
 

    
 

 



 

    

 

 

SUNUŞ 
Teknolojik gelişmeler ve teknoloji ekseninde değişimlerin hızla ilerlediği, bilgiye erişimin olduğu zamanımızda 

gelişmiş ülkeler, kaynaklarını verimli bir şekilde kullanabilmek adına, kurumlarının işleyişleri stratejik yönetim ve 
planlama çerçevesinde gerçekleştirmektedirler.  

Ülkemiz, bu değişimi karşısında “Kamu Mali Yönetimi” planlaması ile ülke vizyonunun gerçekleştirilmesi 
açısından köklü bir değişime gitmiştir. Bu kapsamda yapılan reformları, istenilen düzeyde sonuçlandırmak, gerekli 
uzmanlık, tecrübe ve birikimin yerinde kullanılması amacıyla AR-GE Birimleri oluşturulmuştur.  

Bakanlığımızın koordinesinde 2015-2019 Stratejik Planı, Bakanlığımızın vizyonu ve temaları doğrultusunda 
hazırlanmıştır. Stratejik planımız doğrultusunda yürütülen, ulusal, uluslararası ve yerel projeler, kıymetli öğrencilerimize, 
yönetici ve öğretmenlerimize eğitim-öğretimlerinin yanında kişisel gelişimlerine de katkı sağlamıştır. 

Önümüzdeki dönemde Erzurum’un eğitim niteliğini geliştirmek için, eğitimin lokomotifi öğretmenlerin eğitim 
öğretim ortamlarını ve imkânlarını geliştirmek, moral ve motivasyonunu artırmak için çalışmalar yapacağız. Bu kapsamda 
yönetici ve öğretmenlerimizle birlikte başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum.  

AR-GE birimimizin, öğretmenlerimizin ve eğitim yöneticilerimizin ortaya koyduğu güzel çalışmaların bir araya 
getirildiği AR-GE bülteni 5. sayısının hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarında 
başarılar diliyorum.    

Ercan YILDIZ 
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, TÜBİTAK vb.), Strateji Geliştirme-Planlama ve Toplam Kalite 

Yönetimi (TKY) vb. alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir. 

 

AR - GE BİRİMİ EKİP ÜYELERİ 
 

Sorumlu Şube Müdürü  
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Osman ÇELİK osmanceliktr@gmail.com 

Osman YAĞMUR yagmurosman@hotmail.com 
Özgür ERGİN ozgurergin@gmail.com 
Tunç AĞAVER tagaver25@hotmail.com 
Yücel GÖZCÜ yabisoglu25@hotmail.com 
Zeki KOÇAK zekikocak@hotmail.com 
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2015-2019 Dönemi Stratejik Planı 
 

2015-2019 Dönemi Erzurum İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Stratejik Planı yayınlanmış ve 200 adet 

basımı yapılarak, ilgili kurum ve birimlere 

dağıtılmıştır.  

 

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 

stratejik planını yayınlanması akabinde İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüklerinin planları, Müdürlüğümüz 

bünyesinde görevli Araştırma, Stratejik Planlama 

ve Kalite Ekibi (ASKE) tarafından incelenerek ilçe 

müdürlüklerinin de planlarını yayınlamaları 

sağlanmıştır. Ayrıca Okul/Kurum Müdürlüklerinin 

2015-2019 Stratejik Planları incelenmiştir. 

Okul/Kurum planları ilçelerde İlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri, merkez ilçelerde ise yine ASKE 

tarafından incelenmiş, gerekli görülen değişiklikler 

okul ve kurum müdürlüklerine iletilmiş ve 

yayınlanmaya hazır hale getirilen planlar okulların 

web sitelerinde yayınlanmıştır.  

 

 Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Plan 

çerçevesinde 2016 Mali Yılı Performans Programı 

hazırlanarak bölümlere sunulmuştur. Ayrıca izleme sürecine ilişkin istatistiki verileri elde etmek için veri tabanı 

oluşturulmuştur. Veri tabanı Eylül 2016 tarihinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak verilerin sağlıklı bir 

şekilde toplanması amaçlanmıştır. 

 

Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm kurumlar 2015 - 2019 Stratejik Plan uygulama süreci devam 

etmekte olup planlar dâhilinde iş ve işlemlerini yürütmeye devam etmektedirler.  



 

    

 

Elveda Sokaklar Merhaba Mutlu Yarınlar-3 
 

“Elveda Sokaklar Merhaba Mutlu 

Yarınlar-3” projesi Kalkınma Bakanlığı 

SODES Programı kapsamında 

yürütülmektedir. 21 Ocak 2016’da başlayan 

projede şu ana kadar sanatsal ve sportif 

kurslar açılmış ve açılan kurslara malzeme 

desteğinde bulunulmuştur. 50. Yıl 

Ortaokulunda resim,  Şehitler Ortaokulunda 

org ve bağlama,  Mareşal Fevzi Çakmak 

Ortaokulunda basketbol, Halitpaşa 

Ortaokulunda voleybol, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Kız Lisesinde ebru ve gitar kursları açılmıştır. 

Proje kapsamında Şehitler Ortaokulunda müzik atölyesi, 50. Yıl Ortaokulunda resim atölyesi ve 

Cumhuriyet Anadolu Lisesinde konferans salonu yapılmaktadır. Konferans salonu ve atölyelerin tadilatları 

tamamlanmış, tefrişatları ise tamamlanmak üzeredir. 

Proje kapsamında tüm ilden 400 öğretmen ve aday öğretmenin katılımı ile “Değerleri yaşayarak 

öğrenme” konulu seminer düzenlenmiştir. Projenin “yurttaşlık/kentlilik/birlikte yaşama bilincini 

güçlendirmeye yönelik faaliyetler” alt başlığı kapsamında düzenlenen seminer ile derslerde değerler 

eğitiminden yararlanarak dezavantajlı öğrencilerin yurttaşlık/kentlilik/birlikte yaşama bilincini güçlendirmek 

amaçlanmıştır. 

Yine eylül ayı itibari ile çocukların sosyal yaşama entegrasyonunu sağlamak amacıyla il içi geziler; 

sinema gösterileri ve seminerler (bağımlılıkla mücadele konulu) düzenlenecek, ayrıca kitap okuma 

kampanyaları yapılacaktır. 

 



 

    

 

Z-Engin Ufuklara Projesi 
Projemizde öğrencilerimizin araştıran, sorgulayan, bilgi üreten, kendini ifade edebilen, sosyal ve 

duygusal zekâsını kullanabilen bireyler olarak yetişmelerine destek olmak amacıyla resim ve müzik atölyeleri, 

içinde zekâ oyunu alanları barındıran z-kütüphaneler ve küçük çaplı spor merkezi kurulacaktır. 

  

 

Z-Kütüphane yapılması ve okuma 

kültürünü geliştirici kampanyalar yapılacaktır.  

Okuma kampanyalarında dereceye 

girecek öğrenciler için çeşitli hediyeler verilecek ve 

İstanbul – Çanakkale Gezisine götürülecektir. 

Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesinde 

Ebru/Resim Kursu ve Keman Kursu için gerekli 

malzeme alımları gerçekleştirilmiş olup kurslarımız 

başlamıştır.  

Erzurum Spor Lisesinde Kondisyon 

istasyonu oluşturulması hedeflenmektedir.  

Proje kapsamında hazırlanacak z-kütüphanelerin tadilat işlemleri tamamlanmış ve malzeme 

alımları devam etmektedir. 

  

İLÇE OKUL 

Yakutiye Veyisefendi İlkokulu 

Yakutiye Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu 

Yakutiye İsmetpaşa İlkokulu 

Yakutiye Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Palandöken Remzi Sakaoğlu Bilim Sanat Merkezi 

Palandöken İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu 



 

    

 

Erzurum Avrupa’ya Uçuyor - 3 Projesi 

  

Erzurum Valisi Sayın Dr. Ahmet ALTIPARMAK’ın emirleri ile başlayan ve onun himayesinde 

sürdürülen “Erzurum Avrupa’ya Uçuyor “projesinin 3. Etabı 28.01.2016’ te gerçekleştirildi. 

İlk aşaması 27 Ocak 2015-8 Şubat 2015 Tarihleri arasında 160 öğretmenin katılımı ile Budapeşte-

Viyana ve Bratislava’da gerçekleştirilen projenin 29 Mayıs 2015 – 17 Haziran 2015 tarihleri arasında 135 

öğretmenimizin katılımıyla 2. Etabında Çek Cumhuriyeti Prag, Karlovyvary ve Almanya Dresten şehirlerine 

gerçekleştirilmiştir. 

Erzurum’da görev yapan sınıf ve branş öğretmenleri ile idarecilerinin katıldığı Proje ile;  

Öğretmenlerimiz; Avrupa ülkelerinin sosyal yaşamdaki kuralları, çalışma ve iş hayatları, tarihi ve kültürel 

zenginlikleri koruma kültürü ve özellikle eğitim sistemlerini yerinde görülerek iyi örneklerin ilimize transfer 

edilmesini sağlayacaktır.  

Bu amaçla 28 Ocak 2016-05 Şubat 2016 tarihleri arasında 54’şer öğretmenden oluşan 2 grup 

İtalya’nın Roma ve Floransa şehirlerine hareketlilik gerçekleştirilmiştir.  



 

    

 

İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Eğitim 

Gerçekleştirildi  

 

Robert Kolejinde görev yapan eğitmenlerce Özel Bilkent Laboratuvar Lisesi ev sahipliğinde İlimizde 

çalışan İngilizce öğretmenlerine eğitim verildi.  

26 Mart 2016 Cumartesi günü, Özel Bilkent Laboratuvar Lisesi’nde öğrencilerin konuşma 

becerilerini geliştirmeye yönelik yeni tekniklerin anlatıldığı bir günlük eğitim gerçekleştirildi. Robert Kolejinde 

görev yapan öğretmenlerce verilen eğitime ilimizin çeşitli okullarında görev yapan yaklaşık 40 İngilizce 

öğretmeniyle, Bilkent Lisesinde görev yapan 10 öğretmen katıldı. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Çiğdem HOPUR’ 

la Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğümüz uzmanlarının katıldığı eğitim oldukça verimli geçti. 

İngilizce derslerinde sözcük öğretimi, drama ve Konuşma becerilerinin geliştirilmesine dair 

yöntemlerin gösterildiği yüz yüze eğitim ardından, katılımcı öğretmenler okullarında uygulamalar yapıp eğitim 

portalı üzerinden çevrim içi dönütler vererek, birbirleriyle ve eğitmenlerle etkileşim içerisinde olacaklar.  

   



 

    

 

Erzurum’da Eğitimin Niteliğini Geliştirme Projesi 
EREN-GEP projesi ile Erzurum’da eğitimin niteliğinin geliştirilmesine yönelik yol haritası 

belirlenerek, ihtiyaç ve beklentileri tespit edilip ve çözüm önerileri geliştirildi.  

Projenin ilk aşamasında, projenin hedef kitlesinde yer alan eğitimin her basamağındaki iç ve dış 

paydaşların mevcut durum analizleri yapılarak projenin amacına yönelik Eğitim – Öğretim, Özel Eğitim – 

Rehberlik Hizmetleri, Öğretmen – Öğrenci – Veli, Okul Yönetim, Fiziki Durum, Kurumlar Arası İşbirliği ve 

Projeler başlıklarında sorun alanları tespit edildi.  

Bu sorun alanlarına ait sorun ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli çalışma grupları 

oluşturuldu. Çalışma gruplarından alınan veriler ile ortak sorunlar belirlenerek, sorunların çözümü için çözüm 

önerileri geliştirilmiştir.  

Bu aşamada geliştirilen çözüm önerileri İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okullarca 

değerlendirilerek, yapılacak çalışmalar hakkında raporlar 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı 1. Yarıyılı sonuna kadar 

müdürlüğümüze gönderilecektir. 



 

    

 

İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Eğitim Faaliyeti 

 

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü ve Amerikan 

Büyükelçiliğinin ortaklaşa olarak düzenlediği faaliyet iki 

aşama olarak planlandı. 

1. Aşaması 27-28 Nisan, 2. Aşaması ise 25-26 

Mayıs 2016 tarihlerinde Erzurum Hizmet içi Eğitim 

Enstitüsünde gerçekleştirilmiştir. Birbirlerinin devamı ve 

bütünleyicisi olarak dizayn edilen bu iki aşamalı eğitime 

Amerikan Büyükelçiliğinden iki eğitimci ile ilimizde 

ortaokul ve liselerde görev yapan 67 İngilizce 

öğretmenimiz katılmıştır.  

 

Bu eğitimlerde öğretmenlerimize derslerinde verdikleri teorik bilgiye paralel olarak 

kullanabilecekleri pratik uygulama örnekleri ağırlıklı olarak gösterilmiş, bunun yanında bilişim teknolojilerinin 

sınıf içi kullanımı konusu da eğitim içeriğine dâhil edilmiştir.  

  



 

    

 

Kardeş Okul – Kardeş Kurum Projesi  
 

Kamu Kurumları ile Okullar arasında 

koordinasyon sağlanarak Kamu kurumları 

tarafından okullarımızın desteklenmesi 

hedeflenmektedir. 

İlimizde 37 kurum ( SGK, ÜNİVERSİTE, Aile 

Sosyal Politikalar il Müdürlüğü, …) 69 okulumuzla 

eşleştirilmiştir. Kurumlar kendi imkânları 

dâhilinde okulların ihtiyaçlarını gidermektedir. 

 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 

ve Anketler 
1 Ocak - 30 Haziran 2016 tarihleri 

arasında 32 adet bilimsel çalışmalarda 

kullanılmak üzere araştırma iznine, 33 adet 

yüksek lisans araştırma iznine ve 12 adet 

doktora araştırma iznine Bakanlığımız 

Yenilikçilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğünün 2012/13 nolu genelge 

çerçevesinde onay verilmiştir. 



 

    

 

Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam 

Oranlarının Artırılması Projesi (Kep II) 
 

Proje Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

15 pilot ilde (Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Bingöl, Ağrı, 

Kars, Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, 

Van, Şırnak, Hakkâri) yürütülmektedir.  

Proje kapsamında ev ziyaretleri, 

öğretmen eğitimleri, veli ve öğrenci bilgilendirme 

çalışmaları, yarışmalar ve medya yoluyla 

yaygınlaştırma faaliyetleri yapılmaktadır.  

Proje kapsamında şimdiye kadar 

öğrencileri okula kazandırmak amacıyla birinci 

yılında 150 ev ziyareti yapılmış, okula devamsızlık 

sebeplerini ortaya koymak amacıyla 7000 

öğrenciden bilgi toplanmıştır. 

Proje kapsamında öğretmenler, 

öğrenciler, veliler, sivil tolum kuruluşu temsilcileri 

ve kamu görevlilerinden oluşan farklı gruplara 

mesleki rehberlik, iletişim ve toplumsal cinsiyet 

eşitliği konularında 15 adet seminer 

düzenlenmiştir.  

Projenin ikinci yılında 500 ev ziyareti planlanmaktadır. Proje kapsamında ilimizde akademik desteğe ihtiyacı 

olan 250 dokuzuncu sınıf öğrencisine 120 saatlik ders telafi programı uygulanacaktır. 

  



 

    

 

Değerler Eğitimi “Formatör Öğretmen 

Yetiştirilmesi” 

 
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk 

Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (ATASEM) ve Atatürk Üniversitesi İnsani 

Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(ATAİDEM) işbirliği ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlığının desteği ile uygulanan proje ile ilkokul, 

ortaokul ve lise öğretmenlerine temel değerler 

eğitimine ilişkin metot ve yaklaşımlara yönelik 

eğitim verilerek, olumlu sosyal etkileşim için 

değerler paylaşımında bulunmalarını sağlamak ve 

değerler eğitimine yönelik öğretmenlerin 

motivasyonunu ve farkındalık düzeylerini artırmak 

için bir açılım gerçekleştirmek amaçlanmıştır. 
Bu amaçla 53 öğretmene Değerler Eğitimi Formatörlük Eğitimi kursu 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” 
 

Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde 5 ülkeden 7 ortak kurum tarafından yürütülmekte olan Medya 

Okuryazarlığı ve Sosyal Yeterlik başlıklı Erasmus+ KA2 projesi kapsamında 1-3 Mart 2016 tarihleri arasında 

Medya Okuryazarlığı öğrenme - öğretme materyali içerik geliştirme çalıştayı düzenlendi. Prof. Dr. Nilüfer 

PEMBECİOĞLU moderatörlüğünde yürütülen çalışmalarda, Müdürlüğümüz Ar-Ge birimi ve Türk Telekom 

Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi´nde görevli öğretmenler ile lise seviyesinde Medya Okuryazarlığı dersine 

yönelik öğretim materyali geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldı. Bilgi ve tecrübelerini proje ekibindeki 

öğretmenlere aktaran ve proje çıktılarının hazırlık çalışmalarına yön veren Prof. PEMBECİOĞLU, aynı zamanda 

geniş katılımlı bir konferansta konuşma 

yaparak, ilimizde görev yapan okul 

müdürleri, rehber öğretmenler ve 

Medya Okuryazarlığı dersine giren 

öğretmenlere Medya Okuryazarlığının 

neden bir ihtiyaç olduğu, medya 

okuryazarlığı eğitiminin öğrencilere 

neler kazandıracağı, medyanın olumsuz 

etkilerinden nasıl korunulabileceği 

konularında bilgi ve birikimlerini aktardı.  

 

Konferansın sonunda Prof. 

PEMBECİOĞLUN’a çiçek ve teşekkür 

belgesi sunan İl Milli Eğitim Müdür 

Yardımcısı Samih KIR, katkılarından 

dolayı hocamıza ve katılımcılara 

teşekkür etti.   

 

ULUSLARARASI PROJELER 



 

    

 

“Medya Okuryazarlığı Ve Sosyal Yeterlik” 

Projesinin İkinci Toplantısı Macaristan’da yapıldı 
 

 Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde 

5 ülkeden 7 ortak kurum tarafından 

yürütülmekte olan Medya Okuryazarlığı ve 

Sosyal Yeterlik başlıklı Erasmus+ KA2 projesinin 

ikinci ulus ötesi toplantısı ise Macaristan- 

Felsonyek’te düzenlendi.   

 

Felsonyek Belediye Başkanının ev 

sahipliğinde yapılan toplantıya proje ortağı 

ülkelerden 20 proje personeli katılmıştır. 6-11 Mayıs 

2016 tarihleri arasında Milli Eğitim Müdürümüz 

Yüksel ARSLAN’ın başkanlığında müdürlüğümüz ve 

ortak okul T.T.N.T. Sosyal Bilimler Lisesinden 7 proje 

personeli toplantıya Türkiye tarafı olarak iştirak etti. 

Toplantıda proje kapsamında üretilecek olan fikri 

çıktıya yönelik hazırlanan materyallerin gözden 

geçirildi ve bir sonraki ulus ötesi proje toplantısına 

kadar yapılacak çalışmalar planlandı. Ayrıca proje 

faaliyetleri, zaman çizelgesine uyum, bütçe ve web 

sitesi içerikleri hakkında fikir alışverişlerinde 

bulunuldu. Proje resmi ziyaretleri kapsamında 

Felsonyek’te bulunan bir ilkokul ziyareti yapıldı. 

Kültürel faaliyetler kapsamında ise Felsonyek 

Belediyesi tüm katılımcılara yönelik bir kültür gecesi 

düzenledi. Ziyaret boyunca tüm katılımcı ülke 

ekipleri Macaristan’ın eşsiz güzellikleri ve tarihi 

eserlerini tanıma fırsatı buldu.  

  

ULUSLARARASI PROJELER 



 

    

 

eTwinning Faaliyetleri 
 

eTwinning projesi Avrupa Komisyonu Eğitim 

Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından 

Erasmus + Programı kapsamında finanse edilen, Avrupa 

Okul Ağı Konsorsiyumu organizasyonunda, 33 Avrupa 

Ülkesi ve 6 Avrupa Dışı Ülke Eğitim Bakanlıkları veya 

Ulusal Ajansları tarafından yürütülen bir faaliyettir.  

eTwinning kapsamında öğretmenlerin 

çevrim içi iletişim kurarak, bilgi ve deneyim 

paylaşabilecekleri; çevrim içi ve yüz yüze eğitimlere 

katılabilecekleri; tüm Avrupa’dan öğretmenlerle 

öğrencilerinin de dahil ederek, teknolojiyi etkin ve 

verimli bir biçimde kullandıkları, öğretim programlarına 

projeler gerçekleştirebilecekleri bir topluluk 

oluşturulmuştur. 

eTwinning projelerinin tanıtılması ve 

yaygınlaştırılması amacıyla 2016 yılında Oltu 

İlçesindeki tüm öğretmenlere yönelik Oltu Halk Eğitim 

Merkezi salonunda bir bilgilendirme toplantısı, il AR-

GE toplantı salonunda 1 gün süren ve il genelindeki 

tüm ilçelerden 2 öğretmenin katılımıyla bir eğitim 

toplantısı ve ayrıca beş farklı türde okulumuza da 

bilgilendirme amaçlı okul ziyaretleri yapılmıştır.   

YEĞİTEK’in ülke çapında yürüttüğü ve 

Ulusal Destek Servisi tarafından organize edilen 

eTwinning projelerinin FATİH Projesi’nin 

uygulamadaki başarısı ve etkinliğini olumlu yönde 

etkileyen bir çok çıktısı bulunmaktadır.  

  

ULUSLARARASI PROJELER 
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