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Bültenimiz  1Temmuz  2019  tarihi
ile  31  Aralık  2019  tarihleri  arasında
ARGE  Birimimiz  tarafından
gerçekleştirilen faaliyetleri içermektedir.
Bu  dönem  içinde  gerçekleşen
çalışmalar  konusunda  bilgi  paylaşımı
sağlamak  amacıyla  hazırlanan
bültenimiz 15 Ocak 2020 tarihinde web
sayfamızda  paylaşılmaya  başlanmıştır.
Altı  aylık  bir  bülten  dönemini
tamamlarken yeni  dönem  içinde
çalışmalar  devam etmektedir.  Okul  ve
kurumlarımızın  çalışmalarında  onlara
destek olmaya devam etmekteyiz.  



2019-2023 STRATEJİK 
PLANI HAZIRLAMA 
ÇALIŞMALARI
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Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2019-2023 yıllarını 

kapsayan üçüncü stratejik 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; 

Stratejik  plan  hazırlık  çalışmaları,  Muş  merkez

ilçe  ve  diğer  okul/kurumlara  2018/16  sayılı

Genelge ile  doğrultusunda sürdürülmüştür.  Millî

Eğitim  Müdürlüğü  2019–2023  Stratejik  Planı,

literatür  taraması,  üst  politika  belgelerinin

analizi,  geniş  katılımlı  çalıştaylar,  kapsamlı

durum  analizi  raporu,  iç  ve  dış  paydaşların

görüşleri  ile birimlerinin katkıları  doğrultusunda

hazırlanmıştır.  Yapılan çalışmalar da elde edilen

sonuçlar  GZFT  (SWOT)  analizleri  bölümünde

değerlendirilmiştir.  Kurumun  gelişim  alanlarının

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Stratejik Planı

tespitine  ve  performans  hedeflerinin

oluşturulmasına  kaynaklık  etmiştir.

Bakanlığımızın  Stratejik  planının

onaylanmasından  sonra  İl  Milli  Eğitim

Müdürlüğümüzün  2019-2023  yıllarını  kapsayan

stratejik  planı  görüş  ve  öneriler  doğrultusunda

güncellenerek tamamlanmıştır.  İl  Valimizin onayı

ile Stratejik Planımız web sayfamızda yayınlanmış

ve Strateji Geliştirme Başkanlığı’na gönderilmiştir.

İlçe ve Okul Planlarının Tamamlanması

           İl  ve İlçe Milli  Eğitim Müdürlüklerinin

stratejik  planlarının  eş  güdüm  içinde

hazırlanması  için  ilçe  stratejik  plan  ekipleri  ile

bilgilendirme  toplantısı  yapıldı  ve  hazırladıkları

stratejik  plan  taslakları  incelendi.  Okullarında

çalışmalarını  sürdürmeleri  için  gerekli

bilgilendirmeler  yapıldı.  Okulların  stratejik  plan

ekipleri ile Merkez ilçede 25 Aralık 2019 tarihinde

Muş  Öğretmenevinde,  Varto  ilçesinde  25  Aralık

2019  tarihinde  Varto  Halk  Eğitim  Merkezinde,

Bulanık İlçesinde 26 Aralık 2019 tarihinde Bulanık

Halk  Eğitim  Merkezinde,  Malazgirt  ilçesinde  26

Aralık 2019 tarihinde Malazgirt Öğretmenevinde,

Hasköy ilçesinde 27 Aralık 2019 tarihinde Hasköy

Halk Eğitim Merkezinde, Korkut ilçesinde 27 Aralık

2019  tarihinde  Korkut  Muhammet  Fatih  Safitürk

Konferans  Salonunda  bilgilendirme  toplantısı

yapıldı. Okulların e-mail ile gönderdikleri stratejik

planları  da  incelenerek  gerekli  düzeltmeleri

yapmaları için geri dönüşler yapıldı.
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gün meyvesini  almaktayız.  İddialıyız  çünkü Doğu

ve Güneydoğuda 23 ilde ilk defa böyle bir protokol

hayata  geçirilmektedir.  Protokolümüzün  hayata

geçmesi  ile  Muş ve Gaziantep illeri  arası  gelişen

çalışma  ruhu  Türkiye'nin  diğer  illerine  de  örnek

olacaktır" diye konuştu.

Gaziantep  Milli  Eğitim  Müdür  Yardımcısı  İbrahim

Necip Kafadar da, ülkemizde mesleki eğitimin en

büyük  sorunlardan  biri  olduğunu  dile  getirerek,

"Mesleki  eğitim meselesi  düşüncesiyle buradayız.

Her şey gençlerimiz için, çocuklarımızın bu konuda

güzel  bir  eğitim  alıp  iyi  bir  yerlere  gelmelerini

sağlamak için" dedi.

Gaziantep  Sanayi  Odası  Başkanı  Adnan  Ünverdi

ise,  herkesin  evladının  en  iyi  yere  gitmesini

istediğini  söyledi.  Konuşmasında  doğru  eğitimin

önemine dikkat çeken Başkan Adnan Ünverdi şöyle

konuştu,  "Hepimiz  evlat  yetiştiriyoruz  ve

evladımızın  da en iyi  yerlere  gelmesini  istiyoruz.

Fakat  doğru  eğitim  verdirebiliyor  muyuz?  Bu

yönümüz maalesef eksik. Şu anda 21. Yüzyıldayız

ve bilgiye dayalı eğitime değil, uygulamaya dayalı

eğitime dönmemiz gerektiğini söylemek istiyorum.

"Hepimizin ortak bir sorunu var. Ben sanayi şehri

olarak  aranılan  elemanı  bulmaya  çalışıyorum  ve

maalesef  bu  elemanı  bulamıyorum"  dedi.

Yapılan konuşmaların ardından MUŞ TSO, GSO, Muş

Milli  Eğitim  Müdürlüğü  ve  Gaziantep  Milli  Eğitim

Müdürlüğü arasında protokol imzalandıktan sonra

program sona erdi.

        Muş  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  (MUŞ TSO)

konferans  salonunda  Milli  Eğitim  Bakanlığı  2023

Eğitim  Vizyonu  kapsamında,  Muş  ve  Gaziantep

Sanayi  ve  Ticaret  Odaları  ile  İl  Milli  Eğitim

Müdürlükleri  arasında  "Mesleki  Eğitimi  Geliştirme

Projesi"  kapsamında  Muş  ve  Gaziantep  İllerinin

Mesleki Eğitiminin Geliştirilmesi ve İşbirliği Protokol

imza programı düzenlendi.

Programın  açılış  konuşmasını  yapan  Muş  TSO

Başkanı Erdal Koç; Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye

Odalar ve Borsalar  Birliği  arasında mesleki  eğitim

ile reel sektörü, birbirine entegre edecek proje için

adım atıldığını ifade etti. Koç, "Bu protokol ile Doğu

ve  Güneydoğuda  bulunan  23  il  içinde  bir  ilki

gerçekleştireceğiz.  Muş  ve  Gaziantep  illerinin

mesleki eğitiminin geliştirilmesi ve işbirliği protokol

ile Muş Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Gaziantep

iline  gönderilecek  öğrenci  stajları  ve  meslek

öğretmeni  eğitimlerine,  maddi  destek sunacak ve

Gaziantep iş piyasasını yakından takip etme imkânı

elde  etmiş  olacağız.  Mesleki  eğitim  ve  sanayi

işbirliğinin  geliştirilerek,  kaliteli  ara  eleman

yetiştirilmesi  konusunda,  ülkemizde  uzun  yıllardır

hayal  edilen  bir  çalışmanın,  bugün  Muş  ve

Gaziantep  illeri  arasında  gerçekleştiriliyor  olması

bizleri  ziyadesi  ile  mutlu  etmiştir"  ifadelerini

kullandı.

Daha sonra bir konuşma yapan Muş İl Milli Eğitim

Müdürümüz Emin Engin; Bizler bugün burada tarihi

bir gün yaşamaktayız. Çünkü Türkiye'de önem arz

eden ve ilk önceliklerden olan Milli Eğitim Bakanlığı

2023  Eğitim  Vizyonunu  kapsamında,  Mesleki

Eğitimin Geliştirilmesi ve sektörün ihtiyaç duyduğu

nitelikli  insan gücünün yetiştirilmesi  için okullarda

eğitimi  verilen  meslek  alanlarında  öğrenci  ve

öğretmenlerin  sosyal  ve  zihinsel  becerilerinin

geliştirilmesi, mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerinin

arttırılması  amacıyla  "Mesleki  Eğitim  İş  Birliği

Protokolü imzalıyoruz. Muş ilinde Temmuz 2019'dan

şimdiye kadar yaklaşık 2 aylık bir çalışmamızın bu

Muş ve Gaziantep İlleri Arası Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi ve 
İşbirliği Protokolü Muş'ta imzalandı

Sayfa 3
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"EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ" İMZALANDI

         Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr.  Fethi  Ahmet  Polat  ile  Muş  İl  Milli  Eğitim

Müdürü Emin Engin arasında "Eğitimde İşbirliği

Protokolü" imzalandı. 

Muş  İl  Eğitim  Müdürlüğüne  bağlı  okullarla

birlikte  bilimsel  ve  kültürel  içerikli  toplantılar

yapılmasını  kapsayan  ve  5  yıl  süreli,  Muş

Alparslan  Üniversitesi  ile  Muş  İl  Milli  Eğitim

Müdürlüğü  arasında  "Eğitimde  İşbirliği

Protokolü"  Muş  Alparslan  Üniversitesi  Rektörü

Prof.  Dr.  Fethi  Ahmet  Polat  ve  İl  Milli  Eğitim

Müdürü  Emin  Engin  tarafından  imzalandı.

İmzalanan  "Eğitimde  İşbirliği  Protokolü”  nün

amacına  değinen  Muş  Alparslan  Üniversitesi

Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat: “Eğitimde İş

Birliği Protokolünün" amacı; eğitimin niteliği ile

ilgili  öncelikli  olarak  belirlenmiş  alanlar  başta

olmak  üzere,  taraflarca  uygun  görülen  tüm

alanlarda,  planlı  çalışmalar  yürüterek,  özellikle

öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltecek olan

tüm  eğitim  hizmetlerinin  niteliğini  arttırmak;

eğitim  programlarının  geliştirilmesi,  öğretmen

yeterliklerinin  uygulamalı  eğitim  faaliyetleriyle

arttırılması,  mezun  olma  durumuna  gelmiş

öğretmen  adaylarına  mesleki  tecrübe

kazandırılması  ve  ailelerin  sosyal,  kültürel  ve

mesleki  gelişimlerine  destek  olunması

noktasında,  taraflar  arasında  iş  birliği  ve

koordinasyonu  sağlamaktır.  Muş  İl  Milli  Eğitim

Müdürlüğüne bağlı  okulların  ihtiyaç  duyabileceği

mesleki  gelişim  eğitimleri,  eğitim  alt  yapılarının

iyileştirilmesi,  okullarda  eğitimin  niteliğinin

geliştirilmesi  yoluyla  öğrencilerin  öğrenme

başarılarını artırma, daha ileri düzeyde öğrencilere

öğrenim görme fırsatı sunmak, eğitim süreçlerinin

değerlendirilmesi,  seminer  ve  projelerin  nitelik

yönünden  geliştirilmesi,  eğitim-öğretim  desteği

sağlanması,  öğrencilerin  üniversitenin  akademik

ve araştırma birimlerini ziyaret etmesi, üniversite

öğretim  üyeleri  tarafından  ilgili  okullardaki

öğrencilere dersler verilmesi, bilimsel çalışmaların

geliştirilmesi,  ulusal  veya  uluslararası

kaynaklardan  finanse  edilmek  üzere  ortak  proje

önerileri  hazırlanması  kapsamında  Milli  Eğitim

Müdürlüğüne  bağlı  okullarla  birlikte  bilimsel  ve

kültürel  içerikli  toplantılar  yapılmasını  kapsayan

ve  5  yıl  süreli,  “Eğitimde  İşbirliği  Protokolü”  nü

imzaladık.  Protokolün  hayırlarsa  vesile  olmasını

dilerim”dedi.

Muş  İl  Milli  Eğitim  Müdürü  Emin  Engin  ise,

protokolün  hayırlara  vesile  olmasını  dileyerek,

amaçlarının  tüm  eğitim  hizmetlerinin  niteliğini

arttırmak;  eğitim  programlarının  geliştirmek  ve

öğretmen  yeterliklerinin  uygulamalı  eğitim

faaliyetleriyle arttırmak olduğunu söyledi.  
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ve  proje  koordinatör  öğretmenlerinden  detaylı

bilgi aldı. 

Muş  Milli  Eğitim  Müdürlüğü  ve  bağlı  kurumlar

tarafından Erasmus+ programı kapsamında daha

önce  uygulanmış  veya  mevcut  projelerin

yaygınlaştırılmasına  yönelik,   Muş

Öğretmenevinde  10  Ekim  2019  tarihinde  gün

boyu  proje  tanıtım  ve  yaygınlaştırma  sergisi

düzenlenmiştir.  Erasmus  Günleri  Proje  Sergisi

kapsamında  ilimizde  başarıyla  uygulanmış  ve

halen  devam eden 37 Erasmus+ ve Etwinning

projemizin  sunumu  proje  koordinatörleri

tarafından  yapılan  çalışmaları  içeren  yazılı  ve

görsel materyallerle yapılmıştır. Erasmus Günleri

Proje sergisinin açılışında konuşan İl Milli Eğitim

Müdürü  Emin  Engin;   Eğitim  kalitesinin

arttırılması  için  yerel,  ulusal  ve  uluslararası

işbirliğinin  ve  projelerin  önemini  vurgulayarak,

ilimizde  başarıyla  uygulanan  Erasmus  +

projelerine  yeni  başvuru  döneminde  her

okulumuzun başvurması  gerektiğini  belirtti.

Erasmus+  projeleri  haricinde  Harezmi

programına  da  başvurulmasını  isteyen  Milli

Eğitim  Müdürü  Engin,  Milli  ve  Manevi

değerlerimizi  ön  plana  çıkaran  çalışmalara

yoğunluk  verilmesi  gerektiğini  belirtti.  Avrupa

Birliği'nin Erasmus+ Programı çatısındaki eğitim,

gençlik  ve  spor  hibelerinin  ülkemizdeki

yönetiminden  sorumlu  kamu  kuruluşu  olan

Ulusal  Ajansın  projelerimize  verdiği  destekten

dolayı teşekkürlerini sunan İl Milli Eğitim Müdürü

Emin Engin, başarıyla yürütülen her bir projede

  Milli Eğitim Müdürümüz Emin Engin tarafından, Muş

Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kurumlar tarafından

Erasmus+  programı  kapsamında  daha  önce

uygulanmış  veya  mevcut  projelerin

yaygınlaştırılmasına yönelik,   Muş Öğretmenevinde

Erasmus Günleri Proje sergisi açılışı yapıldı.

 Açılış programına İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin,

Milli Eğitim Şube Müdürleri Murat Çoban, Suat Çetin,

Ahmet  İyidil  ile  okul  müdürleri  ve  öğretmenler

katıldılar.

            ErasmusDays etkinlikleri  ile  Erasmus+

Programınının, Erasmus+ projelerinin ve yararlanıcı

hikâyelerinin  daha  görünür  hale  gelmesi,  her

kesimden  Erasmus+  yararlanıcısının  projelerinin

sonuçlarını  ve  hikâyelerini  yerelde  paylaşması

beklenmektedir.  Bu  doğrultuda,  ErasmusDays

etkinlikleri  ile  Erasmus+  Programının  potansiyel

yararlanıcısı  tüm hedef  gruplarla  (kamu kurumları,

sivil  toplum  kuruluşları,  öğrenciler,  gençler,  tüm

vatandaşlar) birlikte deneyim paylaşımının yapıldığı

faaliyetlerin  planlanması  hedeflenmektedir.

"ErasmusDays" Avrupa festivalinin üçüncüsü 10-11-

12  Ekim  2019  tarihlerinde  Avrupa  çapında  eş

zamanlı etkinliklerle gerçekleştirilmektedir.

Tüm  proje  sergilerini  ziyaret  eden  İl  Milli  Eğitim

Müdürü Emin Engin, yapılan Erasmus+ ve Etwinning

projeleri  hakkında  yapılan  çalışmaların  görsel  ve

yazılı materyallerini görmek suretiyle, öğrencilerden

ERASMUS GÜNLERİ
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TÜBİTAK PROJELERİ
2019-2020  Eğitim-Öğretim  yılında  Muş
Merkez  ve  5  ilçemizde TÜBİTAK 4006 Bilim
Fuarları  kapsamında  toplam  200  okul
yürütücüsüne  Ar-  Ge  birimi  TÜBİTAK
Koordinatörü Hasan KONUŞUK ve Behzat YEL
tarafından  bilgilendirme  toplantıları
gerçekleştirildi.
2019-2020  Eğitim-Öğretim  yılında  Muş
Merkez ve 5 ilçemizde 144 okulumuzun fuarı
değerlendirmeye alınmıştır.  

2019 yılı Ekim ve Kasım aylarında 4 okulumuzda Bilim fuarları gerçekleştirilmiştir.

DEĞERLER EĞİTİMİ FAALİYETLERİ
Muş  İl  Milli  Eğitim  Müdürlüğü  tarafından

tüm  okullarımızda  başarıyla  yürütülen  Değerler
Eğitimi  Projesi  kapsamında  2019-2020  Eğitim
Öğretim  yılının  başlamasıyla  her  ay  milli  ve
manevi hayatımızı yansıtan bir değer belirlenerek
okullarda  uygulanmaya  devam  ediyor.  Bu
kapsamda  yapılan  çalışmalar  özetle;  Okullarda
veya  sınıflarda  Pano  oluşturularak  güzel  sözler
asılması,  aylık  değerle ilgili  kitap ve film/video
tavsiye  edilmesi,  öğrencilere  kıssadan  hisseler
anlatmak  veyahut  örnek  şahsiyetlerden
bahsetmek,  sınıf  içi  etkinlikler  ile  yarışma,
turnuva ve velilere mektup göndermek suretiyle
bu  değerlerin  öğrencilerimizce  benimsetilmesi
amaçlanmıştır.

“Herkesin
güvenini

kaybeden, daha
ne kaybetsin?”
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Erasmus+ Programı ve eTwinning Projeleri

       Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi
tarafından,  Muş İl  genelinde hayata geçirilen
AB  projelerine  yönelik  başvurular  konusunda
bilgilendirme toplantısı yapıldı.
       16-19  Aralık  2019  tarihleri  arasında
Merkez,  Malazgirt,  Bulanık,  Varto,  Hasköy ve
Korkut  İlçelerinde  Erasmus+  Programı  ve
eTwinning  Projeleri  ile  ilgili  bilgilendirme
toplantıları yapıldı. Programlarla ilgili olarak İl
Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminde görevli
Nazan  Turan  Kızıltaş,  M.  Selim  Akalın,
Fatmanur  Yılmaz  ve  Tuba  Harmankaya
tarafından  bilgiler  verildi.  Projeler  ile  ilgili
başvuru  süreçleri  anlatıldı  ve  öğretmenlerin
konuyla  ilgili  soruları  yanıtlandı.  Erasmus+
Programı  kapsamında  KA1,  KA2  projeleri  ve
eTwinning  projeleri  anlatıldı.  eTwinning,
EPALE,  School  Education  Gateway  (SEG)
Platformları tanıtıldı.  Toplantılar Merkez ve 5
İlçede ayrı  ayrı düzenlendi ve her toplantıya
ilçelerdeki her okuldan en az bir  öğretmenin
katılımıyla gerçekleşti. 

      Ayrıca 16 Aralık 2019 tarihinde Aday
öğretmenlere de yine Erasmus+ Programı ve
eTwinning projeleri içerikleri hakkında bilgi
verildi.  Aday  öğretmenlere  bir  projenin
yürütülmesi için başvuru, uygulama, izleme
ve  değerlendirme  süreçleri  hakkında  bilgi
verildi.  eTwinning  projeleri  platformu
tanıtıldı ve öğretmenlere platformdan nasıl
faydalanabilecekleri konusunda bilgi verildi.

Sayfa 7
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Sevgili Şehrime Yazıyorum Projesi

Bülten 49

       Muş  ilinde  ki  ilkokul,  ortaokul  ve
ortaöğretim  öğrencilerine  kitap  okuma
alışkanlığı  kazandırmanın  yanında
öğrencilerin  kendilerini  ifade  etmelerinin,
iletişim  ve  sosyal  becerilerinin  gelişmesini
destekleyerek duygu ve düşüncelerini yazıya
dökmelerini  sağlamak  amacıyla  mektup
yazma yarışması düzenlenmiştir. 

      Proje ile öğrencilerde etkili okuryazarlık
becerisi, karar verme becerisi, sosyal katılım
becerisi  yanında  yenilikçi  ve  özgün  ve
eleştirel düşünme, estetik düşünme, diline ve
kültürüne  sahip  çıkma  yetilerinin  gelişmesi
beklenmektedir.  Öğrencilere  yazma  ile
birlikte kitap okuma alışkanlığı kazandırarak,
toplumsal  duyarlılık  ile  yorumlama  bilgi  ve
becerisi  kazandırmak  amaçlanmaktadır.
Yazma  faaliyeti  olarak  sadece  ödüllü  resmi
yarışmalar  ön  plana  çıkmaktadır.  Proje  ile
öğrenciler  için  farklı  bir  alan  açılmış
olacaktır. 
İl  düzeyinde  okuma  oranlarını  arttırıcı,
yazmayı  teşvik  edici  etkinlikler
bulunmamaktadır. Kitap  fuarları  veya  yazar
buluşmaları  tarzında  bir  etkinlikler  pek
yapılmamaktadır.  Sadece  İl  Milli  Eğitim
Müdürlüğümüz  tarafında  2017-2018  Eğitim-
öğretim yılında Yazarları Eserleri İle Tanıyalım
projesi kapsamında öğrencilerimiz sekiz yazar
ile  buluşmuştur.  Bunun  nedenleri  arasında
Üniversitemizin  yeni  olması  sivil  toplum
kuruluşlarının  da  istenilen  düzeyde
yapılanmamış olmasının da önemli bir  etkisi
bulunmaktadır.

       Sevgili  Şehrime Yazıyorum Projesine
öğrencilerimiz  tarafından  yoğun  bir  ilgi
gösterilmiştir. Her kategoride dereceye giren
öğrencilerimizin  eserlerinin  kitap  haline
dönüştürülme çalışmaları devam etmektedir.
Basılı  eser  haline  dönüştürülecek  mektuplar
tüm öğrenciler ile paylaşılacak ve bu sayede
öğrencilerin  yazma  istekleri  isteklerinin
gelişimine öncülük edilmiş olunacaktır.
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Muş Masal Günleri

       Okul  Öncesi  öğrencileri  için
düzenlenen Muş Masal Günleri etkinliği,
çocuklara  okul  öncesinden  başlayarak
milli  ve  manevi  değerlerin
özümsenmesini  sağlamak  ve  okul
öncesi  eğitimin  önemi  ile  ilgili  bir
farkındalık  oluşturmaktır.  Bu  etkinlik
kapsamında okul öncesi eğitimin önemi
ile  ilgili  olarak  Muş il  merkezindeki
velilerde bir farkındalık yaratmak, okul
öncesi  eğitim  çağındaki  çocuklarda
milli ve manevi değerlerimiz ile ilgili ve
temel  eğitim  çağındaki  çocuklarda
Nasreddin  Hoca,  Keloğlan  vb.  milli
kültürümüze  ait  öğelerle  ilgili
farkındalık yaratmaktır. 
Muş Masal  Günleri  Etkinliğinde
öğretmenler,  öğrencilere  masallar
anlattılar  çocukların yüzleri boyandı ve
oyunlar  oynadılar.  Lise  öğrencilerimiz
milli kahraman kostümleri giyindiler ve
çocukları eğlendirdiler. 
Düzenlenen  etkinliklere  İl  Milli  Eğitim
Müdürümüz  Sayın  Emin  ENGİN,  Şube
Müdürü Murat  Çoban,   ilimizdeki
anaokulların  öğretmenleri,   öğrencileri
ve veliler katıldılar.

      Programda bir açıklama yapan Milli
Eğitim Müdürü Emin Engin; "Bugün burada
Muş Masal Günleri  adı altında bir  etkinlik
düzenledik. Etkinliğimiz 4 gün sürecek. Her
gün  200-250  çocuğumuzu  ebeveynleriyle
beraber  buraya  çağırıyoruz.  Çocuklarımız
evde  sürekli  bilgisayar  ve  internet
oyunlarıyla  oynuyorlar.  Burada  masal
etkinliği  ile  bu alışkanlıklarını değiştirmek
istedik.  Çocuklara masal okuyoruz onlara,
öğretmenlerimiz  masal  anlatıyor,  oyunlar
oynuyorlar.  Bu  şekilde  çocukların  hayal
dünyasını geliştirmek,  kelime  dağarcığını
geliştirmek ve problem  çözme becerilerini
kazandırmak  için  çaba  sarf  ediyoruz.
Çocuklar  burada  masal  dinliyorlar,
eğleniyorlar.  Güzel  bir  etkinlik  olduğu
kanaatindeyim. Asıl amacımız bugünün en
büyük sıkıntısı olan teknoloji.  Çocuklarımız
daha çok ufak yaşta, 3-4 yaşında telefona
bağımlı olmaya  başlıyorlar.  Biz  küçükken
masalla  büyüdük  ve  masallar  ile
büyüdüğümüz için hayal dünyamız genişti,
bu sayede düşünce kabiliyetimizi geliştirdi
masallar. Cemal Süreyya´nın bir sözü var;
"çocukluğunda  masal  okumayan,
dinlemeyen  çocuklar,  büyüdüklerinde
kediyi bile cetvelle çizerler" diyor.  İşte biz
bu  çocuklarımıza  hayatı tanımalarını,
masalı yaşamalarını,  hayal  dünyalarının
gelişmesini  ve  en  önemlisi  teknolojiden
uzak kalmasını istiyoruz" dedi. 
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ETWİNİNG Ulusal Kalite Etiketi

Konakkuran  İmam  Hatip  Ortaokulu’na
"Ulusal Kalite Etiketi" Ödülü

Türkiye,  22  Şubat  2009  tarihinde
eTwinning  faaliyetinin  üyesi  haline
gelmiştir. eTwinning Türkiye faaliyetleri,
Yenilik  ve  Eğitim  Teknolojileri  Genel
Müdürlüğü bünyesinde  kurulmuş olan
Ulusal  Destek  Servisi  ekibi  tarafından
yürütülür.  Etwinning  faaliyetleri
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
amaçlarını taşır.

Proje kapsamında Avrupa ve Ülkemizde
okul ortaklıklarının kurulması, öğrenci ve
öğretmenlerin  bilişim  teknolojilerini  ve
yabancı dil  becerilerinin  arttırılması
amacıyla eTwinning Projeleri  kapsamda
Malazgirt İlçesi, Konakkuran İmam Hatip
Ortaokulu'nda  görev  yapmakta  olan
Teknoloji  ve  Tasarım  öğretmenimiz
Gülümser  Şentürk  Akkoyun,  yürüttüğü
"Resfebe Türkiye" isimli eTwinning Okul
Projesi  Uygulaması kapsamında  tüm
kriterleri  yerine getirdiği için eTwinning
Okulu  unvanı kazanmış ve  başarıları
nedeniyle  "Ulusal  Kalite  Etiketi"  ödülü
almaya hak kazanmıştır.

Milli  Eğitim  Müdürümüz  Emin  Engin;
Konakkuran  İmam  Hatip  Ortaokulu
Müdürü Şemsettin  Ulusoy  ve  Teknoloji
ve Tasarım Öğretmeni Gülümser Şentürk
Akkoyun'u  makamında  kabul  ederek
"Ulusal Kalite Etiketi" ödüllerini verdi.  
İl  Milli  Eğitim  Müdürü Emin  Engin;
"Bakanlığımız  bu  tür  projeleri
destekliyor.  Kişisel  gelişime,  dil
öğrenimine  katkı sağlıyor.
Öğrencilerimize  ve  öğretmenlerimize
hareket kazandırıyor. Diğer okullarımıza
ve öğretmenlerimize örnek teşkil ediyor.
Bu güzel  çalışmanızdan dolayı teşekkür
ediyorum.  Size  destek  olan  Okul
Müdürümüzü,  öğretmen  arkadaşları ve
öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Biz de İl
Milli  Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü
desteği  vermeye  hazırız.  Başarınızın
devamını diliyorum." dedi.
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Şehrimiz Muş Kitabı

       "Şehrimiz"  dersinin  müfredatını
hazırlama çalışmaları devam etmektedir.

       Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda haftada
2  saat  olmak  üzere  toplam  72  saatlik
öğretim programını içeren 'Şehrimiz' dersi,
seçmeli  okutulacak.  Millî  Eğitim  Bakanlığı
Temel  Eğitim  Genel  Müdürlüğünce
hazırlanan  ve  Talim  ve  Terbiye  Kurulunun
onayından  geçen  'Şehrimiz'  dersinin
müfredatı,  'Şehirlerin  Hikâyesi',  'Şehirde
Yaşam',  'Şehrimi  Tanıyorum',  'Şehrim
Çalışıyor',  'Şehrimde  Ben'  ünitelerinden
oluşacak.

       Derslerde, özellikle şehre özgü mahalli
değerlere  vurgu  yapılacak,  okul  dışı
ortamlardan faydalanmaya önem verilecek.
Bu  çalışmalar,  okulun  yakın  çevresinden
pazar  yerine,  resmi  dairelere,  fabrikalara,
sergilere,  arkeolojik  kazı  alanlarına,
atölyelere,  müzelere  ve  tarihi  mekânlara
yönelik olacak.
"Şehrim  Çalışıyor"  ünitesinde  şehirde
sanayi, ulaşım, ticaret, yer altı ve yer  üstü
kaynakları, tarım, hayvancılık ve ormancılık
faaliyetleri araştırılacak.  Şehre özgü üretim
alanları ve  zanaatları tanıtılacak.  Şehrin
tarihi,  doğal,  dini,  kültürel  unsurlarıyla
birlikte  anıt  eserler,  milli  parklar,  ören
yerleri,  müzeler,  yaylalar,   rekreasyon
alanları, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı
sıra somut olmayan kültürel mirasın önemi
üzerinde  durulacak.  Şehrin  turizm
potansiyelinin  ülke  ekonomisine  katkıları
ortaya  konulacak.  "Şehrimde  Ben"
ünitesinde  de  şehrin  kültür  ve  sanat
imkânları  öğretilecek.  Kütüphaneler,  tarihi
ve turistik mekânlar, bilim, eğitim ve sanat
merkezleri,  sinemalar,  tiyatrolar,  sanat
etkinlikleri  ve  şenlikler  hakkında  bilgiler
aktarılacak, şehre kimlik kazandıran eserler
tanıtılacak.  Kentin  yetiştirdiği  tarihi
şahsiyetler, sanat, edebiyat, müzik, spor ve
bilim  insanları  öğretilecek.  Ayrıca  şehrin
ağız,  deyiş ve  özgün  söz  varlığı gibi
kendisine özgü dilli, yerel yayıncılığı, müzik
kültürü,  önemli  günleri,  geleneksel  ve
güncel sporları, önemli günleri bilinecek.  
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