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          Kıymetl� Okuyucularımız,

   İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan �çer�s�nde �l�m�zde
gerçekleşt�r�len eğ�t�m öğret�m çalışmaları, ulusal ve uluslararası projeler
g�b� b�rçok çalışmanın yer aldığı Türk�ye'dek� 81 İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü
tarafından hazırlanarak eğ�t�m paydaşlarımızla paylaşılan e-derg�m�z "81
Çalıkuşu Ağrı"nın 7. sayısı �le s�zlerle beraber�z.

       Ağrı'mız , tar�h� ve kültürel özell�kler� dolayısıyla kültürümüzü yaşayan
ve yaşatan b�r şeh�rd�r. Ağrı İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü olarak şehr�m�z�n bu
öneml� özell�ğ�n� d�kkate alarak yen�l�kç� ve çözüm odaklı çalışmalarımıza
devam etmektey�z. Bu çalışmaları s�z değerl� okuyucularımızla paylaşmak,
eğ�t�mde ortaya koyduğumuz farkı görünür kılmak ve güzel örnekler�n
yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla her sayımızda çalışmalarımızdan
b�r seçk� sunuyoruz.

     Her sayfada ayrı emeğ�n yer aldığı, düşünmen�n ve çalışmanın ürünü
olan derg�m�z; tamamıyla değerl� öğretmenler�m�z ve öğrenc�ler�m�z�n
ortaya koymuş olduğu faal�yet ve projelerden oluşmaktadır.

   81 Çalıkuşu'nun b�r parçası olan Ağrı İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünün
ülkem�zde eğ�t�m�n öncüler�nden olmayı hedefleyerek yaptığımız
çalışmalar e-derg�de yer almaktadır. Derg�m�z�n hazırlanmasında emeğ�
geçen mesa� arkadaşlarıma teşekkür eder�m. 81 Çalıkuşu Ağrı e-derg�m�z�n
7. sayısının hayırlı olmasını temenn� ed�yorum.

Hasan KÖKREK
Ağrı İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü



 Burada bir konuşma yapan Kökrek, "Çocuklarımızın; hızla değişen
dünyaya ayak uydurabilecek bilgi ve donanıma sahip olan, dinamik ve
açık fikirli aynı zamanda ahlaki ve kültürel yönden gelişen, okuyan,
düşünen ve öğrendiklerini ülkesi, milleti ve kendisi yararına rahatça
uygulayabilen bireyler olarak yetiştirilmesi hayati derecede önemlidir. 
 Gerçek anlamda eğitimci olmak; kendine ve topluma faydalı insanlar
yetiştirmek yolunda, zevkle ve sevgiyle çalışabilme yeteneği ile
mümkündür. Böylesine önemli bir misyonu üstlenen topluluk olarak biz
öğretmenler; problemler ve olaylara karşı kendimizi korumak için
duvarlarımızı yükseltmek yerine, bulunduğumuz çevreyi yaşanabilir bir
konuma getirmenin mücadelesi içerisinde bulunmalıyız. 
"Takım ruhu ile sizlerin tecrübe ve heyecanınızla birlikte, birçok başarıya
imza atacağız."dedi.

  İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya İl
Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, aday öğretmenler katıldı.

MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRÜ KÖKREK,
ADAY
ÖĞRETMENLERLE
BİR ARAYA GELDİ



EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
YARIŞMASINA BAŞVURAN

ÖĞRETMENLERİN PROJELERİ
DEĞERLENDİRİLDİ

 Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
öğretmenlere yönelik ikincisi düzenlenen "Eğitimde İyi Örnekler
Yarışması" çerçevesinde il genelinde görev yapan öğretmenlerden 30
proje başvurusu yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda
19'u İbrahim Çeçen Üniversitesinde görevli seçkin akademisyen olmak
üzere toplam 40 jüri üyesi tarafından öğretmenlerden gelen projelerin
değerlendirmeleri devam ediyor.

 Öğretmenler projelerini  jüri üyelerine
yüz yüze sunum yaparak sergiliyor.
Ödüllü proje yarışması sonunda
yapılacak olan değerlendirmelerde
dereceye giren öğretmenlere Ağrı
Valiliğince ödüllendirilecek. İl Milli
Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, jüri
üyeleri ile bir araya gelerek destek ve
katkılarından dolayı teşekkür etti.



10 KASIM
ATATÜRK'Ü ANMA
GÜNÜ

 Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84.
yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen
törende Vali Dr. Osman Varol,
Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Vali
Dr. Osman Varol, daha sonra İbrahim
Çeçen Üniversitesinde düzenlenen 10
Kasım Atatürk'ü Anma Programına
katıldı.

 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı;
Öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu
"Bir Resim Yap Çocuğum" adlı şiirin
okunması, yabancı liderlerin Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk
hakkında söylediği sözler ve
öğrencilerimizin hazırlamış olduğu
müzik dinletisiyle devam etti.

 Vali Dr. Osman Varol, 12. Mknz. P.
Tug. K. V. Alb. Erhan Cesur ve
Belediye Başkanı Savcı Sayan Atatürk
Haftası münasebetiyle düzenlenen
yarışmalarda dereceye giren
öğrencilere ödül takdiminde bulundu.
Vali Varol, öğrencilerimizi tebrik
ederek başarılarının devamını diledi.



 Öğretmenlik mesleği süresince
ortaya koyduğu çalışmalar ve yapmış
olduğu projeleri belgelendirerek
başvuru yapan öğretmenler arasında
kentte yılın öğretmeni seçilen 13
yıllık öğretmen Gülsün Karslı, İl Milli
Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i
makamında ziyaret ederek bir süre
görüştü.

AĞRI'DA GÜLSÜN KARSLI YILIN
ÖĞRETMENİ SEÇİLDİ

  81 ilin temsilci öğretmenleri arasında Ağrı'yı  temsil edecek olan Karslı,
illerinde yılın öğretmeni olarak seçilen meslektaşları ile birlikte
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut
Özer ile bir araya geldi.

 Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Kökrek, kentte yılın
öğretmeni seçilen Karslı'yı
kutlayarak çiçek takdim etti. Milli
Eğitim Bakanlığı'na giden Karslı, 24
Kasım Öğretmenler Günü
etkinlikleri kapsamında Ankara'da
düzenlenen programa katıldı.



AĞRI'DA "SON DERS ZİLİ "ADLI
TİYATRO OYUNU SAHNELENDİ

  Halk Eğitim Merkezi salonunda
sahnelenen tiyatro oyununu İl
Milli Eğitim Müdürü Hasan
Kökrek, şube müdürleri, Eğitim
Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı
Süleyman Gümüşer, okul
müdürleri ve öğretmenler izledi.
Huzurevinde kalan emekli bir
öğretmenin öğrencileri ile bir
araya gelmesinin anlatıldığı ve
şehit öğretmenlerin anıldığı
tiyatro oyunu izleyenlerin büyük
beğenisini topladı.

 Tiyatro oyununun sonunda
tiyatro eğitmeni Gökhan Güneş
ve tiyatro oyuncularını tebrik
eden İl Milli Eğitim Müdürü
Hasan Kökrek, "Bütün
meslektaşlarımın 24 Kasım
Öğretmenler Günü'nü kutluyor,
başta Başöğretmen Mustafa
Kemal Atatürk ve şehit
öğretmenlerimiz olmak üzere
ebediyete intikal etmiş bütün
öğretmenlerimizi saygı, minnet
ve şükranla anıyorum." dedi.



EMEKLİ ÖĞRETMENE ANLAMLI
ZİYARET

 İl Milli Eğitim Müdürü Hasan
Kökrek, "24 Kasım Öğretmenler
Günü" etkinlikleri kapsamında Şube
Müdürü Selahattin Bilgiç ve
öğretmenlerle birlikte emekli
öğretmen Cengiz Polat'ı evinde
ziyaret ederek çiçek verip
öğretmenler gününü kutladı.

 Polat'a çeşitli hediyeler takdim
eden Kökrek, Polat ile bir süre
sohbet etti. Polat'a  verdiği
hizmetlerden dolayı teşekkür eden
Kökrek, emekli olan ve görev yapan
tüm öğretmenlerin öğretmenler
gününü kutladı. Ziyaretten dolayı
Kökrek'e ve katılımcılara teşekkür
eden Polat, tüm meslektaşlarının
öğretmenler gününü kutladı.



ÖĞRETMENLER ARASI
DÜZENLENEN VOLEYBOL, MASA

TENİSİ VE SATRANÇ TURNUVALARI
TAMAMLANDI

  Naci Gökçe Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen voleybol
turnuvasını İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Gençlik ve Spor İl
Müdürü Fedai Din, Şube Müdürleri Mehmet Özmüş ve Selahattin Bilgiç,
Voleybol İl Temsilcisi Gökmen Aslankılıç, Okul Sporları Koordinatörü
Osman Okta, okul müdürleri ve öğretmenler izledi.

 Oynanan voleybol finalinde Spor Lisesi birinci, Naci Gökçe Anadolu
Lisesi ikinci, İpekyolu Ortaokulu üçüncü ve Yılmaz Hatunoğlu Anadolu
Lisesi dördüncülüğü elde etti. Masa tenisi turnuvasında Ballıbostan
Ortaokulu öğretmeni Mehmet Saver birinci, 100 Yıl Ortaokulu öğretmeni
Yunus Temel ikinci ve 23 Nisan Anaokulu öğretmeni Rıdvan Yıldırım
üçüncü oldu.

  Satranç turnuvasında Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğretmeni Recep
Kuzu birinci, Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmeni Zeki Aslan ikinci ve
100 yıl Gazi İlkokulu öğretmeni Mehmet Akif Taşdemir üçüncülüğü elde
etti. Öğretmenleri tek tek tebrik eden Kökrek ve Din, okul takımlarına ve
öğretmenlere madalya ve kupalarını verdi.



  Eleşkirt Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapan Halis Aslan, İl
Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan
Tatlı ve Kızılay gönüllüleri ile birlikte Yeşilova köyünde kendisi gibi
öğretmen olan eski öğrencisi Yakup Alageyik'i 24 Kasım Öğretmenler
Günü´nde ziyaret edip, sürpriz yaptı. Ders işlediği sırada öğretmeni
Halit Aslan'ı karşısında gören Yakup Alageyik, büyük şaşkınlık yaşadı.
İki öğretmen, sarılarak hasret giderdikten sonra karşılıklı olarak
öğretmenler günlerini kutladılar.
  Yakup Alageyik'in 2007 yılında öğrenci olduğunu belirten Halis Aslan,
"O günden bugüne geldik, çok şükür. Öğrencimiz ile birlikte olmak
hakikaten bize erdemlik kattı. Bu ülkeye, eğitim camiamıza böyle
gençler yetiştirdiğimiz için çok gururlu ve mutluyuz. Bu duygularla
bütün meslektaşlarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."
dedi.
  Öğretmeni Halis Aslan'ı görünce çok mutlu olduğunu anlatan Yakup
Alageyik, "Benim için çok büyük sürpriz oldu. Emeği geçenlere çok
teşekkür ediyorum. Beklemediğim bir anda, derste içeri girdi.
Gerçekten çok duygulandım, gururlandım. Bir nevi hocamdan bayrağı
devralmış oldum. Çok duygulandım ve çok da gururlandım." diye
konuştu. 

ÖĞRETMENDEN,ÖĞRETMEN OLAN
ÖĞRENCİSİNE SÜRPRİZ KUTLAMA



ÖĞRETMENLERDEN VALİ VAROL'A
ZİYARET 

  Vali Varol, ziyarette öğretmenlerin
gününü kutlayarak bir süre sohbet
etti. Öğretmenlere başarı
temennisinde bulunan Vali Varol,
"Ülkemizin geleceğini emanet
ettiğimiz çocuklarımızı hızla
değişen dünyaya ayak
uydurabilecek şekilde bilgili,
donanımlı, dinamik ve açık fikirli
bireyler olarak yetiştirmek için
canla başla çalışan
öğretmenlerimize bir kez daha
teşekkür ediyorum. Kutsal
görevlerinin bilinciyle bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonrada aynı
heyecan ve özveriyle vazifelerini
yerine getireceklerine inandığımız
tüm öğretmenlerimizin "24 Kasım
Öğretmenler Günü"nü kutluyorum.
Başta Başöğretmen Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere, şehit olan ve
ebediyete intikal eden tüm
öğretmenlerimizi rahmet ve
minnetle anarken, emekliye ayrılmış
olsalar bile hayat öğretmenliğine
devam eden büyüklerimiz ve görevi
başındaki tüm öğretmenlerimize
mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler
diliyorum" dedi.



 Vali Dr. Osman Varol; İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü
Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve İl
Protokol Üyelerinin katılımıyla Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi
öğrencilerinin "24 Kasım Öğretmenler Günü" anısına hazırlamış
olduğu resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından düzenlenen "24 Kasım Öğretmenler Günü" Kutlama
Programı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin
hazırlamış olduğu müzik dinletisiyle devam etti. Vali Varol, "24
Kasım Öğretmenler Günü" Kutlama Programında adaylık sürecini
tamamlayarak öğretmenlik yemini eden kıymetli
öğretmenlerimizin meslek hayatlarında başarılar diledi.
 Vali Varol'un başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile AİÇÜ
Eğitim Fakültesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Vali Varol,
"Öğretmenlerimizin daha rahat yüksek lisans fırsatı elde etmesi
adına imzalanan iş birliği protokolü eğitim camiamıza hayırlı
olsun" ifadelerini kullandı.

AĞRI'DA ÖĞRETMENLER GÜNÜ
KUTLAMALARI



MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KÖKREK'E,
SİİRT'TEKİ ÖĞRENCİLERİNDEN

SÜRPRİZ KUTLAMA
 24 Kasım Öğretmenler Günü
dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü
Hasan Kökrek'e sürpriz yapmak için
Ağrı'ya gelen, Siirt'in Eruh ilçesine
bağlı Karadayılar köyünde, 2002
yıllında Bozkuş Karadayılar
İlköğretim Okulunda okuyan Talat
Aydın ve Davut Aydın; Milli Eğitim
yetkilileri ile birlikte İl Milli Eğitim
Müdürünü  ziyaret etti.

 Öğrencilerini karşısında gören ve
duygulu anlar yaşayan Kökrek,
öğrencilerine sarılarak bir süre
sohbet etti. Öğrencilerin çiçek ve
hediyelerini kabul eden  Kökrek,
öğrencilerine ve emeği geçenlere
teşekkür etti.

 Öğretmenler Günü pastasını kesen
Kökrek, "Öğretmenlik tarifi zor,
ancak yaşayarak öğrenilebilecek ve
anlatılabilecek meslek gruplarından
biridir. Mesleğimizin temelini
oluşturan eğitim ve öğretim konusu;
doğrudan iyi, ahlaklı , erdemli insan
ve iyi vatandaş yetiştirmekle ilgili
olup toplumun şekillenmesinde
birinci derecede rol oynamaktadır."
dedi.



AĞRI'DA EMEKLİ ÖĞRETMENLER
ONURUNA YEMEK PROGRAMI

DÜZENLENDİ

 Burçin Uysal Öğretmenevinde düzenlenen yemeğe Vali Yardımcısı
İbrahim Şenkon, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Eğitim
Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları
İshak Hasanoğlu ve Neriman Karakoç, Şube Müdürleri ile emekli
öğretmenler katıldı.

  Yemek öncesi Kökrek, emekli öğretmenlerin masalarını tek tek ziyaret
ederek, öğretmenlerle tokalaşıp, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Emekli
öğretmenler adına konuşan Ferzende Tanışır, günün anısına duygu ve
düşüncelerini paylaştı.

 Öğretmenliğin bir ömür boyu sürdüğünü dile getiren Kökrek, her
meslekten emekli olunabileceğini ama öğretmenlikten emekli
olunamayacağını belirtti.



 Doğubayazıt ilçe merkezinde
bulunan Fen Lisesi'nin bahçesinde
gerçekleştirilen açılış programına
Vali Dr. Osman Varol'un yanı sıra
Eski Milli Eğitim Bakanı  Hüseyin
Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü
Hasan Kökrek ile il protokolü, iş
adamları, öğrenciler ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
 İlçenin zorlu bir coğrafyada
bulunduğunu ve yapılan
yatırımlarla eski parlak günlerine
dönmeye başladığını belirten
Varol, "Özellikle son 40 yıl
içerisinde çok büyük acılar ve
sıkıntılar çekmiş, bir taraftan
kendi içimizdeki problemler bir
taraftan komşumuzda (İran)
meydana gelen problemler...  Bu
yörenin özellikle son yıllarda her
alanda yapılan yatırımlarla,
insanlarının gayretiyle çok iyi bir
noktaya doğru hızla ilerlemekte
olduğunu memnuniyetle
müşahede ediyoruz." şeklinde
konuştu.
  Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin
Çelik de Ağrı'dan sonra
Doğubayazıt ilçesinde de fen lisesi
açılmasının çok önemli olduğunu
vurgulayarak Çoktin ailesine
teşekkür etti.

DOĞUBAYAZIT'TA ÖMER ÇOKTİN FEN
LİSESİ AÇILDI



FARKLI MESLEK ÇALIŞANLARININ
OLUŞTURDUĞU KORODAN TÜRKÜ

ZİYAFETİ

 Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen konsere İl Milli Eğitim
Müdürü Hasan Kökrek, Şube Müdürü Mehmet Özmüş, HEM Müdürü
Kasım İhsan Polat, okul müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
 Şef Ramazan Evliyaoğlu'nun yönetimde farklı meslekten çalışanlardan
oluşturulan koro tarafından yöresel türküler seslendirildi. Türküler
söyleyen koro, dinleyen izleyicilerden tam puan aldı. Yaklaşık 1 saat
süren konserin sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, koroda
görev alan ekibe teşekkür etti.



HAYRETTİN ATMACA ANADOLU
LİSESİNDEN ŞİİR DİNLETİSİ

 Halk Eğitim Merkezi salonunda
düzenlenen şiir dinletisine Vali Dr.
Osman Varol, Vali Yardımcı İbrahim
Şenkon, İl Milli Eğitim Müdürü
Hasan Kökrek, Şube Müdürü
Selahattin Bilgiç, okul müdürleri,
veli ve öğrencileri katıldı.

 Öğrenciler tarafından hazırlanan
şiir dinletisi, konuklar tarafından
büyük ilgiyle izlendi. Günümüz
şairleri tarafından yazılan şiirlerin
de okunduğu programda, duygu
yüklü şiirleri öğrenciler başarıyla
okudu.

 Şiirlerin yanında müzik öğretmeni
Zeynep Yeşil ve öğrencileri de
türkülerle etkinlikte yer aldı. Vali
Varol, programın sona ermesinin
ardından sahneye çıkarak programı
hazırlayan öğretmenleri ve şiirleri
seslendiren öğrencileri tebrik etti.



 Ağrı'da görevine başladığı günden beri her zaman eğitime büyük destek
veren, okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin her aşamasını
yakından takip eden ve "Üreterek Güçleniyoruz" sloganıyla meslek
liselerinin Türkiye'nin geleceğinde hayati bir öneme sahip olduğunu
vurgulayan Vali Dr. Osman Varol'un katkılarıyla Serhat Kalkınma
Ajansına sunulan ve kabul edilen "Işıldayan Atölyeler" projesi
kapsamında Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 3,2
milyon TL değerinde makine ve araç-gereç alınacak.

 Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek
"Valiliğimizin himayelerinde SOGEP kapsamında Merkez Nurettin
Dolgun Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen 'Işıldayan
Atölyeler Projesi'nde 541'i okul öğrencisi, 120'si MESEM'e bağlı olmak
üzere toplam 661 öğrencinin faydalandığı; mobilya ve iç mekân tasarım
alanı, metal teknolojisi alanı, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı,
elektrik ve elektronik alanı, makine teknolojisi alanı, bilgisayar
teknolojisi alanı, mobilya ve iç mekân tasarımı alanlarında üretimler   
 yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

MESLEK LİSESİNE 3,2 MİLYON TL
DEĞERİNDE  MAKİNE VE ARAÇ-

GEREÇ ALINACAK



  Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) 2022 yılı Teknik Destek Programı
kapsamında desteklenen,  Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim
Müdürlüğünce yürütülen KodlAğrı teknik destek faaliyeti sonucunda
sertifika almaya hak kazanan öğretmenlere yönelik "Sertifika Töreni"
yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törene İl Milli Eğitim
Müdürü Hasan Kökrek, Şube Müdürü Selahattin Bilgiç, Serhat
Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Gökhan Özince ve öğretmenler
katıldı.
  Törende öğretmenleri tebrik ederek "Robotik ve Kodlama Eğitici
Eğitimi"ni tamamlayan 60 öğretmene sertifikalarını veren Kökrek,
"Valiliğimiz himayelerinde müdürlüğümüzce 2017 yılından itibaren
yürütülen KodlAğrı projesinde amacımız öğrencilerimizi, bilgisayar
kullanım becerileriyle donatıp tüketen değil üreten bireyler haline
getirmek ve teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımıza kodlamayı
öğreterek sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, yeni
uygulamalar üretebilen bir nesil yetiştirmektir. Bu bağlamda 21-25
Kasım 2022 tarihleri arasında 'KodlAğrı' teknik destek faaliyetinde
müdürlüğümüze bağlı okullarımızda görev yapan bilişim teknolojileri,
fen bilimleri, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği branşlarındaki 60
öğretmenimize 40 saat 'Robotik ve Kodlama Eğitici Eğitimi'
verilmiştir." dedi.

AĞRI'DA ROBOTİK KODLAMA 
 SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ



AĞRI'DA VELİLER ÇOCUKLARIYLA
AYNI SIRALARDA DERS GÖRÜYOR

  Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında ülke genelinde başlatılan
"Aile Okulu Projesi" ile kentte Covid-19 salgınının günlük yaşam tarzını
değiştirmesi sonucu ortaya çıkan kaygı, öğrencilerin okuldan uzak
kalmaları sonucu okula karşı tutum ve algıların olumsuza dönmesi, salgın
sürecinde aile bireylerinin evde televizyon, bilgisayar, telefon ve
internette geçirdikleri sürenin artması ve aile içi muhabbet ve
sorumluluğun azalması gibi ortaya çıkan sorunların öğretmen, veli ve
öğrenci iş birliğiyle aşılması amaçlanıyor. 155 bin öğrencinin bulunduğu
ilde açılan kurslarla şu ana kadar 14 bin veliye ulaşan İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, yıl sonuna kadar bütün velilere ulaşmayı hedefliyor.

  Açılan kursların hem kendileri hem de çocukları açısından iyi olduğunu
belirten 3 çocuk annesi Gülistan Kaya ise okul hayatından sonra
çocukları ile aynı sıraları paylaşmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade
ederek, "Hocamız bugün bize anlattıkları konuda beslenme ve hijyen
konusunda daha bilgili ve donanımlı aileler olmamız noktasında bize
katkı sağladı. Biz çocuklarımızı evde daha iyi yetiştirebilirsek her konuda
öğretmenlerimize de daha çok yardımcı olabiliriz. Bu hastalıkların ve
teknoloji bağımlılığının önüne geçebiliriz."  ifadelerini kullandı.



3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER
GÜNÜ PROGRAMI

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı
salonunda düzenlenen programa İl
Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Neriman Karakoç ve kurumdaki
engelli personeller katıldı.
 Personellerle bir süre sohbet edip
taleplerini dinleyen Kökrek, "Her
insanın engelli adayı olduğunu en
büyük engelin zihinlerde ve
gönüllerdedir." dedi.  Kökrek, "Engelli
vatandaşların hayatın her alanında,
kimseye muhtaç olmadan, hayatlarını
sürdürebilmeleri en temel insani
haklarıdır. Huzurlu ve güvenli bir
toplum oluşturulmasının yolu, engelli
vatandaşlarımızın da toplumun
ayrılmaz birer parçası haline
getirilmesi ile mümkündür. Her
fırsatta onları kucaklayarak eşit ve
değerli vatandaşlar olduklarını
göstermeliyiz. Başta ilimizde eğitim
görmekte olan engelli öğrencilerimiz
ve kurumumuzda çalışan engelli
bireylerimiz olmak üzere her şeye
rağmen bütün engelleri aşma azmine
sahip tüm engelli vatandaşlarımızın
Dünya Engelliler Gününü yürekten
kutluyorum" dedi. Programda pasta
kesilerek personele pasta ikram
edildi.



AĞRI'DA OKUL ÖNCESİ 5 YAŞ
GRUBUNDA OKULLAŞMA ORANI

YÜZDE 98'E YÜKSELDİ
 İl genelindeki okul öncesi eğitimi değerlendirilen İl Milli Eğitim Müdürü
Hasan Kökrek, "Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime
hazırlanırken; paylaşmayı, iş birliğini, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı
öğrenirler. Ayrıca, arkadaşlarıyla çatışmaları ve ilişkilerinde ortaya çıkan
sorunları çözümlemeyi, kendini nasıl ve ne zaman koruyacağını ve diğer
çocukların hakkına saygı duymayı da öğrenirler. Bütün bunlar, çocuğun
hayatında yer alabilecek sorunlara çözüm yolları bulmasına ve problem
çözme becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Çocuğun sosyal ve
duygusal olarak kendi işini kendisinin yapması, sorunlarının üstesinden
gelmesi ve bazı kararları kendisinin vermesi özgüvenini geliştirir.
Özgüveni yüksek olan çocuk kendisini önemli, değerli, yetenekli ve
başarılı biri olarak algılar." şeklinde konuştu.

 "Milli Eğitim Bakanlığımızın okul öncesine verdiği önemle birlikte
ilimizde de ciddi çalışmalar yapılmıştır." diyen Müdür Kökrek, "Okul
öncesi 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 62'den yüzde 98'e
çıkarılmıştır. Bu misyonla 4 yaş okullaşma oranı yüzde 6'dan yüzde
32'ye,  3 yaş okullaşma oranı yüzde 21'e çıkarılmıştır. Bu yıl 125 yeni
anasınıfı, 15 yeni anaokulu açılmıştır. Böylelikle 49 anaokulu, 930 şube,
14 bin 103 öğrenci sayısıyla eğitim öğretime devam etmekteyiz. Bütün
okul öncesi kurumlarımızın materyal, oyuncak ve donatım malzemeleri
Bakanlığımızca karşılanmıştır. Bakanlığımızca gönderilen ödeneklerle
okul öncesi kurum ve sınıflarımızın tadilatları yapılmış, temizlik ve
kırtasiye ihtiyaçları karşılanmıştır. Ekonomik durumu iyi olmayan
öğrencilerimiz için ayrıca okul hesabına ödenek gönderilmiştir. Bu
çalışma ve gayretle temel eğitim öğrencilerimizin sağlam temellerle
geleceğe umutla bakıyoruz." ifadelerini kullandı.



TAŞLIÇAY'DA ŞİİR VE MÜZİK
DİNLETİSİ

 Taşlıçay Atatürk Kültür Kongre
Merkezi salonunda düzenlenen
etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü
Hasan Kökrek, Taşlıçay Belediye
Başkanı İsmet Taşdemir, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Kaya, Milli
Eğitim Şube Müdürü Süleyman
Çetin, ilçe protokolü, öğretmen ve
öğrenciler katıldı.

 Etkinlikte, öğretmen ile
öğrencilerin okuduğu şiir ve
hazırladıkları müzik dinletisi,
davetliler tarafından uzun süre
alkışlandı. Dinletinin sonunda
konuşan Kökrek, etkinliği
hazırlayan öğretmen ve
öğrencilere teşekkür etti.



  Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen Valimiz Dr. Osman Varol
başkanlığındaki imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,
Sunny Elektronik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, Sunny
Elektronik A.Ş Ar-Ge Merkezi Teknoloji ve Ürün Genel Müdür Yardımcısı
Baki Onur Gür ve Sunny Elektronik A.Ş. Pazarlama Direktörü Melike
Oğuz katıldı. 

  Protokol kapsamında düzenlenecek olan yarışma ile İl Milli Eğitim
Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin
teknolojik tasarımlar yapmaya teşvik edilmesi, teknolojiye olumlu yönde
ilginin artırması ve mesleki becerilerini geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
''Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması'' sonucunda 1'ye 75.000, 2'ye
50.000 ve 3'üncüye 25.000 TL ödülün verileceği yarışma ön eleme ve
final etabı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Ön elemede başarılı
olan tüm okulların malzeme ihtiyaçları Sunny Elektronik A.Ş. tarafından
karşılanacak.

AĞRI'NIN ZİRVESİNDE TEKNOLOJİ
YARIŞMASI PROTOKOLÜ

İMZALANDI



ÖĞRETMENİN
KALEMİNDEN



MATEMATİK SEFERBERLİĞİ
 Fransızca kökenli bir sözcük olan matematiğin kelime anlamı
öğrenilen şey, bilgi demektir. Matematik bilimcileri; matematiğin
soru sormayı sağlayan, öğrenmeyi öğreten bir sanat olduğunu
söylüyor. Öte yandan pek çoğumuzun eğitim hayatı boyunca en çok
çekindiği, ön yargılarla yaklaştığı derstir matematik. Hani
büyüklerimiz demiş ya ‘’ Meyve veren ağaç taşlanır.‘'  işte o misal
yıllar yılı hep taşlanmış matematik.

  Peki, hayatın tam içinden olan olmazsa olmazımız matematiği neden
çoğumuz sevmez? Neden öğrenirken kaygı duyarız?  Matematik bir
yetenek işi midir? Sadece sayısal becerileri olan insanlar mı yapabilir? 
Yapılan bilimsel araştırmalarda öğrencilerin okula ilk başladıklarında
matematiğe karşı bir ön yargılarının olmadığı, süreç içerisinde
özellikle de lise öğrenimine ulaştıklarında matematik tutumlarının
olumsuza döndüğü saptanmıştır. Peki, liseye kadar geçen zamanda ne
oluyor da matematik bizim baş düşmanımız oluyor?

 Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yapılan matematik
sınavlarında ülkemizde matematik ortalamaları hep çok düşük
kalmıştır. Yapılan sayısız akademik araştırmalarda matematiğe karşı
oluşan bu olumsuz tutumun nedenleri üzerinde durulmuş ve bu
durumun nedenleri arasında; kullanılan öğretim yöntem ve teknikler,
aile tutumu, öğretmen, başarıya teşvik edilmeme, ön yargı, ezbercilik
vb. olduğu bulgusuna varılmıştır.

  Gelin biraz şu nedenler üzerinde duralım. Örneğin aileler… Ne yazık
ki çoğu aile matematiği erken yaşlardan itibaren çocuklarına baskı
unsuru olarak kullanıyorlar. 5 yaşındaki çocuktan 100’e kadar
saymasını bekliyor ve matematik becerisini çocuklarındaki tek deha
belirtisi olarak görüyorlar. Böylece ailesinin kendisinden beklediği
beceriyi gösteremeyen çocukta bir yetersizlik hissi, Erikson’ ın
psikososyal gelişim teorisinde olduğu gibi başarıya karşı başarısızlık
hissi oluşuyor. Sonuç; matematikten korkan, sevmeyen, adını
duyunca kaçmak isteyen bireyler yetişiyor. 



  Diğer bir husus ise matematiği sadece sayısal becerileri olan
insanlar yapabilir algısından kurtulmamız gerekir. Howard
GARDNER’ın çoklu zekâ kuramını duymuşsunuzdur. Kuram der ki,
her zekâ türü tüm bireylerde vardır. Bununla beraber her insanda
baskın olan zekâ türü farklılık gösterir. Ve zekâ geliştirilebilir bir
kavramdır. Gardner dışında yapılan sayısız bilimsel araştırmalar da bu
bulguyu doğrular niteliktedir.

  Ve ezbercilik, pek çoğumuz günün sonunda ilgili matematik
konusunu anlamadığımızda ne yazık ki soru tipini ve çözümünü
ezberleyerek günü kurtardık. Oysaki dünyaca ünlü matematikçi Cahit
ARF ‘’Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek değil
keşfederek anlamak gerekir.’’ sözüyle bize matematik biliminin nasıl
öğrenileceğinin yolunu gösteriyor: Keşfederek!

  Her zaman olduğu gibi biz öğretmenlere büyük iş düşmektedir.
Öğretmenlerin matematiğe olan algı ve tutumu davranışına
yansıyacağı için öğrencilerini de o yönde etkileyecektir. Bir öğretmen
olarak diyebilirim ki insan sevdiği dersi, konuyu daha başka bir şevkle
anlatıyor. O yüzden ilk olarak eğitimciler olarak matematiğe karşı
varsa olumsuz bir algı önce onu değiştirmeliyiz. Sonra sınıfta
matematiğe karşı olumsuz havayı dağıtmalı, konuları gündelik
hayattan somut örnekle çocuğa görelik ilkesinden hareketle
öğreterek anlamayı kolaylaştırmalıyız. Dijital çağın, dijital çocuklarına
onların dilinden öğretmeliyiz. Kullandığımız yöntemleri değiştirmeli,
hedef kitlemizin özelliklerine göre yenilemeliyiz.

   Tam da bu noktada sizlere Milli Eğitim Bakanlığımızın, TÜBİTAK ve
üniversitelerimiz iş birliği ile ‘’her yerde matematik’’ anlayışıyla
başlattığı Matematik Seferberliği projesinden bahsetmek istiyorum.
Matematik dersini anlamayı kolaylaştırmak, böylece sevdirerek kalıcı
öğrenmeleri arttırmak amacıyla bir seferberlik başlatılmıştır. Bu
kapsamda matematik atölyeleri, materyal geliştirme, öğretmen
eğitimleri vb. alanlarda çalışmalar sürdürülmektedir.



 Bunlara ilaveten “Matematik Dijital Eğitim Platformu”nu erişime
açarak öğrencilerimiz için öğretim programına bağlı olmadan
matematiğin günlük hayattaki yerini; animasyonlar, videolar,
etkileşimli içeriklerle sunmayı ve matematiği keşfetme süreçlerini
desteklemeyi amaçlamaktadır. matematik.eba.gov.tr adresinden giriş
yapabileceğiniz sitede: Hayat ve Matematik, Tarihsel Gelişim, Oyunlar,
Matematik Materyalleri, Konular ve Duyurular olmak üzere 6 başlık
bulunmaktadır. 

  Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bu seferberlik kapsamında
okullarımızda matematik atölyeleri açmaya başladı. Hatta yakın
zamanda Araştırma-Geliştirme Merkezimizde büyük ve kapsamlı bir
matematik atölyesinin açılışı yapıldı. Yine okullarımızda matematik
koridorları oluşturularak farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır. 

  Son olarak tüm meslektaşlarım bilir ki her yaşta ve her kademede
oyunla öğretimin yeri bir başkadır. Bunu fiziki anlamda
geliştirebileceğimiz bir sınıf içi dışı oyunla, eğlenceli  eğitici bir
materyalle, bakanlığımızın hazırladığı gibi dijital eğitici oyun
platformlarıyla, web 2.0 araçlarını kullanarak  matematiği
oyunlaştırmamız böylece öğrenimi kalıcı ve eğlenceli kılmamız
mümkün.
  Bir öğretmen olarak yıllardır matematiği sadece yeteneği olanlar
yapabilir paradigmasından öğrencilerimi kurtarmak adına bu
seferberliğe canla başla katılıyorum. 

Sabiha ŞAKAR
Şeyh Edebali İlkokulu

Sınıf Öğretmeni



EĞİTİMDE NEDEN YARATICI DRAMA
  Eğitim kelimesi, Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “Çocukların ve
gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi,
beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul
içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye”
olarak tanımlanmaktadır.

  Drama ise sözcük kökü olarak “Bol ve akışkan kaynak suyu yanında
kurulan yerleşim yeri” anlamındaki kullanımı devinime ve eyleme
yöneliktir. Devinim, zaman içinde durum değiştirmedir ve bu anlam,
drama sözcüğünün kökü olan “dran” ile aynı anlamı taşır. Drama için
kısaca içinde eylem olan etkinliklerdir, diyebiliriz.

 Yaratıcı drama, eğitimde tümel bir öğrenmeyi/ öğretmeyi
gerçekleştirebilecek bir yapıya sahiptir. Öğrenmedeki bilişsel,
duyuşsal ve psikomotor gelişim alanlarını eş zamanlı bir şekilde
geliştirmeyi kolaylaştırması da eğitimde ve öğretimde neden yaratıcı
drama sorusunun cevabıdır. Örneğin,  öğretmen rolünü rol oynama
tekniği ile canlandıran öğrenci, bilişsel beceri olarak öğretmenin
görevlerini öğrenir; duyuşsal beceri olarak öğretmenin yaşadığı
üzüntü, sevinç vb. duyguları hissederek empati kurar; psikomotor
beceri olarak da canlandırma yeteneğini geliştirir. 

  Eğitim ve öğretim kapsamında yaratıcı drama, amaç ve araç olmak
üzere 2 biçimde kullanılmaktadır.  Herhangi bir konu veya olayın
drama ile işlenmesinde araç, dramanın kendisinin öğretildiği
durumlar ise amaç olarak ele alınmalıdır.  Bu iki unsur, en üst
tabakada bireylerin kişilik gelişimine katkı sağlamaktadır.
Yaratıcı dramanın eğitim ve öğretimde kullanılmasının temel
amaçlarını anlamak için öncelikle ülkemizde eğitimden ne gibi bir
beklentinin/ beklentilerin olduğu sorusunu ana omurga olarak ele
almak gerekmektedir. Biz öğretmenlerden empati kuran, insanlarla
iletişime geçen, kendini ifade eden, yaratıcı, estetik zevklere sahip ve
sorun çözebilen bireyler yetiştirmemiz beklenmektedir. 



  Bu açıdan yaratıcı drama, eğitim kavramından beklediğimiz bu çok
yönlü gelişimi destekleyecek bir dinamiğe ve zenginliğe sahiptir.

  Prof. Dr. Ömer Adıgüzel’in “Eğitimde Yaratıcı Drama” adlı kitabının
94. sayfasındaki Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları” başlığı altında
yaratıcı dramanın genel amaçları sırasıyla aşağıdaki gibi verilmiştir:
•  Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirmek
• Demokratik tutum ve davranış geliştirme
• Estetik davranışlar geliştirme
• Eleştirel ve bağımsız düşünme becerisi geliştirme
• İşbirliği yapabilme- birlikte çalışma becerisi geliştirme
• Duygunun sağlıklı bir biçimde boşalımı ve kontrolü
• Dil gelişimi, sözel ve sözel olmayan ifade becerisini geliştirme

 Yukarıda verilen amaçlar doğrultusunda yaratıcı dramanın
öğrencilere kazandırdıkları/ kazandıracakları aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
• Bireyin hayal gücünü geliştirir.
• Bireyin kendine ve çevresindekilere uyum ve güven sağlamasına
katkıda bulunur.
• Bireyin,  bireysel ve toplumsal duyarlılık geliştirmesine yardımcı
olur.
• Bireye özgürce ve özgünce düşünme yeteneği kazandırır. 
• Bireye, iletişim, etkileşim ve iş birliği konusunda yol gösterir.
• Bireyin duygularını sağlıklı bir şekilde tanımasına katkı sağlar.
• Bireyin, sözel ve sözel olmayan ifade becerisini geliştirir.

  Sonuç olarak geleceğimiz olan öğrencilerimizin geniş bir hayal gücü
ile düşünmesini,  kendisini ve çevresini değerli bulmasını, özgürce
düşünmesini, yaratıcı olmasını,  iş birliğine açık olmasını, empati
kurmasını,  duygularını tanımasını ve kendini iyi ifade etmesini
istiyorsak yaratıcı dramayı eğitimin ve öğretimin çekirdeğine
yerleştirmeliyiz. 

Gökhan YURBAŞ
Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulu

Türkçe Öğretmeni



İl�m�z� Tanıyalım:

TAŞLIÇAY'DAYIZ



   Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Aşağı Dumanlı Köyü yakınlarında ve
Kıskanç Mevkii denilen yerde bulunan kaya mezarı define avcıları
tarafından, 3 m. kadar eşilmesi sonucu ortaya çıkarılmıştır. Anılan
kaya mezarında; dış yüze bakan hol, holün solunda 0,70 m.
uzunluğundaki girişten 2 bölümlü bir mekâna girilmektedir.

  Etrafta yerleşim izlerine ve kaçak kazılarla açılan birçok mezar
bulunmaktadır.Çevrede Urartu yerleşmesi özelliği göstermesi
bakımından önemli bir sit alanıdır.Kazı ve temizleme çalışması
yapıldıktan sonra arkeolojik sit alanı olarak korunması
gereklidir.Anadolu’da bulunan Urartu dönemi kaya mezarları
içerisinde çok önemli örneklerdir.

Kaya Mezarları

  Türkiye iran transit yolu üzerinde, Murat nehrinin kuzey kıyısında
kurulmuştur. Doğudan Diyadin ve Doğubeyazıt, kuzeyden Tuzluca,
batıdan Ağrı ve Hamur, güneyden Erciş ile çevrilidir. Alanı 798 km
kare, Deniz seviyesinden yüksekliği 1660 m. dir.

Taşlıçay



Balık Gölü

 Balık Gölü Taşlıçay ilçesine 26 km, Doğubayazıt ilçesine 60 km.
mesafede olup iki ilçe sınırları içerisinde kalmaktadır. Denizden
yüksekliği 2241 m. Olup Türkiye’nin en yüksek rakımlı göllerinden
biridir. Çevresindeki dağlardan gelen küçük dereler, kıyısındaki
pınarlar ve yeraltı sularıyla beslenen en derin yeri 37 m. olan bir lav
seti gölüdür. Göl içme suyu ve kullanma suyu koruma sahası
statüsünde olup yakınındaki yerleşim birimleri için içme suyu
sağlamaktadır. Çevresindeki dağlardan gelen küçük dereler,
kıyısındaki pınarlar ve yer altı suyu ile beslendiğinden akış durumu
ve sürekliliği ile ilgili veriler tespit edilememiştir. Yakın çevresinde
tarım alanları ve otlaklar bulunur. 

 Türkiye’nin önemli kuş alanlarından biridir. Gölün üzerindeki 0.15
hektar alana sahip bir adada kuluçkaya yatan Kadife Ördek
popülasyonu ile önemli kuş alanı statüsü kazanmıştır. Bölgedeki
asıl ünü yetiştirdiği kırmızı benekli alabalıktan kaynaklanır. Göl
çevresinde yaşayan başlıca hayvan türleri şunlardır; Kartal, Şahin,
Keklik, Yabani Tavşan, Tilki, Kurt, Yaban Ördeği, Martı, Bıldırcın ve
Çulluk'tur. 
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