






 Proje veya AR-GE çalışmalarından bahsedildiğinde ilk akla gelen sektör bilişim 

ve teknolojidir. Ancak son 60 yıldır dünya genelinde AR-GE çalışmalarının içinde 

eğitim etkisini daha fazla göstermektedir. Eğitimin olduğu yerde ihtiyaçlara yönelik 

projelerin hayata geçirildiği AR-GE çalışmalarının olması kaçınılmazdır. Çünkü dünya 

gelişiyor ve değişiyor. Bu sürece uyum sağlaması gereken ve yeniliklerle eğitim 

kurumlarını buluşturması gereken sistem projelerdir. 

 Toplumun, sanayinin, kültürel ve sanat hayatının ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek insan gücünün yetiştirilmesinde eğitim konusunda yapılan AR-GE 

çalışmaları büyük önem taşımaktadır. AR-GE çalışmaları ile eğitim kurumları 

sorunlarına çözüm üretebilmekte, hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmekte, 

yaşayan bir eğitim sürecinin oluşmasına katkı sunmakta, öğretmenleri eğitim 

konusundaki yenilikler ile buluşturmaktadır. Bu düşüncelerle ilimizin eğitim 

uygulamaları ile ilgili araştırmalara, verilere ve bunlara bağlı olarak kurumsal 

kapasitenin geliştirilmesi çalışmalarını içeren projelere büyük önem veriyoruz. 

 Projelerimizin uygulanması sırasında en büyük destekçilerimiz hiç kuşkusuz 

öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizin uygulanan her projede emeği var. Her 

projede onların katkısı, fedakarlıkları var. Bu desteklerinden dolayı onlara 

teşekkürlerimi sunmayı bir borç biliyorum.

 Ders denilince, okul denilince, eğitim denilince genellikle beton binalar ve dört 

duvarla çevrili sınıflar akla gelir. Eğitim sadece mevcut eğitim-öğretim araçlarıyla ve 

mekânlarıyla sınıflandırılamaz. Eğitim anlayışımızda alışkın olduğumuz metotların 

dışına çıkmamız ve günümüz çocuklarının ruh dünyalarına uygun eğitim yöntemleri 

geliştirmemiz gerektiğinde yola çıkarak ilimizde birçok projeyi hayata geçirdik. 



Coşkun ESEN
Samsun İl Milli Eğitim Müdürü

 Aslında ilimizdeki eğitim kalitesini artıracak bir sistemin temellerini attık. 

Eğitim kalitesi kavramını sadece “akademik” başarı olarak düşünmedik.  Kültür 

alanında, sanat alanında, spor alanında önemli projeleri ilimizde uyguladık. 

Çocuklarımıza yüzme öğrettik, genç yazarları okul sıralarında keşfetmek için yaratıcı 

yazarlık atölyeleri kurarak hikâye kitapları yayınladı. Dersi okul duvarlarının 

arasından çıkararak tabiata taşıdık. 

 İlimizde meslektaşlarımızla beraber hayata geçirdiğimiz projeleri bir kitap 

altında toplayarak ilimizde bir proje hafızası oluşturmak istedik. Bu hafıza bizim 

nereden gelip nereye ulaşmamız gerektiğini hatırlatacaktır.

 Çocuklarımızın için durmadan çalışıyoruz. Çünkü eğitimin yaşayan bir süreç 

olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle eğitim her an ve gerekli olduğunda hızla kendini 

yenileyebilmeli. Bu nedenle durmadan yenilenerek ve gelişerek geleceğimiz olan 

çocuklarımızı, şimdinin farkına vararak geleceğe en güzel şekilde hazırlamak için 

çalışıyoruz.
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