirliği planlamaları yapıldı.

Yemekte Denge Eğitimi Projesi
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel
Müdürlüğü ve Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü
Vakfı iş birliğiyle yürütülen "Yemekte Denge Eğitimi
Projesi" kapsamında eğitici eğitimi Erzurum Palan Otel
toplantı salonunda yapıldı.
Türkiye’nin en kapsamlı ve sürdürülebilir
temel beslenme eğitim projelerinden biri olan Yemekte
Denge Eğitimi Projesi kapsamında 10 pilot ilde görevli
8600 öğretmene eğitim veriliyor. Yemekte Denge
Eğitimi Projesi Materyal Tanıtım Toplantısı´nda açılış
konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürümüz Yüksel

ARSLAN, program dâhilinde 8-10 yaş grubu çocukların bulunduğu fizyolojik ortama göre gerekli olan besin
öğelerinin yeterince tüketilmesi gerektiğini ve her öğünün dengeli beslenmede önemli olduğunu dile getirdi.
Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı
Gıda Araştırmaları Yöneticisi Ebru TİMUR “Yemekte Denge
Eğitimi” Projesi Materyal Tanıtım Toplantısında çocukluk çağı
ve sonrası için sağlıklı bir alışkanlık oluşabilmesi için dengeli
beslenmenin önemine değinerek, uygulama eğitimine
katılan okul müdürleri ve öğretmenlere "Yemekte Denge
Eğitimi Projesi" materyallerinin sunumu yapılarak toplantı
sona erdi.

5 Öğretmenimiz ile 25 Öğrencimiz TÜSSİDE Yaz
Kampına Katıldı
TÜBİTAK’a bağlı Türkiye Sanayi Sevk
ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), ilköğretim
çağındaki çocukların bilimi ve bilim
insanlarını tanımasına ve sevmesine, bilimsel
düşünme
ve
araştırma
yöntemini
deneyimlemesine ve bilimin heyecan verici
ve keyifli taraflarını keşfetmesine katkıda
bulunmak
amacıyla
bilim
kampları
düzenlemektedir.
Bu program çerçevesinde ilimizden
beş öğretmenimiz ve 25 öğrencimiz, 10-13
Temmuz arasında gerçekleştirilecek kampa
katılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğünde
bir araya gelerek yola çıkmışlardır. İl Milli Eğitim Müdür Yüksel ARSLAN, Aziziye Eskipolat Ortaokulu,
Palandöken Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu, Palandöken Mustafa Kemal Ortaokulu, Yakutiye Ahmet Yesevi
İmam Hatip Ortaokulu ve Yakutiye Dumlu Ortaokulundan öğretmen ve öğrencilerimizi bizzat yolcu ederek,
kendilerine başarı dileklerinde bulundular.

Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam
Oranlarının Artırılması Projesi (Kep II)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
AB Koordinasyon dairesi projemizin sözleşme
makamı olup, Milli Eğitim Bakanlığı Katılım Öncesi
Mali Yardım Aracı (IPA) 4 Bileşeni İnsan
Kaynaklarının geliştirilmesi Operasyonel Programı
kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü projenin yararlanıcısı ve aynı zamanda
koordinasyondan sorumludur. Projenin süresi 23
ay olup Mart 2015 tarihinde resmen başlamıştır.
Projenin nihai hedefi 15 ilde okula devam edemeyen kız çocuklarının devam durumlarını izlemek ve takip
etmek okula gelemeyen çocukları okula kazandırmaktır. Proje 15 pilot ilde uygulanmaktadır. Kamu kurumları ve STK’lar
projenin yerel destekçileridir. İlimiz proje illerinde yer almakta ve 4 ilin (Ağrı, Kars, Iğdır ve Bingöl) bölge temsilcisi olarak
görev almaktadır.
Erzurum’da proje kapsamında 14, 15, 16 ve 17 Aralık 2015 tarihlerinde ilk faaliyet olan Toplumsal Cinsiyet
Farkındalığı üzerine eğitimler düzenlenmiştir. Eğitimlere 14 Aralıkta yeni atanan 92 öğretmene, 15 Aralıkta Halk Eğitim
Merkezi, RAM ve Milli Eğitim Müdürlüğünden oluşan 72 personele, 16 Aralıkta 74 YBO öğretmen ve idarecilerine ve 17
Aralıkta Emniyet, Sağlık, Müftülük ve STK’larından 130 kişiye eğitimler düzenlenmiştir.
Projemizin İkinci faaliyet planı oluşturulan İl Ziyaret Ekiplerine yönelik 5,6 ve 7 Ocak 2016 tarihlerinde
Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı ve İletişim Becerilerine yönelik eğitimler düzenlenmiştir. İl Ziyaret Ekiplerinin görev
tanımlaması yapılmış ve İl Koordinasyon Ekibi ile yürütecekleri program üzerinde istişare etmişlerdir. İl Ziyaret Ekiplerinin
izleyeceği yöntem ve çalışma esasları üzerinde bilgi verilmiştir. İl Ziyaret Ekiplerinden oluşan eğitimlere 12 ilçeden 92
katılımcı ile eğitimler gerçekleştirilmiştir. Projenin
2016 yılı faaliyet planları gözden geçirilmiş ve İl
Koordinasyon
ve
İl
Ziyaret
Ekiplerinin
düzenleyeceği etkinlikler karara bağlanmıştır. 2016
yılında projemiz ile 3600 öğrenciye ve 5100
ebeveyne
ulaşılması
kararlaştırılmıştır.
Ziyaretlerde okula devamları sağlanan öğrencilere
hediyeler de sunulacak bu ziyaretlerde iletişim ve
farkındalık artırma, ayrıca öğretmenlere yönelik
mesleki
yeterlilikler
yönelik
eğitimler
düzenlenecektir.

TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi Projesi

Erzurum’daki 156 ortaöğretim öğretmenine nitelikli projeler geliştirmek amacıyla, 13-15 Kasım tarihinde
“TÜBİTAK Proje Yazma eğitimi” verildi.
DAP Bölge Kalkınma İdaresi, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi ve TÜBİTAK Bölge
Koordinatörlüğü işbirliğiyle Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ndeki “TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi” açılış töreni
yapıldı. Törene DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, TÜBİTAK Bölge
Koordinatörü Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR ve ‘Proje Yazma Eğitimi’ alacak öğretmenler katıldı.
DAP İdaresi Başkanlığı, Milli Eğitim
Müdürlüğümüz ve TÜBİTAK Koordinatörlüğü ile
öğretmenlerimizi proje eğitimi verilerek kendi
okullarında hem öğretmenlere, hem de
öğrencilerimize katkıda bulunacaklardır.
Üç gün süren “TÜBİTAK Proje
Yazma Eğitimi” 6 sınıfta ve uzman ekipler
tarafından öğretmenlere anlatıldı. Eğitimler
sonunda proje yazma eğitimi alan öğretmenlere
katılım belgesi verildi.

Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi
Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüzce
yürütülen ve AB tarafından finanse edilen “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor” projesi
kapsamında 2014-2015 eğitim öğretim yılında, başta il düzeyinde ve ulusal
düzeyde gerçekleştirilen yarışmalar olmak üzere, çeşitli faaliyetlere katılım
sağlanmıştı. 2015 – 2016 eğitim öğretim yılında proje kapsamında yine öğrencilere
yönelik bilgi yarışması, resim – slogan – kısa öykü yarışmaları düzenlenecek. Birim
olarak hedefimiz yarışmalara katılım oranını artırmak ve ulusal düzeyde
yarışmalardan derece elde etmektir. Yeni eğitim öğretim yılında katıldığımız proje
faaliyetleri şu şekilde:
Eğiticilerin Eğitimi:
Proje kapsamında illerde yapılacak eğitimlerde eğitici olarak görev almak üzere ilimizi temsilen
Şube Müdürümüz Çiğdem HOPUR, projenin İl Temsilcisi Özgür ERGİN ve Hüccet VURAL’dan oluşan 3 kişilik bir
ekiple 10-12 Kasım 2015 tarihleri arasında Ankara Limak Hotel’de düzenlenen “Eğiticilerin Eğitimi” faaliyetine
katıldık. 3 günlük faaliyet kapsamında konusunda uzman akademisyenlerden ve Bakanlık yöneticilerinden
eğitim aldık. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Sayın Ziya YEDİYILDIZ’ın teşrifleriyle gerçekleşen kapanış
töreninde katılımcılara sertifikaları verilerek, etkinlik sona erdi.
Bilgilendirme Semineri:
Öğrenciler AB’yi öğreniyor projesi kapsamında Milli
Eğitim Bakanlığı, AB Bakanlığı ve projenin Teknik Destek
Ekibinden uzmanlarca Erzurum Öğretmen Evi’nde bilgilendirme
toplantısı yapıldı. Projenin tanıtımının yapıldığı, Avrupa Birliğinin
tarihçesi ile Türkiye - AB ilişkilerinin kısaca anlatıldığı
bölümlerden sonra, uzmanlarca proje kapsamında yapılacak
yarışmalara dair bilgilendirme yapıldı. Yarışmalara katılacak
öğrencilerin danışman öğretmenlerinden ve Ar-Ge ekibinden
katılımcıların hazır bulunduğu toplantıya teşrif ederek bir
konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yüksel ARSLAN,
konuşmasında projenin öneminden ve AB’ye katılım sürecinde
ülkemizde gerçekleşen reformlardan bahsetti. Toplantı,
öğretmenlerden gelen soruların Bakanlık uzmanlarınca
cevaplanmasıyla sona erdi.

Uluslararası Konferans:
81 ilden Ar-Ge yöneticileri ve proje
temsilcilerinin katılımıyla 16-17 Aralık 2015 tarihlerinde
Ankara HiltonSa Hotel’de gerçekleştirilen “Türkiye AB Ortak
Değerleri: Eğitim Sitemine Yansımaları” konulu uluslararası
konferansa ilimizi temsilen Şube Müdürümüz Çiğdem
HOPUR ve projenin İl Temsilcisi Özgür ERGİN katıldı. Milli
Eğitim Bakanımız Prof.Dr. Nabi AVCI’nın teşrifleriyle
başlayan etkinlikte, Türkiye’den ve Avrupa’dan uzmanlar,
bürokratlar, akademisyenlerden oluşan konuşmacılar yer
aldı. Bakanımız, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecini özetlediği
ve ülkemizin AB ile ortak değerler taşıdığına değindiği
konuşmasını, Kavafis’in İthaka şiirini okuyarak noktaladı.

AB Projeleri Yazma Teknikleri Kursu
14-16 Aralık 2015 tarihlerinde 17 taşra
ilçeden 40 katılımcıya, 21-23 Aralık 2015 tarihleri
arasında 3 merkez ilçeden 40 katılımcıya, AB Projeleri
Yazma Teknikleri Kursu verildi. Ar-Ge Birimi Proje
Ekibi’nden Osman YAĞMUR ve Özgür ERGİN’in eğitici
olarak görev yaptığı kursta, özellikle Erasmus+
programı çerçevesinde verilen hibe destekleri, proje
yazma ve uygulama ile ilgili teorik ve uygulamalı
eğitim verildi.
Şube Müdürümüz Çiğdem HOPUR yaptığı
açılış konuşmasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak
eğitim kurumlarından beklentilerimizi ifade ederek,
katılımcılara başarılar diledi. İl Milli Eğitim Müdürümüz Yüksel ARSLAN, AB desteğiyle yürütülen projelerin
öğretmenlerimizin hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine olumlu katkı sağlayacağını ve kurumsal gelişimi
destekleyeceğini ifade etti.

ERASMUS+ KA2 Projemiz: “Medya Okuryazarlığı
Ve Sosyal Yeterlik”
2015
yılı
başvuru
döneminde Erasmus+ Programı Ana
Eylem 2 çerçevesinde Ulusal Ajansa
sunduğumuz “The More Media Literate
The More Socially Competent” başlıklı
projemiz kabul edildi ve Türkiye Ulusal
Ajansıyla sözleşme imzalanarak proje
yürürlüğe girdi.
Projemizin
ilk
yurtdışı
hareketliliği kapsamında 7-8 Ocak 2016
tarihlerinde yurt dışından gelen
katılımcıları misafir ederek, Proje Açılış
Toplantısı ve Proje Çalıştayına ev
sahipliği yaptık. 5 ülkeden 7 ortaklı ve 208.730 € bütçeli projemiz 24 ay sürecek ve proje sonunda medya
okuryazarlığı ve sosyal yeterlik konularında ders kitabı, öğretmen kitabı ve dijital içerik geliştireceğiz.
Geliştirilen içerikler, projemizin ortak okulu Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Lisesinde ve yurt dışındaki
ortak okullarda uygulanacak ve öğretmen, öğrenci ve uzmanlardan edinilecek dönütlere göre son halini alıp
yaygınlaştırılacaktır. Projenin son döneminde yapılan çalışmaları ve proje çıktılarını yaygınlaştırmak adına her
ülkede bir çoğaltıcı etkinlik (panel, konferans vb.) düzenlenecektir.
Projenin ikinci ulus ötesi toplantısı yine 5 ülkeden gelecek katılımcılarla Mayıs ayı içerisinde
Macaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Açılış Toplantısı ve Proje Çalıştayı:
Macaristan, Slovakya, Slovenya ve Romanya’dan 11 katılımcı, ülkemizde gerçekleştirdiğimiz açılış
toplantısı ve proje çalıştayına katılmak üzere şehrimizi ziyaret ettiler. Programın ilk günü proje yönetimi, bütçe
yönetimi, doküman yönetimi ve fikri çıktıların planlanması gibi gündem maddelerinin yer aldığı yoğun bir
toplantıyla tamamlandı. Toplantı ortakların temsilcilerinin görüş ve önerilerini sunması ve ortak kararların
alınması açısından oldukça verimli geçti. Proje konularında sunumlar yapıldı. Projenin bundan sonraki zaman
dilimi için takip edilecek yol haritası ortak görüşlerle belirlendi. Özellikle fikri çıktıların kurgulanması, hangi
stratejinin izleneceği ve içerikle ilgili nelerin yapılması gerektiği belirlendi.

Şehir Turu ve Ziyaretler:
Hareketliliğin ikinci gününde misafirlerimize
şehrimizi ve şehrimizde bulunan önemli eserleri tanıtma
fırsatı bulduk. Çifte Minareli Medrese, Taşhan, Ulu Cami,
Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesini ziyaret ederek,
misafirlerimize eserlerle ilgili bilgiler verdik.
Aynı gün, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın
Yüksel ARSLAN, yurt dışından gelen katılımcıları
makamında kabul etti. Misafirlerimizin hem proje
toplantısı hem de şehrimiz ve ülkemizle ilgili izlenimlerini
paylaştığı bu ziyaretin sonunda İl Milli Eğitim Müdürümüz
tarafından misafirlerimize hediyeleri ve sertifikaları
takdim edildi. Erzurum, ülkemiz, proje ekibimiz ve
özellikle Türk Mutfağına dair olumlu dönütler alarak misafirlerimizi Müdürlüğümüzden uğurladık. Projemizin yerel ortağı
olan Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesini de ziyaret eden misafirlerimiz okul hakkında bilgi alarak, okul öğretmenleri
ve öğrencilerle tanışma fırsatı buldu. Sınıfları ve diğer okul birimlerini de gezen yabancı misafirlerimizle ülkelerimizdeki
eğitim ortamları ve eğitim sistemleri ile ilgili sohbet etme imkânı bulduk.

2015 Teklif Çağrısı Döneminde Kabul Edilen
Erasmus+ Projelerimiz
2015 Yılı Erasmus+ Karma Okul Eğitimi Stratejik
Ortaklıklar (KA201) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün
“The More Media Literate The More Socially Competent” adlı
projesi kabul edilmiştir. Kurumumuz koordinasyonunda 5 ülkeden
7 ortakla 24 ay boyunca yürütülecek projenin bütçesi toplam
208,730 €. Yerel Ortağımız Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi ile Macaristan, Romanya,
Slovenya ve Slovakya’dan ortaklarla beraber Medya Okuryazarlığı ve Sosyal Yeterlik konularında öğrenme –
öğretme materyali üretmeyi amaçlayan projeye, Ulusal Ajansla kurumumuz arasında sözleşme imzalanmasıyla
aktif olarak başlanmıştır. Ocak ayı içerisinde yapılacak ilk ulus ötesi toplantı için yabancı ortaklardan temsilciler
ülkemize hareketlilik gerçekleştirecek ve projenin yürütülmesi, bütçe yönetimi ve fikri çıktıların planlanması
konularını görüşeceklerdir.
Pasinler Mesleki ve Teknik
Eğitim Merkezi tarafından 2015 Yılı
Mesleki Eğitim Öğrenici Ve Personel
Hareketliliği Projeleri kapsamında yapılan
başvuru, Ulusal Ajansça hibe desteği
almaya hak kazanmıştır. Toplam 131.166
Avroluk bir bütçeye sahip olan proje
kapsamında Pasinler Mesleki ve Teknik
Eğitim Merkezi öğrenicileri çeşitli AB ülkelerinde Gaz altı kaynakçılık alanında staj görme imkânına sahip
olacaktır. Bu projeyle, bölgemiz için çok önemli bir istihdam fırsatı oluşturması beklenen TANAP Projesi için
nitelikli ara elemanların yetiştirilmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir.
2015 Yılı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Proje
Başvuruları sonuçlarına göre yedek listede bulunan, Köprüköy İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğünün “Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yöntem
ve Metotların Kazanımı” adlı projesi daha sonra Ulusal Ajansça bu
alana yapılan kaynak aktarımıyla onaylanarak hibe desteği almaya
hak kazandı. 25.184 avroluk proje kapsamında konsorsiyum üyeleri
okullardan İngilizce Öğretmenleri İngiltere’de mesleki eğitim
kursuna katılacaklar.

eTwinning Faaliyetleri
eTwinning Faaliyeti, müfredat kapsamındaki her hangi bir konu
üzerinde farklı Avrupa ülkelerindeki öğretmen ve öğrencilerin internet
üzerinden çevrimiçi ortak projeler geliştirmesini sağlayarak öğretmenler
arasında bilgi, uygulama, elektronik içerik ve deneyimlerin bilişim
teknolojilerinin kullanılarak paylaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen,
www.etwinning.net adresinden erişilebilen bir uygulamadır.
Avrupa’da okul ortaklıklarının kurulması, bilişim teknolojilerinin eğitim öğretim faaliyetlerinde
kullanılmasının yaygınlaştırılması, yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerinin Avrupa’da öğretmenler arası
paylaşımının sağlanması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dili kullanma becerilerinin
artırılması amacıyla ülkemiz, 22 Şubat 2009 tarihinde eTwinning Faaliyetlerinin bir üyesi haline gelmiştir.

eTwinning Türkiye faaliyetleri, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan
Ulusal Destek Servisi (UDS) ekibi tarafından yürütülmektedir. 81 ilde görevlendirilmiş olan eTwinning
Koordinatörleri, UDS’ye bağlı olarak görev yapmakta, illerdeki öğretmenlerin eTwinning Faaliyetine
katılımlarını ve kaliteli projeler gerçekleştirmelerini teşvik edici faaliyetler düzenlemektedirler.

Erzurum
genelinde
düzenlenen
eTwinning faaliyetleri kapsamında Erzurum il
koordinatörü Osman YAĞMUR tarafından Ekim
ayında Erzurum’a bağlı tüm İlçelerden davet edilen
öğretmenlerimize İl Milli Eğitim Ar-Ge Toplantı
Salonunda eğitim toplantısı ve bilgilendirme
toplantıları düzenlenmiş; buna ek olarak 5 merkez
okula düzenlenen okul ziyaretleri ile eTwinning
faaliyetleri hakkında bu okul öğretmenlerine il
koordinatörümüz tarafından yüz yüze eğitim verilmiştir.
Erzurum ili Ar-Ge birimi olarak eTwinning faaliyetleri kapsamında İl genelinde yaptığımız başarılı
çalışmalarımızdan dolayı UDS tarafından Ankara’da Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen il koordinatörleri
toplantısında il koordinatörümüz Osman Yağmur ödüllendirilmiştir.

Su Kaşifi Programı
“8-14 yaş grubu öğrencilerin
suyla
ilgili
farkındalığını
artırmayı
amaçlayan ve 11 ülkede birden uygulanan
Su Kaşifi programı Türkiye’de Mikado
Sürdürülebilir
Kalkınma
Danışmanlığı
tarafından yürütülmektedir. Program ikinci
yılında Erzurum, İstanbul, İzmir başta olmak
üzere birçok ilde, ilkokul ve ortaokullarda
uygulanması hedeflenmektedir. Su Kaşifi
Öğretmen Bilgilendirme Toplantıları 13
Kasım'da İzmir'de ve 16 Kasım'da
Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürlükleri
işbirliği ile gerçekleşti ve toplantılara toplam
170 öğretmen katıldı.
Bilgilendirme
toplantılarına
önderlik eden Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı'ndan Şadan Ertekin Mis ve Cansu Gedik,
öğretmenlere Su Kaşifi programı ile ilgili genel bilgi verdi ve portalın kullanımı hakkında paylaşımda bulundu.”

ERZURUM İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Adres:
Yeni Yönetim Caddesi
Valilik Konağı Kat 4-5 P.K. 25100
Yakutiye / ERZURUM
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