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EĞİTİM KOÇLUĞU 

SİSTEMİ HAKKINDA 

BİLGİLENDİRMELER 

YAPILDI 

Giriş 
İl Milli Eğitim Müdürlük-

leri  AR-GE Birimleri Yö-

nergesi doğrultusunda 

hazırlamış olduğumuz  

dördüncü bültenimiz ile  

çalışmalarımızı sizlerle 

paylaşmaktayız. Birim 

olarak bu dönem içinde 

yapmış olduğumuz ça-

lışmaların bir özetini siz-

lere sunmaktayız.  

AR-GE birimi olarak ye-

rel ve ulusal tüm projele-

ri takip etmekte ve Top-

lam Kalite Yönetimi ça-

lışmaları ile stratejik 

planlama çalışmalarını 

yürütmekteyiz. Açık bu-

lunan hibelerden yerel 

ve ulusal tüm kaynaklar-

dan ilimizin ve tüm pay-

daşlarımızın en üst dü-

zeyde yarar elde etmesi 

için çalışmalarımızı bü-

yük bir titizlikle sürdür-

mekteyiz. Yürütülen bu 

çalışmalar hakkında ka-

muoyunun bilgilendiril-

mesi ve örnek uyguları-

mızın paylaşılması ama-

cıyla Temmuz-Ocak  

2018 dönemini kapsa-

yan onuncu e bültenimiz 

yayınlanmıştır.  
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EĞİTİM KOÇLUĞU / OKUL 

ZİYARETLERİ 

 Eğitim Koçluğu Projesi 
kapsamında il merkezde bulu-
nan bütün okul idareci /
temsilcilerine ziyaretler yapıl-
mıştır. Ayrıca merkeze bağlı 
ortaokullara ARGE biriminde 
görev yapan öğretmenlerimiz-
ce ziyaretler yapılmış, okulun 
bütün idareci ve öğretmenleri-
nin katılımı sağlanarak Eğitim 
Koçluğu hakkında eğitim veril-
miştir. Bu bağlamda okulları-
mızda Eğitim Koçluğu ile ilgili 
şu uygulamaların yapıldığı gö-
rülmüştür. 

* Okullarda idare tarafından 
“Okul Yürütme ve Denetim 
Ekibi” kurulmuştur. 
* Öğrenci ve Veliler Öğret-
menler tarafından bilgilendiril-
miştir. 
* Okullarda “Eğitim Koçları” 

belirlenerek Ortaokul 8. sınıf 
ve Liselerdeki 9. ve 12. sınıf 
öğrencileri öğretmenler ara-
sında paylaştırılmıştır. 
* Okullarda koçluk ya da kişi-
sel gelişim panosu oluşturula-
rak Koçluk süreçleri ilgili bilgi-
ler panoya asılmıştır. 
* Eğitim Koçları tarafından 
öğrencilerle çalışmalara baş-

lanmıştır. 
 

https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi.on5yirmi5.com%2Fimage%2Fturkiye%2Fmus%2F17-mus-ovasi-ve-lalesi-fotograf-adem-sonmez.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.on5yirmi5.com%2Fdosya%2Fturkiyenin-illeri%2F49-mus-hakkinda-genel-bilgi&docid=8j6Oy4
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İlimizden de Mer-
kez ilçe 29, Malazgirt 13, 
Bulanık 13, Korkut 10, 

Hasköy 7, Varto 6 okul 
olmak üzere toplamda 78 
okulumuz desteklenmiş-

tir. İlimize 468 bin TL 
katkı sağlanmıştır. İlimiz 
desteklenen okullar sıra-
lamasında Türkiye’de 16. 

Doğu ve Güneydoğu illeri 
arasında da 3. olmuştur. 

2018 yılında Muş 
Merkez ve 5 ilçemizde 
Tübitak 4006 Bilim Fuar-
ları kapsamında okul yü-
rütücülerine bilgilendirme 
toplantıları gerçekleştiril-
di. 

2018 yılında Tür-
kiye genelinde toplam 
13.541 proje başvurusu 

yapılmış olup ilimizden 
toplam 173 okulumuzun 
fuarı değerlendirmeye 
alınmıştır. Tübitak tara-

fından Türkiye geneli 
4678 okul desteklenmesi-
ne karar verilmiştir, bu 

sayı geçen yıl 10.170’di.  

TUBİTAK 

TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI  

2018-2019  
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Muş Şehit Yücel Kurtoğlu 

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 

katılımıyla hazırladığımız gençlik ve 

spor bakanlığının desteklediği kültür 

sanat alanında bir projedir. 

Öğrencilerimizin teorik olarak 

gördüğü Sanat Tarihi ve Müze 

Eğitimi ders içeriğinin kalıcı hale 

gelmesi ve  anlamlı öğrenme 

sağlamak için tarihi yapıları yerinde 

görme ve inceleme fırsatı sunmak 

istedik. Bu derslerde  öğrendikleri 

bilgileri pekiştirmek, tarih bilincini 

oluşturmak, geçmişin bugün ve yarın 

üzerindeki olumsu olumsuz etkilerini 

değerlendirebilmesini sağlamak 

amacıyla bir çok medeniyete ev 

sahipliği yapmış İstanbul 

şehrinin  tarihi mekan ve 

müzelerini görmek için gezi 

düzenlendik. Gezimiz 4 gün sürdü 

PANORAMA MÜZESİ, MİNYATÜRK, 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 

GALATA KULESİ,SÜLEYMANİYE 

CAMİİ, YEREBATAN SARNICI, 

AYASOFYA MÜZESİ VE EMİRGAN 

KOROSU (SARI KÖŞK) gibi tarihi 

yapılar ziyaret edildi. Öğrencilerimiz 

bu tarihi mekanları gördüklerinde 

adeta büyülendiler. Hayal ettikleri 

İstanbul ve gezerek 

gördükleri İstanbul un çok 

farklı olduğunu "hayal 

ettiğimizden de güzel " gibi 

olumlu cümlelerle duygularını 

ifade ettiler. Doğu kültürünün 

kız çocuklarını maalesef ikinci 

plana aldıkları süreçleri 

yaşıyoruz bu nedenle geziye kız 

öğrencilerimizin katılımıyla 

gerçekleştirdik. Gezi esnasında 

öğrencilerden bol bol fotoğraf 

çekmelerini istedik . Bu 

fotoğrafları yorumlayıp sergi 

için resimler hazırladılar . Son 

aşama olarak yapılan eserler 

sergilendi .  Öğrencilerimiz 

gezip gördüğü yerleri farklı 

teknikler kullanılarak 

resimlediler . Tüm aşamalarda 

okul müdürümüz Abdulkerim 

Özçelik Okul öğretmenlerimiz 

Garipşah Yalçın Turhan SURun 

da katkılarıyla projemizi 

tamamladık . 

Tarih Bizi Çağırıyor Projesi  

S A Y F A  4  
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Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından tüm okullarımızda başarıyla 
yürütülen Değerler Eğitimi Projesi kap-
samında 2018-2019 Eğitim Öğretim yı-
lının başlamasıyla her ay milli ve mane-
vi hayatımızı yansıtan bir değer belirle-
nerek okullarda uygulanmaya devam 
ediyor. Bu kapsamda Eylül – Ekim ayla-
rında Doğruluk ve Dürüstlük, Kasım 
ayında Sorumluluk, Aralık ayında Arka-
daşlık ve Dostluk, Ocak ve Şubat ayla-
rında ise İsrafı Önleme ve Tutumlu Ol-
mak değerleri işlenmektedir.  

Değerler Eğitimi Okul Temsilci-
lerinin katılımıyla yıllık uygulama planı 
hazırlanarak, her ay Milli Eğitim Mü-
dürlüğü Ag-Ge birimince yıllık planda 
belirlenen ayın değeri ile ilgili Uygula-
ma Yönergesi hazırlandı. Bu kapsamda 
okullarımızda ve sınıflarımızda Değerler 
Eğitimi Panoları oluşturulup, temaya 
uygun sözler ve afişler asılmaktadır. 
Ayın değeri ile ilgili Milli Eğitim Mü-
dürlüğünün de uygun gördüğü kitapların 
okunması, film ve/ya videoların izletti-
rilmesi tavsiye edilmektedir. Ayın değe-
rine uygun olarak, ayın örnek şahsiyetle-
ri seçilip, örnek davranışlar hakkında 
öğretmenler tarafından bilgilendirilme 
yapılmaktadır. Milli Eğitim Ar-Ge biri-
mi tarafından hazırlanan sınıf içi etkin-
likler uygulanmakta ve ayın değeri ile 
ilgili kıssadan hisseler öğrencilerle pay-
laşılmaktadır. Okullarda uzman ve eği-
timcilerin katılımıyla seminerler veril-
mektedir.  

Ayrıca velilerin de bu süreçte 

aktif rol alabilmeleri için, Okul Değerler 

Eğitimi Komisyonları tarafından, ayın 

değeriyle ilgili kısa bir mektup hazırla-

narak velilere gönderilmektedir. Gene 

ayın değeriyle ilgili, slogan, logo, spor 

ve bilgi yarışmaları ile turnuvalar düzen-

lenmektedir. Her ayın değeri ile ilgili 

kentin farklı yerlerindeki billboardlara 

güzel sözler ve afişler asılıp, kamuoyu-

nun bilgilenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca 

ildeki bütün okulların Değerler Eğitimi 

temsilcileri googlegroup ve facebook 

gruplarına dâhil edilmiş ve böylece her 

türlü fikir alışverişi sağlanmıştır. Okul-

larda yapılan bütün çalışmalar açıklama-

larıyla beraber Değerlendirme Formu 

şeklinde Ar-Ge birimine gönderilmekte 

ve değerlendirilmektedir. Bu çalışmala-

rın oldukça verimli geçtiği görülmekte 

ve yıllık planda belirlenen aylık değerle-

rin okullarda titizlikle uygulanmasına 

devam edilecektir. 
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OKU “MUŞ” PROJESİ 

 Oku Muş Projesi kapsamında ba-

şarılı çalışmalar yapan, öğrencilerin dü-

zenli olarak okullarda okuma saatlerin-

de kitap okumalarını sağlayan okulları-

mıza OKUTAN OKUL BELGESİ veril-

miştir. Böylece okullarımızın motivas-

yonu arttırılmış ve kitap okuma oranla-

rının giderek artması sağlanmıştır. Bu-

nun yanısıra kitap okuma alışkanlığı ka-

zandırmak için Muş Okuma Saati uygu-

lamasıyla öğrencilerimiz aileleriyle bir-

likte her akşam yarım saat kitap okuma-

ları sağlandı. 
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II. 

OKUMA 

GÜNÜ 

OKU MUŞ PROJESİ II. GELNEKSEL OKUMA GÜNÜ 

ETKİNLİĞİ 

 Her yıl yapılması 

planlanan proje kapsa-

mında, Atatürk Bulvarı 

üzerinde, Karayolları Kav-

şağı´ndan Belediye Mey-

danı´na kadar uzanan kal-

dırımlarda 2 kilometre 

uzunluğunda sıra oluştu-

ran 10 bin, İlkokul, Ortao-

kul ve Liseli öğrenci aynı 

anda kitap okudu.             

 Programa Valimiz 

Sayın Aziz Yıldırım, Bele-

diye Başkanı Sayın Feyat 

Asya, Ak Parti İl Başkanı 

Sayın Rahmetullah Yaktı, 

 Vali Yardımcısı Alper 

Çiftçi, Milli Eğitim Müdürü Me-

tin İlci, Milli Eğitim Müdür Yar-

dımcıları, Şube Müdürleri, Öğ-

retmenler ve Öğrenciler katıl-

dı. 

 Oku -Muş projesi kap-

samında düzenlenen etkinlik-

te, 10 bin öğrenci, yaklaşık 3 

saat boyunca kitap okudu. 

Valilik binası önüne gelerek 

öğrencilerle birlikte kitap oku-

yan Valimiz  Aziz Yıldı-

rım,  daha sonra cadde bo-

yunca kitap okuyan öğrencile-

ri kutladı. 

 

B Ü L T E N  B A Ş L I Ğ I  
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2017 yılında başlatılan “Oku 

Muş" projesi bu yıl da hafta içi 

her gün 20.00 ile 20.30 saatleri 

arasında "Muş İçin Okuma Saa-

ti" ile devam ediyor. 

“OKU - MUŞ’’ Projesi 2017-

2018 Eğitim Öğretim Yılında 

Muş Milli Eğitim Müdürlüğümüz 

tarafından başlatılmıştır. Proje 

kapsamında İlimizde Okuma 

Günü etkinliği yapılmakta. Proje 

kapsamında okullarda her gün 

okuma saati etkinliği yapılmakta 

ve akşam da evlerimizde saat 

20;00’de velilerimiz ile birlikte 

MUŞ İÇİN OKUMA SAATİ et-

kinliği yapılmaktadır.   

Proje ile ilimizdeki ilkokul, orta-

okul ve ortaöğretim öğrencileri-

ne kitap okuma alışkanlığı ka-

zandırmak; öğrencilerin kendini 

ifade etmeleri, iletişim ve sosyal 

becerilerinin gelişmesi sağlana-

caktır. Kitap okumak insanın 

güzellik duygusu ve estetik 

anlayışını geliştirir, kültürlü, milli 

ve manevi değerlere sahip yük-

sek karakterli bireyler olarak 

yetiştirilmesine katkı sağlar.  Bu 

Proje ile öğrenciler kitap okuma 

alışkanlığı ve kitap okuma zevki 

kazanarak, gelecekte nesillerin 

okumayı bir kültür kazanımı 

edinmeleri sağlanacaktır. Öğ-

rencilerin öğrenme ve anlama 

yetenekleri artacaktır. Öğrenci-

lere açık ve etkili düşünebilme, 

yazabilme ve problem çözme 

becerisi ve anlayarak okuma 

becerisi kazandırılacaktır ve 

farklı bakış açıları geliştiren, 

hayal gücü zenginleşmiş, düşü-

nen ve sorgulayan öğrencileri-

miz yetişecektir. Velilerimizin de 

desteği alınarak projemizin etki 

alanı genişleyecektir. 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Mü-

dürü Metin İlci, devam eden 

proje kapsamında okuma saa-

tinde bir aileyi ziyaret ederek 

aile ile beraber kitap okudu. 

Projenin amacının düşük olan 

kitap okuma oranlarını yükselt-

mek olduğunu ve öğrencilerimi-

zin aileleriyle beraber evde 

kitap okuma alışkanlığı ka-

zandırmak olduğunu belirten 

İlci, Muşluların projeye yo-

ğun ilgi gösterdiğini söyledi. 

Okuma yapan aile bireyleri 

ise her akşam televizyon ve 

telefonlarını kapatarak kitap 

okuduklarını böylelikle evle-

rinde huzur ortamı oluştu 

dedi. 

            Milli Eğitim Müdürü-

müz Metin İlci; Evlerde oku-

ma bilinci oluşturmak iste-

diklerini aktararak 

"Malumunuz olduğu üzere 

bizim ilimizde okuma oranla-

rı istediğimiz düzeyde değil-

dir. Bu amaçla geçen yıl 

başlatmış olduğumuz “Oku 

Muş” projemiz vardı. “Oku 

Muş” projesi vesilesiyle her 

gün okullarımızda okuma 

saatleri uyguladık. Okuma 

saatlerimizin devamında 

öğrencilerimiz hafta içinde 

okuma alışkanlığı kazandı-

lar. İstedik ki bu yılda oku-

muş projemizi evlere taşıya-

lım ve evlerde annelerimiz, 

babalarımız ve kardeşleri-

mizle birlikte oturup kitap 

okuma saati oluşturalım. Bu 

vesile ile bu yıl ´Muş İçin 

Okuma Saati´ projesi başlat-

tık. Saat 20.00 deyince ´Muş 

İçin Okuma Saati´ başlamış-

tır. Lütfen sessiz olun.´ diye 

bir mesaj gönderiyoruz. 

Giden bu mesajı alan velile-

rimiz öğrencileri ile beraber 

televizyonu kapatıp okuma 

saatini başlatırlar. Bu şekil-

de her akşam yarım saat 

kitap okuma alışkanlığının 

oturmasını istiyoruz. Bunda-

ki temel amacımız evin içeri-

sinde kitap okunmasını sağ-

lamak, evin içerisinde bilim, 

kültür ve sanat adına güzel 

faaliyetler oluşmasına teşvik 

etmektir. Bu vesileyle proje-

miz inanılmaz derecede 

karşılık buldu. Bu akşam 

Ferhat Yiğit ağabeyimizin 

evindeyiz. Ailemiz kitap okuma 

saatinde oturup kitaplarını oku-

muşlar. Son derece güzel bir 

görüntü ve faaliyet oluşmuş 

dedi. 

 

“MUŞ İÇİN OKUMA 

SAATİ:20:00” 

OKU MUŞ PROJESİ AİLE ZİYARETİ 
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 1500 

öğrencimiz ,

Şehrimizin 

farklı  

kültürel 

dokularını 

görme 

imkanı 

kazandı. 

Tarihi Murat Köprüsü 

Şehrimi Geziyorum 

Tarihimi Öğreniyorum 

 Proje  kapsamında 41 

köy ve belde okullarının öğren-

cilerine şehir merkezinde bulu-

nan tarihi camii, türbe, han ve 

köprüler gezdirilip tanıtılarak 

öğrencilerimizin  yaşadıkları 

şehrin tarihi ve kültürel varlıkla-

rını tanımaları sağlanarak ileride 

onları koruyacak bireyler olma-

ları amaçlanmıştır. 
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de ele alındığı İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü yönetimi, strateji ve 

politikalar, öğretmen ve öğret-

men motivasyonu, öğrencilere 

sunulan hizmetler ve öğrenci 

tutumları, insan kaynakları, 

veliler, okul aile birlikleri, mali 

ve fiziki mekanlar, alanlara göre 

birimler, okullar, katılımcılık, 

sürekli gelişme ve geliştirme, 

kalite yönetimi, süreçler, ölçme-

ye ve bilgiye dayalı yaklaşım, 

yeni fikirler ve projeler ele alın-

dı.  

 

 2018 Yılı Ekim ayında 

iç ve dış paydaşların görüşlerini 

almak için paydaş memnuniyeti 

anketleri hazırlandı. Hazırlanan 

anketler elektronik ortam da 

Ekim ve Kasım aylarında uygu-

landı. Anket sonuçları değerlen-

dirilerek İl Milli Eğitim Müdürlü-

ğümüzün Stratejik Planında 

gelişim alanlarının belirlenme-

sinde performans hedeflerinin 

tespitinde veri olarak kullanıldı. 

   

 Stratejik Plan hazırlama 

çalışmaları doğrultusunda ilgili pay-

daşların görüşlerinin alınması ve 

eğitim paydaşlarının plana katılımı-

nın en üst düzeyde sağlanması 

amacıyla GZFT (SWOT) analizleri 

yapıldı. Muş Mesleki Eğitim Merke-

zi’nde Hayat boyu Öğrenme, Temel 

Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve 

Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel 

Eğitim ve Rehberlik bölümleri ve 

ilgili paydaşlarının katılımı ile 2018 

yılı Ekim ayında 5 günlük bir çalış-

tay yapıldı. 

 

 Yapılan çalışmalar da 

elde edilen sonuçlar GZFT (SWOT) 

analizleri bölümünde değerlendiril-

miştir. Kurumun gelişim alanlarının 

tespitine ve performans hedefleri-

nin oluşturulmasına kaynaklık et-

miştir. 

 Bakanlığımızın Stratejik 

planı doğrultusunda İl Milli Eğitim 

Müdürlüğümüzün 2019-2023 yılla-

rını kapsayan stratejik planı ile ilgili 

çalışmalar da sona gelinmiştir. 

 İl ve İlçe Milli Eğitim Mü-

dürlüklerinin stratejik planlarının eş 

güdüm içinde hazırlanması için ilçe 

stratejik plan ekipleri ile bilgilendir-

me toplantısı yapıldı. Okullarında 

çalışmalarını sürdürmeleri için ge-

rekli bilgilendirmeler yapıldı. 

 Milli Eğitim Müdür-

lüğümüzün 2019-2023 yılla-

rını kapsayan üçüncü strate-

jik planı ile ilgili çalışmalar 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

2018/16 sayılı Genelgesi ve 

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-

2023 Stratejik Planı Hazırlık 

Programı doğrultusunda 

başlatılmıştır. Bu kapsamda  
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tarihleri arasında Muş Eği-

timde Atılım ve Gelişim Ara-

ma Çalıştayı yapıldı. Çalış-

tayda ortak akıl ile mevcut 

durum ortaya konularak ge-

lecek planlaması yapıldı. İki 

gün süren çalıştayda katılım-

cılar U masa düzeninde de-

ğişen dünya analizleri, ku-

rumsal geçmiş, geçmişten 

bugüne kuruluşun tarihi bağ-

lantısı, nasıl bir kuruluş olma 

isteği, özet bir vizyon tasa-

rımlarının yanında kuruluşun 

olumlu-olumsuz yönlerinin 

2019-2023 STRATEJİK PLANI HAZIRLIK 

ÇALIŞMALARI 

 

2019-2023 

Okul/

Kurum 

Stratejik 

Plan 

Eğitimleri 

yapıldı 
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STRATEJİK PLANLAMA VE KALİTE EKİBİ 
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3 Ercan ÇİÇEK 

4 Behzat YEL 
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